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[Nummer 1-2]
Redactioneel
Wie luistert er als Arjan Peters juicht, als Elsbeth Etty mokt of als Joost Zwagerman
lesgeeft aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk? Wetenschappers, intellectuelen,
schrijvers en recensenten functioneren niet langer vanzelfsprekend als de
smaakdeskundigen van onze cultuur. Literaire kwaliteit kan worden beschreven als
een constructie, als een keurmerk dat door een selecte groep mensen wordt toegekend
aan een werk: de canon is allesbehalve een statisch Pantheon, het is veel eerder een
tijdgebonden product. Toch lijkt er zoiets te bestaan als een behoefte aan richtsnoeren.
Op internet, op televisie, in kranten en tijdschriften treft men nog altijd naar voren
geschoven of zelfverklaarde critici aan: fijnproevers die het uitgelezen product
aanprijzen of naar de gootsteen verwijzen. Laten consumenten zich leiden door deze
kenners, en zo niet, hoe bepalen ze hun keuze dan? Wat is dat onderscheid tussen
hoge en lage cultuur en bovendien: hoe ontstaat het?
De vraag naar kwaliteit is nog altijd relevant. Wie die vraag stelt stuit onder andere
op filosofische, literatuurwetenschappelijke en sociologische vraagstukken. En op
verhitte gemoederen. Kwaliteit toekennen of blootgesteld worden aan het
kwaliteitsoordeel van anderen heeft namelijk alles te maken met status en erkenning,
met kapitaal. Dit dubbelnummer van Vooys, het eerste van de negenentwintigste
jaargang, stelt de bovengenoemde vragen. De begrippen hoge cultuur, lage cultuur
en kwaliteit vormen de inzet van het spel; tijd om de kandidaten voor te stellen.
Gaston Franssen is als eerste aan zet. Hij leest Boudewijn Büch over Mick Jagger
en laat zien hoe er een verband te leggen is tussen Büchs relatie met zijn befaamde
idool en de band van de schrijver met zijn publiek; zenuwen die zowel door literatuur
als door de populaire cultuur lopen komen bloot te liggen. Erica van Boven en Mathijs
Sanders analyseren het debat en de polemiek over hoge en lage cultuur tussen Menno
ter Braak en P.H. Ritter junior. De auteurs voeren hierbij het concept middlebrow
op om de toenmalige en huidige discussies binnen literatuurkritiek te ijken. László
Sándor Chardonnens heeft vervolgens oog voor de beeldtaal van de ‘lage’ cultuur:
hij bepleit het belang van de studie naar de representatie van de middeleeuwen in
zijn favoriete erotische stripreeks. De bijdrage van Joost de Bloois, Jan Baetens,
Anneleen Masschelein en Ginette Verstraete is een inleiding in het veld van de
Culturele Studies. Deze discipline heeft de neus nooit opgehaald voor die zogenaamde
lage cultuur en heeft - waar andere disciplines wellicht nog aan smetvrees lijden oog voor de verstrengeling van economie, cultuur en politiek. De democratisering
van de markt en hoe het literatuurbedrijf zich daartegenover moet verhouden is een
kwestie met een geschiedenis:
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Roeland Harms schrijft dan ook over populariseringsprocessen in de vroegmoderne
tijd; een artikel over centsprenten en intermedialiteit. Jos Joosten kijkt op zijn beurt
kritisch naar de opvattingen over hoge en lage cultuur van een hedendaagse auteur,
te weten: Connie Palmen, die in 2009 haar dwarse boek Het Geluk van de
Eenzaamheid op de markt bracht. Ook Liesbeth Eugelink schrijft over een verdediger
van een hooggestemd cultuurideaal. Zij analyseert Rob Riemens opvattingen
aangaande het belang van de humaniora voor de politiek. Met Michiel van Kempen
steken we ten slotte de oceaan over, maar blijven soms pijnlijk dicht bij huis. Hij
schrijft over canonvorming in de Surinaamse literatuur en de invloed daarop van
onder andere nationaliseringsprocessen, culturele infrastructuur en het literatuurbedrijf
van Nederland.
Direct na de artikelen volgen in dit speciale nummer maar liefst vier interviews!
In deze gesprekken komen verschillende visies op het thema aan bod; de belangen
en kwesties rondom het begrip ‘kwaliteit’ spelen ook hier een cruciale rol. Thomas
Vaessens hekelt in het eerste interview de pretentie van objectiviteit van diegenen
die zich al dan niet wetenschappelijk met literatuur bezighouden. Na dit academische
perspectief vergelijkt dichteres Ellen Deckwitz haar stiel met cricket en verklaart ze
de oorlog aan de babyboomers in de literatuur. Jac. Toes, schrijver van literaire
thrillers, wordt geïnterviewd over zijn rechtszaak tegen het Letterenfonds, waarin
hij strijdt tegen ondoorzichtige kwaliteitscriteria. Striptekenaar Dick Matena, onder
andere bekend van zijn stripversie van De Avonden, sluit de interviewreeks af, met
zijn mening over onder meer de status van zijn genre en hoe strips zich verhouden
tot graphic novels.
In de vaste rubriek ‘In de kast’ is deze maal het woord aan dichteres,
romanschrijfster en beeldend kunstenares Maria Barnas. Zij schrijft over een gebouw
dat geen tweede maal kan worden bezocht, over een verhaal van Isaak Babel en die
onvergetelijke slotzin. In ‘De Kop van Jut’ voelt Albert-Jan Swart Elsbeth Etty en
Marita Mathijsen aan de tand: hoe staat het met hun visie op de verhoudingen tussen
man en vrouw en op de gelijkgeslachtelijke liefde in het werk van Harry Mulisch?
De column in dit nummer van Vooys is van de hand van de jonge schrijver Jeroen
van Rooij. Hij is de eerste in een reeks van recentelijk gedebuteerde schrijvers over
het fenomeen debuteren. Het uitleidend orgelspel is van de recensenten. Jeroen Dera
beschouwt de nieuweling van Jaap Goedegebuure over Nederlandse schrijvers en
religie, Laurens Ham bespreekt twee boeken over utopieën onder redactie van Mary
Kemperink, en Lotte Jensen is enthousiast over Women's Writing from the Low
Countries 1200- 1875.
In dit dubbelnummer wordt het onderwerp hoge en lage cultuur op veel
verschillende manieren aangesneden en telkens is daar die vraag wat kwaliteit is,
hoe het tot stand komt en wie dat bepaalt. De spanning van discussies over hoge en
lage cultuur wordt op deze wijze hopelijk invoelbaar gemaakt. Er begint iets te
kriebelen, allergieën spelen op: de redactie hoopt dat dit debat onder uw huid zal
kruipen.
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Gaston Franssen
De illusie van intimiteit.
Het popidool als model voor het schrijverschap van Boudewijn Büch
In de populaire cultuur is het geen onbekend verschijnsel: de obsessieve
fan die een intieme band met zijn idool meent te hebben. Boudewijn Büch
lijkt ook zo'n obsessieve fan: in Brieven aan Mick Jagger bekent hij idolaat
te zijn van de zanger van The Stones. Maar wie denkt dat Büch in Brieven
aan Mick Jagger zijn ziel blootgeeft komt bedrogen uit, zo toont Gaston
Franssen, universitair docent Literatuur & Diversiteit. Franssen legt een
verband tussen de paradoxale, intieme band van bewonderaar en idool
en de intimiteit die Büch met zijn publiek schept door hen een schijnbaar
autobiografisch verhaal te presenteren. Op deze manier openbaart hij de
parallellen tussen literatuur en populaire cultuur.
‘Heroworship is altijd de sterke zijde van ons volk geweest’, constateerde Menno
ter Braak in 1928, naar aanleiding van de toenmalige hype rondom de Hollandse
filmactrices Lien Deyers en Truus van Aalten. Hij voegde daar gelijk fijntjes aan
toe: ‘Nooit was er een groot man, of hij werd naar behooren opgezet, gebalsemd en
geëxposeerd.’ (Ter Braak 1928: 9) De aartsindividualist Ter Braak, wars van elke
vorm van groepsgedrag, wees daarmee op een paradox die eigen is aan de
bewondering van idolen. We hebben wel behoefte aan idolen, maar tegelijkertijd
houden we onze helden op een afstand: we fixeren ze en plaatsen ze - levenloos,
gebalsemd - op een voetstuk, zodat ze altijd binnen én buiten handbereik zijn. Het
object van verering mag blijkbaar nooit te beschikbaar zijn of al te menselijk worden,
ook al wil elke fan zijn idool het liefste aanraken.
De tegenstrijdige, afstandelijke intimiteit die eigen is aan idolatrie hangt nauw
samen met een abstractere vorm van nabijheid. Elke fan herkent namelijk ook iets
van zichzelf in het idool: het idool is vertrouwd omdat het iets vertegenwoordigt
waar de bewonderaars zich mee willen vereenzelvigen. In zijn oratie Heiligen, Idolen,
Iconen (1998) beargumenteert Willem Frijhoff dat elke populaire popzanger,
voetbalheld, of filmster voor een bepaalde gemeenschap van bewonderaars altijd een
nastrevenswaardig doel representeert: doorzettingsvermogen, daadkracht, rebellie,
zelfstandigheid, verzet, et cetera. Ook ideologisch staat het idool zijn fans dus heel
nabij. Maar hoezeer een fan zich ook wil identificeren met zijn object van
bewondering, evengoed geldt dat het idool moet verschillen van zijn bewonderaars:
idolatrie vooronderstelt immers dat het idool anders (beter, sterker, slimmer, mooier...)
is dan anderen.
De relatie tussen een bewonderaar en zijn idool, kortom, lijkt nu eens intiem, dan
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weer afstandelijk te zijn. Deze paradox van de intieme afstand tussen fan en idool is
het hoofdthema van Brieven aan Mick Jagger (1988), een roman van de dichter,
schrijver, televisiepresentator en mythomaan Boudewijn Büch (1948-2002). Brieven
aan Mick Jagger is een raadselachtig boek: ondanks dat het expliciet wordt
gepresenteerd als ‘roman’, wordt de lezer voortdurend geprikkeld om het te lezen
als een autobiografisch relaas. De ik-verteller, ‘Boudewijn’, is een bekende schrijver
en televisiepresentator van middelbare leeftijd, die probeert te achterhalen waar zijn
levenslange fascinatie voor rockidool en Stones-zanger Mick Jagger op gebaseerd
is. Daartoe herleest hij onder andere de nooit beantwoorde fan mail die hij vroeger
als puber naar Jagger stuurde. Hoe meer de ik-verteller zijn brieven aan Jagger herleest
en hoe dieper hij in zijn verleden graaft, des te duidelijker wordt het dat het idool
een cruciale rol in zijn leven heeft gespeeld: zijn ‘intieme’ verhouding met deze
beroemdheid stelde hem in staat om zijn burgerlijke jeugd achter zich te laten, zijn
homoseksuele gevoelens te verkennen, maar ook om een jeugdtrauma te verdringen.
Het is verleidelijk om de roman te interpreteren als een heel intiem portret van de
auteur, want het hoofdpersonage heeft opvallend veel weg van de bekende
Nederlander Büch. Die intimiteit blijkt bij nader inzien echter een illusie te zijn, die
de roman zowel thematiseert als demonstreert. Büch lijkt weliswaar met Brieven aan
Mick Jagger een zelfportret te schetsen, vol met persoonlijke details, maar in
werkelijkheid blijkt hij zijn lezers van zich te vervreemden: hij schept een fictief
personage, louter om het emotionele en artistieke effect. Zoals zal blijken, modelleert
Büch zijn ‘authorial identity’ (Moran 2000: 79) naar het contradictoire beeld van het
populaire idool of ‘celebrity sign’. (Marshall 1997: 57) Het wordt daardoor mogelijk
om Brieven aan Mick Jagger te lezen als een dramatisering van het auteurschap, de
idolatrie en de illusie van intimiteit. Die dramatisering legt bovendien een intrigerende,
onverwachte parallel bloot tussen literair schrijverschap en populaire cultuur. Om
die parallel nader te kunnen onderzoeken, moet echter eerst een fundamentelere vraag
worden beantwoord: welke factoren dragen bij aan die contradictoire nabijheid van
idolen?

Intieme praktijken
Helden of idolen, zo bleek, zijn vertrouwd omdat ze iets nastrevenswaardigs
vertegenwoordigen. Fans identificeren zich sterk met de sterren die ze bewonderen:
ze willen soms niets liever dan hun idool ‘zijn’. Het idool, concludeert Frijhoff ook,
wordt ervaren als ‘een verbeelding van levenskracht die op het allerindividueelste
niveau werkzaam is en daar een fusie van idool en fan tot stand weet te brengen’.
(Frijhoff 1998: 42) Daarnaast kan het idool op heel concrete manieren bijdragen aan
de ervaring van nabijheid. Zo herinnert Celebrity Studies-onderzoeker P. David
Marshall (2006: 158) ons eraan dat de teksten van popzangers niet voor niets
doorgaans in de tweede persoon zijn gesteld; de luisteraar krijgt daardoor de indruk
dat hij direct aangesproken wordt. Tijdens concerten, lezingen of premières krijgt
de nagestreefde nabijheid een nóg concretere vorm: ‘bodily engagement’ wordt
mogelijk wanneer het idool handen van fans schudt of zich in het publiek begeeft.
(Yano 2004: 45) Technologische ver-
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nieuwingen hebben de suggestie van bereikbaarheid eveneens geïntensiveerd:
microfoons, versterkers en projectieschermen scheppen ‘new possibilities of intimacy’,
meent Marshall. (2006: 156)
De fans ondergaan dit alles niet alleen maar, zij spelen evengoed een actieve rol
- in de eerste plaats al eenvoudigweg door cd's, films, of andere producten te kopen.
‘In the privatized world of consumption’, constateert Marshall, ‘the listener, by
purchasing a record, [can] sense his or her personal possession of the song and
performer’. (2006: 154) Daarnaast kan de fan handtekeningen verzamelen, of objecten
uit de leefomgeving van het idool. Fans beschikken over nog meer van zulke ‘practices
of intimacy’: de bewonderaar kan bijvoorbeeld brieven naar het idool sturen. ‘Fan
letters’, constateert Yano in haar onderzoek naar fan mail, ‘stake a claim to an active
role in a fan-star relationship, as well as to the existence of the relationship itself’.
(2004: 49) Dankzij zulke vormen van actieve participatie in de populaire cultuur
verkrijgen fans specifieke strategieën die, zoals Lawrence Grossberg zou zeggen,
‘enable them to gain a certain amount of control over their affective life’. (2006: 65)
En omdat zulke strategieën een belangrijke rol spelen bij de vormgeving van onze
identiteit, zo kunnen we stellen in het verlengde van Fredric Jamesons analyse van
populaire cultuur, wordt de door ons bewonderde muziek of film ‘part of the
existential fabric of our own lives, so that what we listen to is ourselves, our own
previous auditions’. (Jameson 1979: 138)
Fans en idolen streven dus op verschillende manieren naar een toename van de
intimiteit, maar dat neemt niet weg dat heldenverering of idolatrie uiteindelijk bestaat
bij de gratie van afstand en onderscheid. Het idool staat op een voetstuk - en daarmee
op een afstand - en wordt juíst bewonderd omdat het fundamenteel anders is dan
andere, niet-bewonderde figuren. Het discours over beroemdheden uit de populaire
cultuur, meent Yano, concentreert zich immers op ‘the charisma of the star’ (2004:
47) - en ze herinnert er vervolgens aan dat charismatische figuren volgens de socioloog
Max Weber worden gekenmerkt door ‘a unique and innate capacity to display highly
colored emotions, of whatever kind’:
[They] are imagined (...) to be more vivid than ordinary mortals; they
appear to exist in an altered and intensified state of consciousness that is
outside of mundane patterning. (Yano 2004: 47)
Charisma, kortom, leidt ertoe dat het idool zich altijd op afstand houdt van het gewone
publiek. Sterren zijn per definitie ‘the most something-or-other in the world - the
most beautiful, the most expensive, the most sexy’, schrijft Richard Dyer in Stars,
om te concluderen: ‘[Stars] seem to be of a different order of being, a different
“ontological category”.’ (Dyer 1998: 43) De intimiteit die we ervaren als we iemand
bewonderen, is dus een vorm van zelfbedrog: het is een illusie die in stand moet
worden gehouden, wil het idool niet van zijn voetstuk vallen.
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Illustratie: Daniël Labruyère

Jagger als fantastische spijker
Dat een idool uit de populaire cultuur een essentieel onderdeel kan uitmaken van de
‘existential fabric of our own lives’, zoals Jameson zegt, komt duidelijk naar voren
in het relaas van de ik-verteller uit Brieven aan Mick Jagger. De verteller verhaalt
over zijn jeugd in flashbacks, maar neemt ook een aantal brieven op die hij als puber
schreef aan zijn idool. Het zijn met name deze brieven die een lang vergeten
jeugdtrauma weer tot leven wekken. De ik-figuur komt tot de ontdekking dat hij de
zelfmoord van een Indonesische jeugdvriend, Guido, jarenlang heeft verdrongen.
Als tieners deelden de twee jongens hun liefde voor Jagger en The Stones met elkaar,
alsook hun liefde voor mannen. Guido verafgoodde de ik-figuur en identificeerde
hem met de Stones-zanger. De tieners zoenen en vrijen met elkaar, maar de verteller
bedriegt Guido uiteindelijk wanneer hij zijn liefde verklaart aan Olineska, de zus
van Guido. De suggestie aan het slot van de roman is dat de bedrogen jongen zich
om die reden ophangt.
In een cruciale passage uit de roman erkent de ik-figuur dat zijn fascinatie voor
Jagger een psychologische hulpconstructie is geweest, die hem de mogelijkheid heeft
geboden om vorm te geven aan zijn zoektocht naar een identiteit:
[Jagger] is een spijker. Ik heb alles aan hem opgehangen. Niks meer dan
een spijker. Een fantastische spijker, dat zeg ik er graag bij, maar tóch een
spijker. (...) Hij was de enige die in 1964 zong wat ik voelde. Toen vond
ik het poëzie, maar toen ik een beetje Engels ging verstaan, bleken zijn
teksten even plat als die van het Cocktail Trio of de Heikrekels. Met één
verschil: er zat een dictie in, een manier van zeggen die mij indertijd goed
uitkwam. (Büch 1988: 121)
De ik-verteller brengt in deze regels onder woorden hoe de ‘fantastische’ (en daarmee
ook: gefantaseerde) intimiteit tussen een idool en een fan die laatste voorziet van
‘stra-
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tegies that enable [him] to gain a certain amount of control over [his] affective life’,
zoals Grossberg stelde. (2006: 65) De roman biedt een scala aan voorbeelden van
zulke strategieën. Zo geeft de rebellie die het rockidool uitstraalt de ik-figuur de
moed om in opstand te komen tegen zijn omgeving. De androgynie van Jagger grijpt
hij aan om in de brieven aan de zanger zijn ontluikende homoseksuele gevoelens
voorzichtig aan te stippen:
Geachte heer Jagger, (...). Ik schrijf u weer omdat ik u iets wil vertellen.
Ik hoop dat u het aan niemand anders van de groep wil zeggen. Ik zou
graag willen dat het een geheim tussen ons blijft. Ik schrijf het u omdat ik
denk dat u de enige bent die het begrijpen kan. Ik heb hele rare gevoelens
voor een jongen in mijn klas. Hij heet Guido. Maar eerst wil ik u even
zeggen dat ik geen homofiel ben. (Büch 1988: 51)
De verteller handelt zoals van een echte fan mag worden verwacht: hij intensiveert
zijn band met Jagger door concerten te bezoeken, door platen, foto's en interviews
te verzamelen, en door een oude koptelefoon te repareren, waardoor hij zijn idool
nóg dichter kan naderen:
Eindelijk is het dan zover: ik heb mijn eigen, afgesloten wereld in elkaar
gesoldeerd. (...) Micks stem komt tussen mijn neus en haar terecht, ik hoor
hem ademhalen tussen de gezongen regels door. (Buch 1988: 115)
Tot slot citeert de verteller voortdurend uit songteksten van The Rolling Stones. Hij
eigent zich de teksten toe, interpreteert ze in het licht van zijn persoonlijke ervaringen,
zodat het soms lijkt alsof Jagger letterlijk over het leven van de ik-verteller zingt:
hij adviseert hem en troost hem. Jagger is inderdaad de spijker waaraan de ik-figuur
zijn hele identiteit heeft opgehangen.
Voor de lezer die enigszins bekend is met Büchs imago, ligt het erg voor de hand
om Brieven aan Mick Jagger te lezen als een ‘gewone’ autobiografie van een fan.
De overeenkomsten tussen de ‘Boudewijn’ uit Brieven aan Mick Jagger en zijn reële
naamgenoot zijn overduidelijk: in interviews en optredens belijdt Büch keer op keer
zijn hartstochtelijke liefde voor Jagger en suggereert hij dat hij biseksueel, dan wel
homoseksueel zou zijn. Ook Büchs beroemdheid als tv-presentator komt in de roman
aan bod: zo vertelt de ik-figuur over zijn optredens, zijn reizen voor zijn tv-programma
‘De Wereld van Boudewijn Büch’, en zijn imitaties van Jagger in playbackshows.
En net zoals de identiteit van de ik-figuur aan elkaar geregen wordt door citaten uit
Jaggers songteksten, zo zijn de romans, gedichten en essays van Büch dooraderd
met de lyrics van The Stones.
Maar omdat Büch zijn status als bekende Nederlander zo benadrukt, komt de
betrouwbaarheid van zijn relaas onder druk te staan. De verteller herinnert zijn lezers
er namelijk voortdurend aan dat het publiek weliswaar meent dat het Büch ‘kent’,
maar dat hij in interviews en tijdens optredens slechts een personage neerzet. In
werkelijkheid is er geen sprake van intimiteit tussen Büch en zijn publiek. Een
veelzeggende scè-
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ne in dit verband is de dialoog tussen de ik-verteller en een jongetje dat hem op straat
herkent en hem aanspreekt:
‘Ik ken jou,’ zegt het kereltje als hij zijn bal gevonden heeft.
‘Ik jou niet.’
‘Speel je toneel?’
‘Nee. Ik ben schrijver.’
‘Wat schrijf je?’
‘Boeken.’
‘Wat saai! Dag!’ (Büch 1988: 156)
Het antwoord op de vraag ‘Speel je toneel?’ is ontkennend, maar er zijn goede redenen
om, wanneer we die vraag zo letterlijk mogelijk nemen, daar vraagtekens bij te zetten.
Zo bekent de ik-verteller in een andere passage uit de roman dat zijn status als (al
te) bekende Nederlander hem ertoe dwingt om wel degelijk toneel te spelen. Tot zijn
verbazing móet hij plotseling voldoen aan de verwachtingen van zijn publiek:
Allemaal onzin: imitatiewedstrijden, links en recht koketteren met de
kleine uiterlijke gelijkenis die ik met [Jagger] vertoon en in interviews
zeggen dat ik verliefd op hem ben. Ik ben helemaal niet verliefd op 'm.
Hij is diep in de veertig, weet je; niet bepaald een leeftijd waar ik 'm
overeind van krijg. (Büch 1988: 121)
Het publieke imago van Büch blijkt een masker te zijn, waarachter de echte,
niet-gekende Boudewijn schuilgaat. Maar als dat inderdaad zo is, dan is de implicatie
dat Büchs zelfpresentatie als auteur in Brieven aan Mick Jagger evengoed een fictieve
constructie is. De lezer is dus gewaarschuwd: wat een intiem zelfportret lijkt, is in
werkelijkheid een performance, die zich voegt naar de wensen van het grote publiek.

De Heintje Davids van de dood
Deze zelfanalyse van Büch als publieke persoonlijkheid en beroemde auteur is cruciaal
voor een goed begrip van zijn schrijverschap. De relatie tussen privé en publiek, en
tussen autobiografie en pose, is bij deze auteur altijd bijzonder problematisch geweest.
Een voorbeeld daarvan is De kleine blonde dood (1985), dat hij drie jaar vóór Brieven
aan Mick Jagger publiceerde. In deze roman vertelt het hoofdpersonage, genaamd
Boudewijn, over zijn moeizame verhouding met zijn vader en de dood van zijn
zoontje Micky door kanker. De roman is meteen een groot succes: binnen de eerste
vijf jaar na het verschijnen wordt het tien keer herdrukt en in 1993 verfilmd. Büch
publiceerde al vóór 1985 en het dode kind kwam ook voor in zijn eerdere poëzie en
proza, maar het is pas met De kleine blonde dood dat het privéleven van Büch door
de media publiek wordt gemaakt. In interviews uit die tijd onderstreept hij, opvallend
genoeg, het autobiografische gehalte van zijn werk. Wanneer critici of interviewers
aannemen dat Büch écht zijn buitenechtelijke kind aan kanker heeft verloren, spreekt
hij dat dan ook niet te-
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gen. (Kagie 2004) Zelfs in het dagelijkse leven blijft voor sommige persoonlijke
vrienden van Büch lange tijd onduidelijk hoe het nu precies zit met Micky: de schrijver
blijft suggereren dat De kleine blonde dood een waargebeurd verhaal is.
Uit de receptie van de roman komt naar voren dat Büch zijn lezers met succes
heeft verleid om aan te nemen dat de auteur hen in vertrouwen neemt en dat hij de
waarheid spreekt. Ondanks dat het boek toch als roman wordt gepresenteerd, spreekt
een aantal critici over ‘zijn zoontje Micky’ - alsof het verhaal echt gebeurd zou zijn.
(zie bijvoorbeeld Vervoort 1986 en Osstyn 1986) Andere recensenten plaatsen echter
vraagtekens bij het waarheidsgehalte van het boek. Zo attendeert Hans Warren (1985)
de lezers op de al te grote verschillen tussen Büchs zogenaamd ‘autobiografische’
romans. Alfred Kossman (1985) bekritiseert Büchs keuze voor een ‘hoogst dubieuze
romanvorm’ en ook Carel Peeters (1985) stoort zich aan de ‘wirwar van
openhartigheid en geheimzinnigheid’. ‘Is het allemaal waar of is het verzonnen?’,
vraagt Rob Schouten (1986) zich af.
Pas anderhalf jaar na Büchs dood komt de waarheid aan het licht: er is nooit een
zoon geweest. Micky ‘bestaat’ echter wel: hij is de (kerngezonde) zoon van twee
jeugdvrienden van Büch. De auteur kende het jongetje, nam hem soms mee op uitjes,
en stelde hem dan voor aan vrienden als zijn zoontje. (Kagie 2004) Sommige lezers
hebben Büch dit gewaagde spel met feit en fictie ernstig kwalijk genomen. Ze
beschuldigen de auteur van immoreel gedrag: een romanauteur die, zowel in zijn
werk als zijn leven, teert op het dramatische effect van een verschrikkelijk verlies,
moet in hun ogen wel een immorele fantast zijn. De echte ‘Micky’, die in
werkelijkheid Boudewijn Iskander Pronk heet, typeert Büchs literaire creatie zelfs
als ‘een krankzinnig verhaal. Ziek. Absurd. Bizar’. (Kagie 2004)
Wanneer we Büchs identificatie met Jagger en zijn fascinatie voor populaire cultuur
echter mee in overweging nemen, wordt duidelijk dat het harde oordeel over Büchs
‘leugens’ misschien niet helemaal fair is. Erkent de auteur zélf niet in Brieven aan
Mick Jagger, drie jaar na De kleine blonde dood, dat zijn publieke imago een verzinsel
is, een koketterend typetje? Bovendien illustreert zijn analyse van zijn liefde voor
Jagger haarfijn hoe belangrijk beroemdheden voor ons kunnen zijn, ook al weten we
dat ze niet ‘echt’ zijn. Niet voor niets vernoemt hij zijn fictieve zoontje naar Mick(y)
Jagger: net zoals Jagger een ‘fantastische spijker’ is geweest waaraan Büch ervaringen
en verlangens kon ophangen, zo zijn Micky en zijn romanvader, ondanks dat ze
beiden niet werkelijk hebben bestaan, gefantaseerde figuren die lezers ‘strategies’
aan de hand doen ‘that enable them to gain a certain amount of control over their
affective life’, om Grossberg nogmaals te citeren.
Büchs analyse van zijn verlangen naar intimiteit met zijn idool en zijn obsessie
voor populaire cultuur is dus in feite een onderzoek naar zijn eigen auteurschap. Dat
onderzoek brengt onder andere een opmerkelijke overeenkomst aan het licht tussen
literair auteurschap en populaire beroemdheid. Want het vervagen van de grenzen
tussen biografische intimiteit en fictieve vervreemding, dat zo typerend is voor Büchs
oeuvre, komt precies overeen met de illusie van nabijheid die eigen is aan de
bewondering
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voor populaire idolen. De roman onderzoekt dus niet alleen de gefantaseerde relatie
tussen een fan en zijn idool, maar ensceneert deze ook: de intimiteit tussen de auteur
en zijn publiek wordt uitgelicht en vervolgens ontmanteld. Ter Braak wees er al op:
we kunnen het blijkbaar niet nalaten om onze helden te exposeren. Maar in dat
‘exposeren’, zo blijkt uit Brieven aan Mick Jagger, klinkt onvermijdelijk ook iets
van het Engelse to expose door: het idool wordt verheerlijkt, maar in één en dezelfde
beweging ontmaskerd als fictie.
Curieus genoeg wordt die ongemakkelijke intimiteit tussen literair auteurschap en
populaire cultuur al aan het begin van Brieven aan Mick Jagger nadrukkelijk
aangekaart, in een scène die kan worden gelezen als mise-en-abyme voor Büchs hele
oeuvre. De passage geeft een dialoog weer tussen de ik-verteller en zijn vriendin
Ruth. Ze praten over De kleine blonde dood en in het bijzonder over de daarin
beschreven begrafenis van Micky. Tijdens het gesprek luisteren ze naar Roy Orbison,
wederom een van Büchs idolen:
Ruth zegt: ‘Toen ik je Kleine blonde dood in bed, op mijn eigen kamertje,
lag te lezen, moest ik huilen. Die begrafenis, dat is zo verschrikkelijk.’
Ik zeg niks. Pieker: ben ik de Heintje Davids van de dood geworden?
Ruth: ‘Tranen, niet helemaal snikken, maar langzame tranen, rollend,
groot.’
Ik pieker verder: heb ik een tearjerker geschreven?
Ruth: ‘Wat denk je?’
Ik: ‘Niet zoveel, we zijn gelukkig twee nummers verder. Houd je van Roy
Orbison?’
‘Nooit van gehoord.’
‘Paper boy - luister maar: “My baby is gone and I wanna shout it, extra!,
extra!, read all about it!”’ (Büch 1998: 51)
De dialoog getuigt van de twijfels die de ik-verteller ervaart wanneer Ruth aangeeft
dat zij zich betrokken voelt bij hem en zijn verhaal: haar intimiteit heeft in zijn ogen
iets ongemakkelijks. Hij piekert over zijn imago en vraagt zich af of hij niet een soort
entertainer is geworden, die voortdurend dezelfde emoties hergebruikt om zijn publiek
te vermaken. Vandaar dat de ik-verteller zichzelf vergelijkt met popidolen. Dit keer
verwijst hij niet naar Jagger, maar naar Roy Orbison en Heintje Davids, een
variétéartieste die bekend werd in de jaren twintig en tot en met de jaren zestig
populair bleef. Net als Orbison en Davids, zo lijkt de ik-verteller hier te willen zeggen,
heeft hij een personage gecreëerd, dat fictieve emoties uit. Door zichzelf te modelleren
naar zulke performers, is de ik-verteller zélf een performer geworden - een ‘Heintje
Davids van de dood’, die treurige verhalen verzint en publiceert, zodat het publiek
er alles over kan lezen.
Het is vanwege dit performatieve aspect, eigen aan culturele idolen, dat Büch zich
als schrijver aan zijn pophelden wil spiegelen. Net zoals Jagger, Orbison of Davids,
laat hij zijn publiek intimiteit en authentieke gevoelens ervaren, maar hij kan dat
alleen
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doen door het podium te betreden en te acteren. Daardoor zal hij, paradoxaal genoeg,
zijn publiek altijd op een afstand houden. Door die illusoire intimiteit aan de kaak
te stellen, legt Büch in Brieven een Mick Jagger een fundamentele parallel bloot
tussen literatuur en populaire cultuur. Voor lezers die menen dat literatuur ‘authentiek’
is en populaire cultuur ‘onecht’ zal dat wellicht moeilijk te verteren zijn.
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Erica van Boven en Mathijs Sanders
Strijd om het middenveld.
Middlebrow in de literaire kritiek: Menno ter Braak en P.H. Ritter jr.
In de jaren tussen de twee wereldoorlogen werd in Nederland veelvuldig
en fel gedebatteerd over de functie van literaire kritiek en over de taak
van de criticus. Vooral de relatie tussen kritiek en publiek bracht de pennen
in beweging. De democratisering en commercialisering van de literaire
markt leidde tot heftige discussies over de vraag in hoeverre de criticus
rekening moest houden met het toegenomen ‘grote publiek’. Erica van
Boven en Mathijs Sanders stellen in dit artikel dat om de verschillende
posities in het debat te kunnen duiden, het niet volstaat om te denken in
binaire tegenstellingen tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur. Het recent herijkte
concept middlebrow kan de historische en actuele discussies over kritiek
verhelderen.

Nieuwe kritiek voor een nieuw publiek
Tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw laaiden er regelmatig felle discussies
op over de functie van de literaire kritiek en de taak van de criticus. Het bekendste
tijdschrift uit die periode, Forum (1932-1935), sprak zich vanaf de programmatische
redactionele inleiding voortdurend uit tegen literaire kritiek die achter een masker
van objectiviteit het algemene publiek wilde voorlichten en vóór een vorm van kritiek
die doelbewust partijdig en polemisch was. Tegenover die zelfbewuste polemisten,
die doorgaans worden gerekend tot het high modernism, stonden critici die zich tot
taak stelden om een algemeen publiek op toegankelijke wijze te informeren over de
literaire actualiteit en aan de kritiek een publieke functie toekenden. Hun kritiek was
gericht op de vele gemiddelde lezers die volgens deze critici in een tijd van
overproductie behoefte hadden aan informatie van een betrouwbare en onpartijdige
gids. Een gids die er weliswaar standpunten op nahield, maar deze niet mobiliseerde
om eigen literair werk of dat van smaakgenoten te promoten. De schermutselingen
tussen vertegenwoordigers van beide richtingen zijn goed te verbinden aan een
bredere cultuurstrijd tijdens het interbellum, die wij hier duiden als een strijd om het
culturele middenveld, de ruimte waarin zich het algemene publiek van ‘gewone’
lezers bevond. Om deze cultuurstrijd - die het ‘publiek’ als inzet had - in beeld te
krijgen, richten wij ons op de standpunten en recensiepraktijk van twee dagbladcritici,
die in 1934 tegenover elkaar kwamen te staan in een discussie over kritiek en publiek,
en die bij uitstek de beide hierboven beschreven richtingen vertegenwoordigen:
Menno ter Braak en Pierre Henri Ritter junior.1

1

Aan de discussies tussen Ter Braak en Ritter is nog weinig aandacht geschonken. Lotte
Gerestein schreef over deze discussies een masterscriptie Literatuurwetenschap (RU Nijmegen,
2010).

Vooys. Jaargang 29

18
De standpunten van deze twee critici bestuderen wij tegen de achtergrond van
cultuursociologische inzichten die in navolging van het werk van Pierre Bourdieu
opgang hebben gemaakt in literair-historisch onderzoek en die wij - voortbouwend
op Angelsaksische studies waarin Bourdieus concept wordt uitgewerkt - eerder in
verband brachten met het begrip middlebrow.2 Van oorsprong een pejoratieve term
waarmee vertegenwoordigers van het high modernism als Virginia Woolf de in hun
ogen middelmatige cultuur afwezen, functioneert het begrip middlebrow sinds enkele
jaren als een descriptief, heuristisch concept waarmee bepaalde culturele producten
en patronen kunnen worden begrepen. In La Distinction. Critique sociale du jugement
verbond Bourdieu het ontstaan van een ‘culture moyenne’ met de opkomst van nieuwe
sociale middengroepen, die dankzij voortgezet onderwijs, groeiende welstand en
toegenomen vrije tijd deel gingen nemen aan de (literaire) cultuur. (Bourdieu 1979)
De ‘culture moyenne’ situeerde Bourdieu tussen wat hij aanduidde als de ‘legitieme’
hoge cultuur en de massacultuur. Terwijl de ‘legitieme’ cultuur werd geproduceerd
door en voor een sociale elite en de massacultuur voor de gewone man, bestond de
‘culture moyenne’ uit producten die bestemd waren voor een brede sociale
middenklasse, die juist in de negentiende eeuw sterk in omvang was gegroeid. Latere
onderzoekers als Paul DiMaggio leverden kritiek op het reductionisme waaraan
Bourdieu zich bezondigde door het causale verband dat hij legde tussen culturele
smaak en sociale klasse. Volgens DiMaggio is smaak niet strikt sociaal
gedetermineerd, maar functioneren smaakvoorkeuren en culturele preferenties als
‘identity markers’, waarmee individuen hun aanzien en prestige kunnen vergroten.
(DiMaggio 1978, 1987) Die nuancering neemt niet weg dat het verband tussen smaak
en klasse snel gelegd wordt.
Ook in de jaren dertig was dat het geval. Zo stelde Martinus Nijhoff in 1931 dat
de arbeidersmassa ook in de letteren plaats had gemaakt voor het ‘hoedenproletariaat’:
‘de enorme hoeveelheid bank-, kantoor- en winkelpersoneel, dat een boord draagt
en een vouw in zijn broek, en na een 8-urige bezigheid van de betrekking de bioscoop
binnengaat om te leven.’ (Nijhoff 1961: 679) Als critici debatteerden over de
middelmaat en de gemiddelde lezer doelden ze op een breed publiek, dat, nu deze
nieuwe sociale groepen er deel van waren gaan uitmaken, de democratisering en
commercialisering van het literaire bedrijf in een stroomversnelling had gebracht en
meer dan voorheen een probleem voor de literaire kritiek was gaan vormen.
In deze bijdrage bekijken wij hoe Menno Ter Braak en P.H. Ritter op dit probleem
reageerden. Door middel van een analyse van hun polemiek over de verhouding
tussen criticus en publiek willen wij een van de kernverschillen tussen hoge cultuur
en middlebrow blootleggen, en zo meer greep krijgen op de ‘distinctive in-between
space’ die met de term middlebrow kan worden aangeduid. (Ardis 2002: 116)

2

Deze bijdrage bouwt voort op Van Boven, Rymenants, Sanders en Verstraeten (2008) en de
reeks artikelen die volgen op die inleiding, waarin het concept middlebrow wordt
geoperationaliseerd ten behoeve van literair-historisch onderzoek. Inspiratie vonden wij
onder andere in Rubin (1992) en Ardis (2002).
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Kunstenaar of voorlichter: de taak van de criticus
In recent onderzoek naar de literaire verhoudingen tijdens het interbellum krijgt de
relatie tussen auteur en publiek terecht veel aandacht. Studies over het modernisme,
de beeldbepalende literaire stroming van die jaren, zien een afkeer van de massa en
de massacultuur als een van de kernpunten. Zo stelden Andreas Huyssen (After the
Great Divide, 1987) en John Carey (The Intellectuals and the Masses, 1990) dat
modernisten werden gedreven door angst, afkeer en smetvrees ten aanzien van de
expanderende commerciële massacultuur. Andere studies hebben gewezen op de
dubbele binding van het modernisme aan de massacultuur. Zo lieten Mark Morrisson
(The Public Face of Modernism, 2001) en Patrick Collier (Modernism on Fleet Street,
2006) zien dat modernisten gebruik maakten van de middelen van de massacultuur,
zowel om hun eigen werk en opvattingen onder de aandacht te brengen als om
financiële redenen: in het ‘grootschalige productieveld’ kon immers geld worden
verdiend. Tegelijkertijd functioneerden het algemene publiek en de massacultuur
voor deze modernisten als bruikbare retorische tegenstanders. Die tegenstanders
moesten in alle opzichten ‘middelmatig’ zijn: sociale middenstanders waren in de
voorstelling van zelfverklaarde highbrows per definitie ook ‘geestelijke
middenstanders’. In Nederland werd dit patroon zichtbaar aan het einde van de
negentiende eeuw, toen Van Deyssel tijdschriften als Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift en Den Gulden Winckel wegzette als op financieel gewin beluste,
artistiek onbeduidende kletsblaadjes van vulgariserende causeurs voor het per definitie
onkunstzinnige middenstandspubliek. (Van Deyssel 1979: 210-212, 261-277) Zelf
profileerde Van Deyssel zich als een criticus die zich verre hield van publiek en
publieksvoorlichting. Ter Braak plaatste zich vijftig jaar later in diezelfde traditie.
Net als Van Deyssel bond hij de strijd aan met ‘de cultus van de middelmatige
middelmatigheid’ ofwel ‘de geestelijke middenstand’, die zich nog steeds in diezelfde
tijdschriften ophield. (Ter Braak 1951a) Critici als Herman Robbers en P.H. Ritter
jr., die zich als critici in deze tijdschriften manifesteerden, dachten daar uiteraard
heel anders over.
Interessanter dan de vraag naar het gelijk van een van beide partijen in deze
cultuurstrijd is die naar de motieven van hun vertegenwoordigers en naar het publiek
dat de inzet vormde van verhitte discussies en polemieken. Hoe zag het publiek eruit
dat zij op het oog hadden en welke invloed had die voorstelling van het publiek op
hun opvatting van de taak van de criticus?

Ritter: kritiek ‘in de zakelijke sfeer’
Pierre Henri Ritter (1882-1962) geniet tegenwoordig vooral bekendheid als een van
de eerste radiocritici. Tussen 1928 en 1957 besprak hij nieuwe boeken voor de
AVRO-radio. Ook in de geschreven pers was hij buitengewoon actief. Zo was hij
van 1918 tot 1934 hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk
Dagblad en van 1935 tot 1937 redacteur van De Groene Amsterdammer en schreef
hij honderden recensies van evenzoveel boeken. Ook correspondeerde hij met vrijwel
iedereen die iets betekende in het journalistieke en literaire bedrijf. (Van Herpen
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boekje Ethische fragmenten (1896)
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- voelde Ritter zich thuis in de irenische entourage van gematigde en conflictmijdende
christenen, de levensbeschouwelijke biotoop van de negentiende-eeuwse
domineedichters. (Ruiter & Smulders 1996: 77-83) Deze op consensus, compromis
en harmonie gefundeerde ethiek (die binnen de invloedssfeer van de zuilen vaak ver
te zoeken was) sloot goed aan bij de idealen van de criticus Ritter, die voor zichzelf
de taak van bemiddelaar tussen boek en lezer zag weggelegd en zich zelfbewust als
‘neutraal’ profileerde. In een interview met G.H. Pannekoek jr. in Den Gulden Winckel
van september 1925 zei Ritter dat de letterkundige de tolk van een gemeenschappelijke
gedachte moest zijn en alleen zo het lezerspubliek aan zich kon blijven binden. Ook
schrijvers en critici waren maatschappelijk productieve wezens in dienst van de
gemeenschap. Tijdens zijn cursussen aan volksuniversiteiten had Ritter ontdekt
hoeveel belangstelling er onder arbeiders was voor literatuur, ondanks de geduchte
concurrentie van bioscoop, dancing en radio. ‘Volksontwikkeling’ was het
sleutelwoord en daarin was voor de criticus een belangrijke en dankbare taak
weggelegd, dat wil zeggen: de criticus die zijn eigen opvattingen op de achtergrond
hield en tegelijkertijd Herman Heijermans en J.H. Leopold kon waarderen. ‘De
criticus moet het tijdsleven kunnen beschouwen en waardeeren boven de
betrekkelijkheid van zijn eigen zienswijze uit’, aldus Ritter. (Pannekoek 1925)
Zo veelvuldig als highbrow-critici hun opvattingen voor het voetlicht brachten,
zo terughoudend waren de meeste vertegenwoordigers van de middensfeer. Toch
voelde Ritter in 1934 de behoefte om zich uit te spreken over de functie van kritiek
en de taak van de criticus. Het resulteerde in zijn meest programmatische opstel,
getiteld ‘Over de kunst der boekbespreking’, gepubliceerd in zijn eigen Utrechtsch
Dagblad van 1 september 1934. Daarin lezen we:
Een rechtvaardige kritiek houdt rekening met bedoeling en karakter van
het besproken boek, waardeert het in het kader waarbinnen het is
geschreven en veroordeelt nimmer uit hoofde van persoonlijke voorkeur
of richting.
En:
Men mag in een dagblad nooit, ook over kunst niet, schrijven van een
subjectief gevoel uit, noch van een gevoel van wrevel, noch van een gevoel
van breidelloze bewondering. De lezer moet de motieven kennen, waarom
de criticus een boek veroordeelt, en hij moet die motieven logisch kunnen
volgen. Onze opvatting verzet zich evenzeer tegen zoetsappigheid als
tegen venijnige kritiek. Zij wenst de kritiek te brengen in de zakelijke
sfeer.
Hier tekent zich het profiel af van de middlebrow-criticus, die boeken behalve op
hun zogenaamde intrinsieke kwaliteiten ook beoordeelt naar de intenties van de
auteur en de wensen van de lezer. Die lezer was volgens Ritter meer geïnteresseerd
in het besproken boek dan in de criticus. Met die opvatting schaarde Ritter zich in
een lange
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traditie. In het voorwoord van zijn bundel De kritische reis uit 1928 had hij zich al
gespiegeld aan de door Van Deyssel ooit zo beschimpte Frits Smit-Kleine, de eerste
redacteur van het boekenblad Den Gulden Winckel. Ritter typeerde literaire kritiek
toen als ‘een subjectieve uiting binnen de sfeer van objectiviteit’ en voegde daaraan
toe dat ‘de tijd waarin ieder kritikus een kleine van Deyssel moest zijn’ wat hem
betreft voorbij was. (Ritter 1928: vii) Een criticus heeft een pedagogische taak, als
iemand die ‘onbegrijpelijke lectuur “doet” begrijpen’, aldus Ritter in een recensie
van Jan Greshoffs boek Spijkers met koppen. (Ritter 1931)
Ritter beschouwde literatuur vooral als een sociale praktijk. Waar de avant-garde
van Tachtig geheel aan de gemeenschap voorbij was gegaan, zag Ritter een belangrijke
taak weggelegd voor de eigentijdse schrijvers. ‘Thans wijst alles er op, dat wij een
nieuwe cultuur zullen moeten stichten op de basis der gemeenschappelijkheid’, luidde
het in zijn brochure De sociale beteekenis van de amusements-literatuur. Om in de
enorme hoeveelheid boeken de weg te vinden waren critici nodig die het publiek
voorgingen als ‘geestelijke leiders’ en ‘gidsen’. (Ritter 1926b) De criticus was een
public moralist die op basis van een ondogmatische ethiek sturing kon geven aan
een breed maatschappelijk debat. Het is gezien die taakopvatting niet verwonderlijk
dat Ritter in de jaren twintig en dertig alomtegenwoordig was als redenaar en auteur,
die ogenschijnlijk met evenveel gemak en gezag sprak over de nieuwste boeken als
over ruimtelijke ordening in de stad Utrecht, nut en noodzaak van militaire dienstplicht
en de schrikbarende toename van ‘sexueele criminaliteit’ (lees: abortus).3
Ritters opvattingen over literatuur en literaire kritiek zijn goed te begrijpen tegen
de achtergrond van de burgerschapsideologie die aan zijn werk ten grondslag lag.
Wie de vele maatschappelijke activiteiten van Ritter overziet, kan niet aan de indruk
ontsnappen dat hij zich boven alles een vertegenwoordiger voelde van het egalitaire
burgerschapsideaal dat in de negentiende eeuw domineerde en dat pretendeerde ‘het
algemene’ te vertegenwoordigen. (Aerts & Te Velde 1998) Zelfbeheersing, tolerantie,
huiselijkheid en sociabiliteit vormden de hoekstenen van de ethiek van de ideale
burger, zoals ook Ritter die begreep: een publieke figuur die werkte in de openbare
sfeer en die zich dienstbaar maakte aan het algemeen belang. Het is niet toevallig
dat Ritter een veelgevraagd spreker was in de locale departementen van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een in 1784 opgericht instituut dat de
emancipatie van zogenaamde ‘nieuwe middengroepen’ (Nijhoffs ‘hoedenproletariaat’)
bevorderde en dat in de twintigste eeuw nog lang niet was uitgedoofd. In die entourage
kon de middlebrow-criticus zijn goede werken verrichten. Net als een ‘Nutsredenaar’
voerde de criticus immers ‘een beschaafd gesprek’ ten overstaan van een breed
publiek. (Ritter 1926a) Het is evenmin toevallig dat de criticus Ritter zich beter thuis
voelde in algemene, ideolo-

3

Deze nog beperkte opsomming is gemaakt op basis van verwijzingen naar Ritter in de door
de Koninklijke Bibliotheek gedigitaliseerde kranten, beperkt tot het jaar 1926
(http://kranten.kb.nl).
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gisch en poëticaal weinig uitgesproken tijdschriften die wortelden in de negentiende
eeuw dan in programmatische periodieken als De Vrije Bladen, De Gemeenschap
of Forum. Wars van richtingenstrijd koos Ritter voor de gulden middenweg, de
Horatiaanse aura mediocritas. Alleen zo kon hij een ‘bemiddelaar’ zijn, een
vertegenwoordiger van het middenveld waarin naar zijn stellige overtuiging de
‘gewone lezer’ zich bevond.

Ter Braak: ‘Er zijn twee soorten van critiek; de ene soort bestaat niet’
Voor Menno ter Braak (1902-1940) belichaamden het middenveld en de gewone
lezer ‘de middelmaat’ die hij in zijn kritieken en beschouwingen bestreed. Toen hij
in 1933 aantrad als criticus van Het Vaderland besefte hij wel dat hij voor een groot
lezerspubliek ging schrijven, maar dat betekende niet dat hij van plan was concessies
te doen aan de gemiddelde lezer. Ook in de krant handhaafde hij zijn strijdbare,
persoonlijke en partijdige kritische houding die hij graag typeerde als ‘man tegen
man’. (Ter Braak 1949: 71) Concessies doen aan de smaak van de lezer betekende
voor hem: de middelmaat bevorderen. Daarom oordeelde hij scherp over de romans
die werden ‘gevreten door het publiek’, zoals die van de populaire schrijfster Ina
Boudier-Bakker - die voor Ritter juist dé model-auteur was aan wie hij vele artikelen,
radio-uitzendingen en twee boeken wijdde. Ritter waardeerde de gezonde en
verheffende invloed van haar Hollandse gezins- en familieromans op het grote publiek;
Ter Braak zag het niet als zijn taak het volk te verheffen, maar het peil van de
letterkunde te bewaken, een beperkte kwaliteitsliteratuur af te grenzen van de overal
opdringende middelmaat.
Kritiek beoefenen betekende voor Ter Braak in de eerste plaats: rangorde
aanbrengen, schiften; rang, peil en plan waren kernwoorden in zijn wekelijkse
Kronieken. Als hij het publiek ergens van wilde doordringen dan was het van het
verschil in rang tussen de schrijvers die zij gretig lazen en de schrijvers die er echt
toe deden; overigens vormde niet het grote publiek maar de kleine groep van
geestverwanten binnen zijn generatie zijn primaire klankbord en doelgroep. Daarmee
was hij een typische highbrow-criticus; hij was de voorman van wat toen gold als
de intellectuele of ‘hoogere critiek’ die het publiek eerder zag als een bedreiging van
het culturele peil dan als een instantie waaraan de criticus zich dienstbaar moest
maken.
In zijn bestrijding van de middelmaat richtte hij zich niet alleen tegen de
modeboeken van zijn tijd, maar ook tegen degenen die ze verdedigden en verbreidden.
P.H. Ritter was in dit opzicht een bruikbare, want via krant en radio alom bekende,
tegenstander. Niet alleen oordeelde deze naar Ter Braaks mening steevast veel te
mild over de publiekslievelingen en had hij de neiging elk succesboek tot meesterwerk
uit te roepen, maar bovendien was hij bijzonder invloedrijk: Ritter is ‘medewerker
van alle bladen, waarvan hij geen redacteur is, hij duikt uit alle papieren op, die in
Nederland met letters worden bedrukt.’ (Ter Braak 1950c: 353) Hij was bovendien,
met zijn populaire wekelijkse radiorubriek, de ‘Ritter van de Avro-toeter’, ‘de
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voorzanger der luistervinken op litterair gebied’. (Ter Braak 1951c: 575) Ritter diende
bestreden te worden als dé vertegenwoordiger van de ‘geestelijke middenstand’.4
In Ritters hiervoor geciteerde artikel ‘Over de kunst der boekbespreking’ uit 1934

4

Dat Ter Braak zich in 1930 tot Ritter wendde met het verzoek ‘eens een spreekbeurt te
vervullen voor het AVRO-boekenhalfuurtje’ maar het tegenover Du Perron deed voorkomen
alsof Ritter hem die taak had opgedragen, is tekenend voor de dubbele houding van
modernisten ten aanzien van het nieuwe massamedium. (Brief van Ter Braak aan Ritter, 27
juli 1930: www.mennoterbraak.nl, en brief van Ter Braak aan Du Perron, 17 november 1930,
in: Ter Braak & Du Perron 1962: 6)
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zag Ter Braak aanleiding de standpunten eens duidelijk tegenover elkaar te zetten
als ‘twee richtingen in de dagbladcritiek, die gebaseerd zijn op twee verschillende
opvattingen over de verhouding van litteratuur en publiek’. (Ter Braak 1951a: 294)
De inzet is inderdaad de houding die men moet innemen tegenover het publiek en
de publieksliteratuur. Ritters methode, de ‘objectieve’ die niet persoonlijk oordeelt
of afbreekt maar in de eerste plaats de lezers wil informeren en voorlichten, die ‘een
brug’ wil vormen tussen schrijver en lezer, wordt door Ter Braak afgewezen als ‘der
Geist der stets bejaht’, die geen partij kiest en alles wel betrekkelijk goed vindt. Ritter
laat de voornaamste taak van de kritiek liggen: hiërarchie aanbrengen, het
wezensonderscheid aantonen tussen prullen en meesterwerken. Daardoor draagt hij
bij aan de cultus van de middelmaat, sterker nog, aan ‘het proclameren van de
middelmaat als norm van litteratuur-critiek’. (Ter Braak 1951a: 299) Ritter heet bij
ter Braak dan ook steevast ‘de nieuwe advocaat der middelmatigheid’ of ‘de apologeet
van het gemiddelde’.
Zelf plaatste Ter Braak zich aan de andere kant van het spectrum, in de zuiverende,
schiftende en hypersubjectieve kritische traditie van Van Deyssel, die de kritiek als
een autonome kunstvorm zag en zich aan het publiek weinig gelegen liet liggen.
Ritter, op zijn beurt, wees die traditie met zoveel woorden af. Niet omdat hij terug
wilde naar de zoetsappige en moraliserende kritiek van vóór Tachtig, maar omdat
de kritiek zich in de huidige tijd zo'n verheven afstand tot de gemeenschap niet meer
kon permitteren. Niet literaire zuivering, maar bescherming van de cultuur moest nu
het doel zijn. Het boek onder de mensen brengen was thans belangrijker dan ‘een
kritiek, die alles wil vernietigen’. (Ritter 1934)
Elders zette Ritter deze twee richtingen nog eens tegenover elkaar als de ‘sociale
kritiek’ (die de publieksfunctie vooropstelt, dienstbaar aan de gemeenschap) tegenover
de ‘niveaukritiek’ (die zich in de eerste plaats bekommert om de literaire hiërarchie).
De huidige tijd vroeg om de eerste vorm; Ter Braak en de zijnen lieten die belangrijke
taak liggen. (Ritter 1939) Het verschil is ook te benoemen in termen van meerderheid
en minderheid, zoals Ter Braak deed in een bespreking van Ritters roman Kaïn en
Abel. Hij verklaarde daar Ritters gerichtheid op de meerderheid overigens niet uit
sociale motieven, maar voerde een meer psychologische verklaring aan: Ritter zou
in zijn werk als criticus voor krant en radio primair gedreven worden door een ‘angst
voor de meerderheid, geheim respect voor het overwicht der meerderheid’. (Ter
Braak 1950a: 84) Zelf sprak Ter Braak, die het individualisme hoog in het vaandel
had, nooit anders dan namens zichzelf of een kleine minderheid.
Al was Ter Braaks gezag in de jaren dertig groot, hij had toch het gevoel dat zijn
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standpunt steeds minder gewicht in de schaal kon leggen tegenover de grote literaire
en culturele bewegingen. Zijn bestrijding van de geestelijke middenstand kreeg
geleidelijk het karakter van een achterhoedegevecht. Dat besef van een verloren strijd
spreekt uit zijn afscheidswoord in het laatste nummer van Forum met de sprekende
titel ‘A Farewell to Arms’, een stuk dat diende als ‘een laatste klap aan Ritter, die ik
uitdeelen moest. Ik hoop, dat hij zit’. (Ter Braak/Du Perron 1965: 338) Het optimisme
dat de start van Forum had begeleid heeft hier plaatsgemaakt voor een
gedesillusioneerd besef ‘dat het gehele waardenstelsel der [Nederlandse] letterkunde
gefundeerd is op de geestelijke middenstand’, die wordt ‘geëxploiteerd door de
litteraire radio-dictator dr P.H. Ritter Jr’. (Ter Braak 1951b: 351) In ‘A Farewell to
Arms’ worstelt Ter Braak vooral met de vraag naar de betekenis en de grondslag van
deze ‘geestelijke middenstand’ en met de vraag of het steeds manifestere bestaan
hiervan een andere, meer sociologische benadering en beoordeling van literatuur
noodzakelijk zou maken; literaire maatstaven zijn de middenstand immers vreemd
en met literaire polemiek viel zij niet te bestrijden, zo was al gebleken.
Dat in Ter Braaks ogen de ‘geestelijke middenstand’ niet beperkt was tot een
omlijnde sociale klasse wordt in ‘A Farewell to Arms’ eveneens duidelijk: ‘de
middenstand wordt in dezen geenszins bepaald door de graad van cultuur of de
scheidslijn tussen de klassen.’ (Ter Braak 1951b: 352). Het ging Ter Braak veeleer
om een geestelijke houding die in brede - steeds bredere - bevolkingslagen te vinden
was. Als die houding al gebonden was aan een sociale groep, dan ging het toch om
een groep die de cultuur was gaan domineren.
In zijn essay Van oude en nieuwe christenen ging Ter Braak dieper op die kwestie
in. Hij stelde daar dat in feite het beschavingswerk van de negentiende-eeuwse
burgerlijke elite (waarvan Ritter, zoals we hiervoor zagen, een duidelijke erfgenaam
was) de grenzen tussen proletariaat en kleinburgerdom had doen vervagen. De elite
had de arbeiders van algemene ontwikkeling voorzien en er burgers van gemaakt.
Dat was de achtergrond van de groeiende middenklasse, die in de late jaren dertig
het culturele overwicht had gekregen. Onze cultuur, concludeerde Ter Braak, is
op weg (...) de cultuur van een ‘middenklasse’ te worden, die zich uitstrekt
van de baron tot de ‘ontwikkelde’ arbeider. Zowel de baron als de arbeider
mogen recht laten gelden op de cultuur; overal is het besef doorgedrongen,
dat voor zulk een algemeen recht geen essentiële beperkingen behoren te
bestaan. (Ter Braak 1950b: 261)
In deze visie beslaat het middenveld een zo breed sociaal terrein dat praktisch de
hele cultuur middlebrow is geworden.

Middlebrow nu
In de cultuurstrijd die in de jaren dertig woedde kan met het begrip middlebrow een
bepaalde culturele zone worden onderscheiden, een ruimte tussen de hoge cultuur
en de massacultuur. Waar Ter Braak zich uit naam van de culturele en intellectuele
elite ver-
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zette tegen Ritter als vertegenwoordiger van de ‘middelmaat’, daar profileerde
laatstgenoemde zich zelfbewust als woordvoerder van de ‘gemiddelde’ lezer en als
tegenstander van zowel de elitaire literatuur die zich van het publiek afwendde als
van de slechts op commercieel succes beluste ‘platte’ amusementslectuur. Uit hun
dispuut in 1934 blijkt dat zij elkaars retorische tegenstander waren. Het is niet moeilijk
om het historische ‘gelijk’ van Ter Braak te zien: na de Tweede Wereldoorlog en
vooral vanaf de jaren zestig raakte de gehele literaire cultuur gedemocratiseerd en
ontstond er één groot middenveld. Debatten over hoge en lage cultuur leken naar de
achtergrond te verdwijnen en de ideologieën van waaruit deze debatten gevoed
werden leken te verdampen.
Toch wordt juist de laatste jaren de strijd tegen de dominantie van het middenveld
weer hernomen. Met enige regelmaat spreken critici zich uit voor meer persoonlijkheid
en polemiek. ‘Waar de lieve vrede heerst wordt het land schraal’, aldus Maarten
Doorman in zijn oratie als bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije
Universiteit in 2001. Nog nadrukkelijker dan Doorman plaatst Connie Palmen zich
in de traditie van het modernisme. In haar essay Het geluk van de eenzaamheid uit
2009 keert zij zich tegen literatuur die vooral het publiek wil behagen (Kluun en
Saskia Noort zijn hier de retorische tegenstanders) en tekent zij verzet aan tegen ‘een
toenemend populisme en de heersende tirannie van de middelmaat’. (Palmen 2009:
31) Die middelmaat dreigt in de voorstelling van Palmen bezit te nemen van de
literatuur en van alle literaire instituties. Ook volgens Carel Peeters (Genieten voor
miljoenen, 2010) heeft het groeiende populisme ervoor gezorgd dat uitsluitend
populaire, commerciële cultuur maatschappelijke relevantie wordt toegedicht.
Niet alleen critici als Doorman, Palmen en Peeters spreken zich uit over de relatie
tussen literaire smaak en culturele stratificatie, ook de cultuurwetenschappen hebben
nog steeds belangstelling voor culturele grenzen en grensconflicten. Binnen de
cultuurwetenschappen is de overheersing van het middenveld weliswaar niet
onomstreden, maar de gedachte is toch dat het traditionele denken in binaire opposities
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zinloos is geworden, nu commercie een bron kan zijn
van cultureel prestige. Dat stelde bijvoorbeeld John Seabrook in zijn boek Nobrow
(2000), schrijvend over zijn jaren bij het weekblad The New Yorker onder de
hoofdredactie van voormalig Vanity Fair-redactrice Tina Brown:
The old distinction between the elite culture of the aristocrats and the
commercial culture of the masses was torn down, and in its place was
erected a hierarchy of hotness. Nobrow is not culture without hierarchy,
of course, but in Nobrow commercial culture is a potential source of status,
rather than the thing the elite define themselves against. (Seabrook 2000:
28)
Het concept middlebrow kan dienen om deze en andere van de talrijke actuele debatten
over cultuur en publiek toe te lichten en in een historisch perspectief te plaatsen. In
feite draait het in die debatten nog altijd om de kwesties waarover Ter Braak en Ritter
van
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mening verschilden, namelijk de rol van publiekssmaak en publieksvoorkeuren in
literaire waardebepalingen en culturele stratificatie. Daarom kunnen hun standpunten
ook nu nog verhelderend werken.
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László Sándor Chardonnens
Gekoesterde begeerten.
Erotiek en de middeleeuwen verbeeld in de stripreeks Lucifera,
minnares van de duivel
Terwijl zijn leeftijdgenoten genoeg hadden aan de Donald Duck,
verlustigde László Sándor Chardonnens zich in gewaagdere materie. Door
het lezen van de erotische stripreeks Lucifera leerde de jonge Chardonnens
niet alleen het nodige over vrouwelijke anatomie, maar werd ook zijn
interesse in de middeleeuwen gewekt. Inmiddels is Chardonnens
universitair docent middeleeuws Engels aan de Radboud Universiteit en
kan hij reflecteren op de representatie van de middeleeuwen in zijn geliefde
Lucifera. In dit artikel toont hij op welke wijze de makers van Lucifera de
middeleeuwen ‘bezoedelen’. Daarmee breekt hij een lans voor de
bestudering van de weergave van de middeleeuwen in ‘lage’
cultuuruitingen.
Toen ik in de eerste helft van de jaren tachtig de lagere school bezocht, werd mijn
gang er naartoe veraangenaamd door hetgeen ik onderweg zag in de etalage van een
tabakszaak. Deze winkel, een duistere bedoening gerund door een middenstander
met slechts één arm, verkocht naast tabak en snoep namelijk een keur aan westerns
en erotische strips, en de meest recente exemplaren daarvan werden tentoongesteld
in de etalage. Mijn aandacht ging voornamelijk uit naar de stripreeks Lucifera,
minnares van de duivel, omdat het omslag een merendeels ontklede Lucifera
afbeeldde, en omdat het verhaal zich in de middeleeuwen afspeelt, veelal tegen een
achtergrond van kastelen en kathedralen, met ridders en geestelijken.1
Achteraf gezien was Lucifera natuurlijk de bron voor mijn beroepsmatige interesse
in de middeleeuwen, maar toentertijd ging mijn aandacht vooral uit naar de
voluptueuze hoofdpersoon, wier rondingen in romaanse stijl mij meer boeiden dan
de gotische bogen van kerk en klooster. Sindsdien heb ik ontdekt dat ik laagculturele
uitingen doorgaans boeiender vind dan hoogculturele, hoewel de drang om de
marginale middeleeuwen te zoeken net zo beperkend is als de drang om slechts
binnen de canon van en over de middeleeuwen te werken. Als ik echter mag kiezen
waaraan ik mijn tijd liever besteed: een efemere erotische stripreeks als Lucifera of
een boek als Umberto Eco's Il nome della rosa, geef mij dan de minnares van de
duivel.
Anderhalf jaar geleden werden mij enkele afleveringen van Lucifera geschonken,
wat mij in staat stelde mijn fascinatie van weleer op wetenschappelijk verantwoorde

1

Voor alle omslagen van de Franse uitgave, zie Bandes dessinées adultes of Heroines
Elvifrance.
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wijze te hernieuwen, met als resultaat dat Lucifera nog steeds een ‘Gekoesterde
begeerte’ (Lucifera 55) is, als historiserend document en als erotische stripreeks.
Inmiddels heb ik de reeks nagenoeg compleet, en weet ik dankzij Lucifera meer dan
ooit over de middeleeuwen, en dan vooral over de middeleeuwen die nooit hebben
bestaan, zoals Herman Pleij deze periode recent omschreef:
De echte Middeleeuwen bestaan niet, ze zijn opgegaan in de beeldvorming
van later. Eigenlijk zijn ze er ook nooit geweest. ‘Echte Middeleeuwen’
is een abstractie: er bestaan alleen maar voorwerpen en ervaringen in
woord en beeld. De sporen daarvan zijn maar een beetje te begrijpen.
Bovendien zijn die bezoedeld bij het doorgeven, terwijl de contemporaine
bevangenheden van onderzoekers en liefhebbers ook kleuren aanbrengen
die eigen tradities vormen. (Pleij 2008: 264)
De makers van Lucifera zijn er buitengewoon goed in geslaagd de middeleeuwen
bezoedeld door te geven. Om welke bezoedeling en om welke middeleeuwen het
gaat, wordt in dit artikel nader toegelicht.

Lucifera en andere fumetti
Lucifera is van origine een Italiaans stripverhaal, een zogenaamde fumetto
(rookwolkje), genoemd naar de voor stripverhalen kenmerkende spraakwolk. Getekend
door onder anderen Leone Frollo en Tito Marchiero, is de stripreeks in 170 delen
(ca. 110-125 bladzijdes per deel) uitgegeven door Ediperiodico tussen 1971 en 1980.
In 1972 verscheen er bovendien een Italiaanse film getiteld L'Amante del Demonio,
in het Engels uitgebracht als Lucifera: Demon Lover. De stripreeks Lucifera werd
al snel vertaald in het Frans, waarin 99 delen verschenen bij Elvifrance tussen 1972
en 1980. Daarnaast zijn een beperkt aantal afleveringen van Lucifera tezelfdertijd
vertaald in het Duits en het Portugees. In geen enkele taal naast het Italiaans, echter,
zijn zo veel delen verschenen als in het Nederlands, waarin 144 afleveringen zijn
uitgebracht door De Vrijbuiter en De Schorpioen, in de periode 1972-1984.2
Naast Lucifera verschenen er in Italië nog veel meer erotische, gewelddadige en
griezel fumetti in de jaren zeventig. De Nederlandse markt werd toentertijd overspoeld
met vertaalde fumetti, waarvan Lucifera verhaaltechnisch ver uitsteekt boven de
andere stripreeksen, misschien met uitzondering van Hessa (aanvoerder van de Sex
Truppen van de SS ten tijde van de Tweede Wereldoorlog), Maghella (een lesbienne
in een sprookjeswereld), Sukia (een vrouwelijke vampier in New York) en Erotische
vertellingen (X-rated Sneeuwwitje). In het algemeen is op te merken dat hoe recenter
de stripreeks, des te explicieter de seksuele of gewelddadige handelingen. Toen Gerrit
Komrij de

2

Deze alinea is gebaseerd op wat over Lucifera en fumetti bekend is, waarvan het meeste door
stripadepten op internet is gepubliceerd. De meest overzichtelijke sites zijn: Bandes dessinées
adultes, Rezendes, Stripinfo (over Lucifera), en Fumetto Italiano, Goria, en Jahsonic (over
fumetti).
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‘stripverhalen voor volwassenen van tien jaar en ouder’ op meesterlijke wijze onder
de loep nam in Papieren tijgers, viel het nog best mee met de erotische strip. (1978:
25) Expliciete, pornografische fumetti uit de jaren tachtig, zoals Hostess en De
prostituée, waren namelijk nog niet op de markt gebracht, hoewel ook die vanwege
het toen nog welig tierende schaamhaar niet zo anatomisch gedetailleerd zijn als de
hedendaagse playmates na de introductie van de zogeheten smoothie in de
Amerikaanse Playboy van september 2001.3 (Gibbon 2008) Naarmate de jaren tachtig
vorderden, verloren erotische fumetti zoals Lucifera aan populariteit door de
pornografische fumetti, en nu zijn beide grotendeels in de vergetelheid geraakt, op
een korte terugblik in de Colombiaanse Playboy van september 2010 na. (Nieto 2010)
Het recent verschenen tweedelige overzichtswerk Erotic Comics besteedt bijvoorbeeld
nauwelijks aandacht aan de productie en internationale verspreiding van Italiaanse
erotische fumetti in de jaren zeventig. (Pilcher 2008)
Er is weinig bekend over de oorzaak van de bloei van erotische strips in de jaren
zeventig in Italië, maar er mag verondersteld worden dat de liberale houding ten
opzichte van de verspreiding van pornografie in Italië niet alleen heeft geleid tot een
explosieve groei van zogenoemde men's magazines en hardcore pornografie, maar
ook van erotische fumetti. (Hanson 2004-2005: V.375-381) Let wel, de restrictieve
wetgeving op het gebied van de productie en verspreiding van erotiek en pornografie
bleef van kracht, maar de verkoop ervan was niet langer strafbaar, waardoor een
gedoogcultuur ontstond die enigszins vergelijkbaar is met die rondom cannabis in
ons land. Hierover zegt de Portugese stripkenner en blogger Rezendes het volgende:
In Italië, een democratisch land vrij van censuur, verschenen veel
[erotische] publicaties en veel tekenaars wijdden zich aan deze verhalen,
die later werden vertaald in andere talen - een fenomeen dat in geen enkel
ander land een gelijke heeft.4
Hoewel Rezendes geen bron aanhaalt voor deze stellingname, blijkt uit het gehele
blog dat hij goed is geïnformeerd over de verspreiding en receptie van fumetti in het
Romaanse cultuurgebied. Rezendes contrasteert de tolerantie in Italië met de
onderdrukking door totalitaire regimes en de Katholieke Kerk in andere Romaanse
landen, Frankrijk niet meegerekend, want daar werden erotische stripverhalen geen
beperkingen opgelegd, wat door Pilcher wordt bevestigd. (2008: I.172) Het is ironisch
dat juist het land waar de aardse plaatsbekleder van Christus zetelt, zo'n instrumentele
rol

3

4

Er dient hier onderscheid gemaakt te worden tussen erotische tijdschriften, zoals Playboy,
en pornografische tijdschriften. Die laatste toonden immers al in de jaren zeventig smoothies,
zoals de Amerikaanse hardcore uitgaven Puritan, Snatch, en het toepasselijke Bare Muffs.
(Hanson 2004-2005: VI. 314-365)
‘Em Itália, um país democrático e livre de censura, foram inúmeras as publicações e
os artistas que se dedicaram a estas histórias, que mais tarde foram traduzidas para
outras línguas, constituindo um fenómeno sem paralelo em nenhum outro país’.
(Rezendes 2009)
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heeft gespeeld in de ontwikkeling en verspreiding van het erotische stripverhaal in
Europa, en dan met name van een stripreeks als Lucifera, waarin de Kerk en haar
vertegenwoordigers er ongenadig slecht vanaf komen.

Het verhaal van Lucifera
In de veronderstelling dat Lucifera slechts beperkt bekend is, volgt hier een beknopt
overzicht van de meer dan 16.000 bladzijdes tellende stripreeks. Het prototypische
verhaal is voor het eerst te lezen in De schaduw van het kwaad en De heks van de
Draker, die zich afspelen in Thüringen in het jaar 1451 (afleveringen 6 en 9 van de
stripreeks Terror). De arts Wertel werkt aan een drank van het goed, waarmee hij
onrecht en ziekte uit de wereld hoopt te bannen. Hij wordt echter tegengewerkt door
twee duivels, die door de heks van de berg de Draker zijn ingeroepen om de voltooiing
van de drank te verhinderen. Wertel wordt verleid door de succubus Belzeba, terwijl
Margareta, de verloofde van Wertel, wordt verleid door de incubus Lucibello. Na de
geboorte van het kind van Wertel en Margareta, krijgt Wertel een toverdrank waardoor
hij zijn geheugen verliest, waarna hij er vandoor gaat met Belzeba. Margareta blijft
alleen achter, en de heks stuurt de duivelin Lucifera op haar af, die Margareta inpalmt.
Wertel hervindt zijn geheugen, net op tijd om Margareta uit de klauwen van het
kwaad te redden. Na de hereniging neemt Wertel zich voor om de drank van het goed
uit te delen zodat er ‘weer vrede [zal] zijn op aarde’, een merkwaardig verheven
standpunt voor een erotisch stripverhaal.5 (Terror 9: 194)
Terwijl afleveringen 6 en 9 van Terror de enige delen van de reeks zijn die het
Lucifera-verhaal vertellen, is de stripreeks Lucifera, minnares van de duivel geheel
gewijd aan de gelijknamige succubus, die zoals de titel aangeeft de minnares is van
de duivel. Het nieuwe verhaal is een stuk uitgebreider, en ook Lucifera zelf is
gerevampt: van een aardse, wulpse blondine in Terror is ze veranderd in een
zwartharige duivelin met behoorlijke boezem en smalle taille, in de zogenaamde
‘bosom-centric style’ die headlight art wordt genoemd. (Hajdu 2008: 134) Wertel
wordt Faust Sonder, de heks van de Draker wordt Darvulia, Lucibello wordt Koorsan,
en Margareta blijft zichzelf, maar dan lichamelijk wat geaccentueerd.
In De vlammen van de hel (Lucifera 1), gezet in een onbepaald tijdvak van de
middeleeuwen, maken we kennis met de meid van Faust, die al na enkele bladzijdes
wordt verkracht en zichzelf verhangt. De geleerde Faust is teleurgesteld door het
wereldse kwaad en neemt zich voor een drank van het goed te maken, maar gezien
zijn gevorderde leeftijd gaat dat niet lukken. Geholpen door de heks Darvulia,
verkoopt hij zijn ziel aan Satan in ruil voor een nieuwe jeugd. Die laatste, echter,
voorziet problemen en stuurt Lucifera naar de aarde om Faust af te leiden van zijn
zelfopgelegde taak. Lucifera transformeert van een gehoornde en gevleugelde duivelin
in Lucia, de nieuwe meid

5

Een variatie door dezelfde tekenaar op dit prototypische Lucifera-verhaal is verschenen als
Gruwel... tot het einde! (aflevering 32 van de stripreeks Vampirissimo).
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van Faust. Intussen is Faust verliefd geworden op Margareta. Desondanks belandt
hij in bed met Lucia, terwijl de als minstreel vermomde incubus Koorsan Margareta
verleidt.
Het zou te ver gaan de volgende 143 delen ook samen te vatten, maar naast de
vele fysieke hoogtepunten, zijn er in de plotlijn enkele markante ontwikkelingen. Zo
wordt Margareta uit de handen van Koorsan gered door een groepje bosdwergen,
maar wordt ze even later bezwangerd door de eenogige reus Arganno, met wie ze
Franz krijgt, de gehoornde zoon van het kwaad. Faust blijft gaande het verhaal verliefd
op Margareta, maar wordt keer op keer afgeleid door Lucia, zodat hij niet toekomt
aan het ontdekken van de drank van het goed. Hij besluit al in De Messias van het
kwaad (Lucifera 7) de zoektocht naar de drank te staken omdat het hoogmoedig zou
zijn. Faust doet boete door op kruistocht naar Jeruzalem te gaan en wordt gevangen
genomen door de Saracenen. In de folterkamer wordt Faust moslim; dan helpt hij
echter Jeruzalem bevrijden van de Saracenen, en moet hij om weer christen te worden
het afgehakte hoofd van de aanvoerder Saladin naar de Sultan van Bagdad brengen.
Daarna gaat hij, vergezeld van Lucia, naar Byzantium, naar Venetië, naar Polen als
ridder in het leger van de Teutoonse Ridders, en terug naar Thüringen, waar de
inquisitie aan het werk is. Tijdens een martelscène bekent Lucifera haar ware identiteit
in aanwezigheid van Faust.
Er ontwikkelt zich een moeizame relatie tussen Lucifera en Faust. In Ik ben een
vrouw, geen duivelin (Lucifera 26) wordt Lucifera volledig mens, omdat ze niet
langer wil gehoorzamen aan de wil van Satan. Lucifera kiest voor het goed en helpt
Faust. Kort na haar menswording bevalt ze van Gabriella, de dochter van het goed,
verwekt door Faust. Lucifera raakt Faust weer kwijt aan Margareta, en valt voor de
Saksische leider Widukind. In een reeks veldslagen worden de heidense Saksen
verslagen door de christelijke Franken, onder leiding van Karel de Grote. Nadat
Lucifera weer de kant van het kwaad kiest, zet ze Europese vorsten, waaronder Karel,
tegen elkaar en de paus op, in de hoop een grote oorlog te ontketenen die in het
voordeel van Widukind moet uitpakken en veel zielen voor de hel wint. Lucifera
komt hierdoor weer in de gunst van Satan, en er wordt besloten de zoon van het
kwaad te verenigen met de dochter van het goed, wat leidt tot een vernietigende
apokalyptische kortsluiting (met de kenmerkende progressief gespelde kuit de jaren
zeventig). Vlak daarvoor, echter, heeft Faust juist met Gabriella's hulp de drank van
het goed gemaakt, die natuurlijk verloren gaat in de kortsluiting. Dit staat garant voor
nog eens 72 afleveringen met een nieuwe ‘cyclus van de eeuwige strijd’. (Lucifera
72: 1)

De middeleeuwen in Lucifera
Een blik in de International Medieval Bibliography laat zien dat er totnogtoe weinig
onderzoek is gedaan naar de visuele verbeelding van de middeleeuwen in
stripverhalen, met uitzondering van Marie-Madeleine Castellani's studie van de
weergave van het kwaad in de Franstalige stripreeks Jhen, en Martine Meuweses
uitstekende studie naar de bronnen van middeleeuwse afbeeldingen in Arthuristische
strips. (Castellani 1996;

Vooys. Jaargang 29

33
Meuwese 2004B) Hier is aan toe te voegen: Meuweses artikel over de filmische
weergave van middeleeuwse marginale tekstdecoraties door Monty Python, en Jos
Biemans' ontdekking van de middeleeuwse bronnen van Hergé's Kuifjekerstkaart
uit 1967. (Meuwese 2004A; Biemans 2007) Opvallend aan voornoemde onderzoeken
is dat de nadruk ligt op het achterhalen van de gebruikte visuele en historische bronnen
van de tekenaars, waar aardig wat vakkennis bij komt kijken. Soms, ook, gaat dit
verbazingwekkend gemakkelijk, bijvoorbeeld doordat de tekenaar zelf vertelt over
de bronnen die hij heeft gebruikt. (Chaillet 1987; Van Tol 2008) In het geval van
Lucifera, echter, is er weinig houvast, niet alleen omdat de stripreeks is getekend
door verscheidene tekenaars en over een langere periode, maar ook omdat de
middeleeuwen zo archetypisch vaag worden weergegeven dat men weinig vat krijgt
op de mogelijke bronnen. Toch is een afbeelding soms markant genoeg om de bron
te kunnen identificeren. Zo is op het omslag van Een kind op de brandstapel (Lucifera
5) de kathedraal van Chartres te herkennen aan het contrast tussen de gotische en
vroegmoderne toren. (zie afbeelding 1)6
Daar Lucifera een stripverhaal is, komt de verhaaltechnische weergave van de
middeleeuwen ook visueel tot uiting. Al in de middeleeuwen werden teksten voorzien
van illustraties, en vooral ridderverhalen staan erom bekend. Toen de middeleeuwen
werden herontdekt in de negentiende eeuw, was men zich al snel bewust van de
geschiktheid van gemoderniseerde middeleeuwse vertellingen met illustraties ‘because
of their artistic possibilities’, wat bijvoorbeeld leidde tot nieuwe uitgaven van
Chaucers Canterbury Tales en Malorys Morte D'Arthur, veelal voor kinderen. (Echard
2008: 128) Om de middeleeuwen in Lucifera te kunnen duiden, is het belangrijk
onderscheid te maken tussen middeleeuwse en negentiende-eeuwse geïllustreerde
verhalen enerzijds, en Lucifera anderzijds. Ten eerste is Lucifera een stripverhaal,
waarin de illustraties geen ondersteunende rol hebben, maar centraal staan. Ten
tweede is Lucifera het tegenovergestelde van wat Echard omschrijft als ‘a sense that
the past had to be manipulated, in order to make it both palatable and acceptable’.
(2008: 127) Zulke manipulatie bestond er immers in hoofdzaak uit de verhalen te
kuisen, met bijpassende afbeeldingen. In Lucifera, daarentegen, wordt de verbeelding
van het onkuise juist tot een thema verheven dat net zo belangrijk is als de verbeelding
van de middeleeuwen. Volgens Jozef Janssens zijn er twee soorten middeleeuwen
in de moderne perceptie: ‘schitterend heroïsche tijden’ met nobele ridders die strijden
tegen onrecht, en ‘afschuwelijke tijden’ met ziektes, vervolging en ontucht. (1990:
48, 49) Richtte men zich in de negentiende eeuw nog bijna uitsluitend op de eerste
soort middeleeuwen, in de populaire cultuur van de latere twintigste eeuw kregen
beide soorten middeleeuwen ruim baan, getuige de weergave van de middeleeuwen
in strips, films en romans. Enerzijds zijn er nu de middeleeuwen waar Richard Gere
zich verdienstelijk en onmisbaar maakt aan het hof van koning Arthur (First

6

De Nederlandstalige uitgave heeft het omslag gespiegeld, waardoor de kathedraal verkeerd
staat ten opzichte van het origineel, vergelijk afbeelding 1 met de Franstalige uitgave. (zie
poncetd.perso.neuf.fr/images/couvertures/Lucifera/lucifera05.htm)

Vooys. Jaargang 29

34

1. De gespiegelde kathedraal van Chartres, op het omslag van Een kind op de brandstapel (Lucifera
5)

2. Lucifera als kruisridder, met maliënkolder en pothelm, in Op kruistocht (Lucifera 8: 20)
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Knight), anderzijds zijn er de middeleeuwen waar Rutger Hauer zich te buiten gaat
aan cholesterolrijke banketten en onkuisheid (Flesh+Blood). Lucifera behoort
duidelijk tot de tweede soort middeleeuwen. Maar hoe kunnen de middeleeuwen in
Lucifera bij nadere bestudering verder gekenschetst worden?
De middeleeuwen komen ruimschoots aan bod in Lucifera. De geestelijke en
wereldlijke leiders zijn middeleeuws, de historische gebeurtenissen, zoals de
kruistocht, zijn middeleeuws, en ook de zeer aanwezige strijd tussen goed en kwaad
wordt als typisch middeleeuws beschouwd. Toch is het een merkwaardig soort
middeleeuwen, omdat men weinig vat krijgt op het precieze tijdvak. De voorloper
van Lucifera, in de stripreeks Terror, speelt zich af in het Duitsland van 1451. De
weergave van (boven)kleding, kastelen en kerken volgt deze laatmiddeleeuwse
setting. Lucifera, echter, speelt zich af terwijl ‘de duistere middeleeuwen... nog over
de aarde [hangen]’ (Lucifera 1: 1). Dit doet vermoeden dat hier de zogenaamde Dark
Ages worden bedoeld, dat wil zeggen, de vroege middeleeuwen (ca. 400-ca. 1000).
De bijbehorende afbeelding, met grote lappen in cultuur gebracht landschap rondom
een vakwerkhuis en een pittoresk, massief stenen kasteel met ronde torentjes, is
eerder een laatmiddeleeuws beeld (ca. 1250-ca. 1500). Kijkt men wat nauwkeuriger
naar de weergave van de middeleeuwen, dan blijkt dat niet alleen de late periode,
maar ook de hoge middeleeuwen (ca. 1000-ca. 1250) ruim zijn vertegenwoordigd,
zie bijvoorbeeld afbeelding 2. In deze scène is te zien hoe de kruisridder Lucifera
zich klaarmaakt om te gaan slapen, en haar maliënkolder over haar pothelm uittrekt.
Deze gebeurtenis speelt zich af ten tijde van de derde kruistocht (1187-1192),
aangezien Sultan Saladin (ca. 1137-1193) een grote rol speelt in het verhaal, en de
populariteit van de afgebeelde pothelm ten tijde van deze kruistocht een hoogtepunt
bereikte. Los van de vraag of het mogelijk is een maliënkolder over een pothelm uit
te trekken, heeft de tekenaar hier dus een treffend beeld van de hoge middeleeuwen
geschapen.
De voorkeur voor de hoge en late periodes karakteriseert de verbeelding van de
middeleeuwen in Lucifera, waar beroepen (bijvoorbeeld franciscaanse minderbroeders,
vanaf het einde van de hoge middeleeuwen), kledingstijlen (bijvoorbeeld de tiara
van de paus, vanaf de vroege veertiende eeuw), voorwerpen (bijvoorbeeld de Heilige
Graal, vanaf de late twaalfde eeuw), architectuur (bijvoorbeeld gotische vensters,
vanaf de twaalfde eeuw) en gebeurtenissen (de kruistochten, vanaf het einde van de
elfde eeuw) samen zorgen voor een tijdsbeeld dat we herkennen als
postvroegmiddeleeuws, maar dat zich desalniettemin moeilijk laat preciseren. Die
doorwrochte vaagheid laat zich goed illustreren aan de hand van afbeelding 3. Dit
is een scène waarin Lucifera de Heilige Graal aanbiedt aan Paus Urbanus II (1035
x 1042 - 1099). Op verfrissend anachronistische wijze krijgt de paus, die leefde in
de elfde eeuw, een object dat voor het eerst beschreven is in de late twaalfde eeuw,
maar de weergave van zowel de paus als de Graal is laatmiddeleeuws, getuige de
gelaagdheid van de tiara van de eerste, en de protserige bokaalvorm van de tweede.7

7

Zie ook Meuwese (2008) voor een belangwekkende studie over de diachrone weergave van
de Graal.
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3. De Heilige Graal en Paus Urbanus II, in Urbanus II (Lucifera 21: 102)

4. Karel de Grote, met snor en buikje, in Leve Lucifera! (Lucifera 65: 12)
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De hoog- en laatmiddeleeuwse weergave van het verhaal van Lucifera staat in scherp
contrast met de centrale verhaallijn, want ondanks avonturen zoals de kruistochten,
die een rol spelen in vroege delen van Lucifera, speelt het verhaal zich af in de vroege
middeleeuwen. Janssens beschrijft dit fenomeen als ‘de doorzichtige vertekening die
erin bestaat het hoofdpersonage volgehouden anachronistisch te behandelen door
hem in zowat alle middeleeuwse periodes te laten optreden’. (1990: 46-47) Dat lijkt
hier ook gaande. De Saksenoorlogen (772-804) tussen de Franken, onder leiding van
Karel de Grote (†814), en de Saksen, onder leiding van Widukind, staan immers
centraal. Veel gebeurtenissen verbonden met dit conflict komen voorbij, zoals de
vrijheidsstrijd van de Saksen, de verovering en het verlies van het Saksische Eresburg,
de verstoring van de Irminsul, een Saksisch heilig object (dat in Lucifera door
copulatie met de heldin tot leven komt en wegvliegt), de gedwongen kerstening van
de Saksen, en het verblijf van Widukind aan het Deense hof van Koning Siegfried.
De hoofdplot speelt zich dus af in het laatste kwart van de achtste eeuw, maar de
makers van Lucifera hebben de neiging om er verhaallijnen uit de hoge en late
middeleeuwen bij te betrekken, zoals de Europese inval van de Mongolen
(1223-1241), in dezelfde aflevering dat Lucifera aan het hof van Koning Siegfried
verschijnt om Widukind te zoeken, wat zich rond 777 afspeelt. Kortom: het historisch
gegeven van het verhaal speelt zich af in de vroege middeleeuwen, maar de uitwerking
ervan is recenter door aanvullende plotlijnen met bijbehorende personages en door
de visuele weergave. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige
vroegmiddeleeuwse sleutelfiguren redelijk getrouw lijken te worden neergezet, en
niet gebaseerd zijn op laatmiddeleeuwse afbeeldingen. Karel de Grote, bijvoorbeeld,
heeft niet de lange baard die hem in de laatmiddeleeuwse iconografie is toebedeeld,
maar wel de grote snor en het buikje die hem kenmerkten in contemporaine
beschrijvingen, zoals in het Vita Karoli Magni van zijn biograaf Einhard (ca. 775-840).
(zie afbeelding 4) Dit voorbeeld toont overigens aan dat medievalism, de weergave
van de middeleeuwen in later tijden, niet uitsluitend een postmiddeleeuwse bezigheid
is, maar dat het paradoxaal genoeg reeds in de middeleeuwen plaatshad.
Dat de door Janssens gesignaleerde ‘doorzichtige vertekening’ werkzaam is in
Lucifera moge duidelijk zijn, maar het is ter afsluiting interessant te speculeren over
het waarom van die vertekening. Ik kan hiervoor drie redenen bedenken. Ten eerste,
Lucifera gaat over meer dan de vroegmiddeleeuwse Saksenoorlogen alleen. De
thematiek is immers de ‘cyclus van de eeuwige strijd’, waarbij het slagveld de gehele
middeleeuwen bestrijkt. Dat de hoofdpersonen dit hele toneel vervolgens benutten
kan hen niet kwalijk worden genomen, behalve door mensen die een benepen visie
van volgtijdigheid en feitelijkheid hanteren. Ten tweede, visuele bronnen uit de hoge
en late middeleeuwen zijn voor niet-geschiedkundigen toegankelijker dan bronnen
uit de vroege middeleeuwen, die bovendien schaarser zijn, dus het is niet vreemd
dat stripmakers zich oriënteren op deze periode, zelfs als hun aandacht uitgaat naar
de vroege middeleeuwen. Bij vroegmiddeleeuwse thema's, zoals de Saksenoorlogen,
zal men zich eerder moeten richten op verhalende bronnen, wat waarschijnlijk bij
de uiterlijke weergave van Karel de Grote in Lucifera is gedaan, maar zodra er een
kasteel moet worden
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5. Nylon kousen met jarretelles, in De samenzwering van de mietjes (Lucifera 92: 85)

getekend, grijpt de tekenaar naar een foto of tekening van een, bijna per definitie,
laatmiddeleeuws kasteel. Ten derde, Lucifera staat in dienst van de al eerder genoemde
voorkeur voor de middeleeuwen als ‘afschuwelijke tijden’. Verhaaltechnische,
moedwillige herinterpretatie versterkt dit beeld, bijvoorbeeld door de
heksenvervolging in de middeleeuwen te situeren, vergezeld van veel martelscènes
waarin jonge, naakte vrouwen het moeten ontgelden. Een boeiender herinterpretatie
is op uiterlijk gebied, en heeft met name betrekking op de onderkleding. Met enige
regelmaat duiken er bijvoorbeeld vrouwen op met een kuisheidsgordel, die ze uiteraard
graag verwijderd zien omdat ze in een erotisch stripverhaal spelen, waarin
kuisheidsgordels contraproductief werken. Het is bekend dat zulke gordels eerder
negentiende-eeuws dan middeleeuws zijn, maar blijkbaar zitten ze vastgeroest in
onze verbeelding van de middeleeuwen. (Keyser 2008) Andere zaken die niets met
de middeleeuwen van doen hebben zijn nylon kousen met jarretelles (zie afbeelding
5) en moderne bh's, waarvan de eerste uit 1939 stammen, en de tweede van vlak na
de Tweede Wereldoorlog. (Hanson 2009: 217-218; Hanson 2006: 34-35) Om van
doorzichtige baby dolls en kanten onderbroekjes nog maar te zwijgen. Toegegeven,
dit zijn geen middeleeuwse zaken, maar ze misstaan niet in een erotische stripreeks
over de middeleeuwen.
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Conclusie
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de moderne perceptie en weergave van de
middeleeuwen, maar zulk onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk tot hoogculturele
fenomenen. Stripverhalen lijken hier buiten te staan, en worden maar mondjesmaat
bestudeerd, en dan met name in het Nederlandstalige en Franstalige cultuurgebied.
Dit is een gemiste kans, want ook Italiaanse erotische fumetti zoals Lucifera bieden
de nodige onderzoeksperspectieven. Enerzijds bevestigen zulke strips de door Janssens
besproken heroïsche ofwel afschuwelijke middeleeuwen. Blijkbaar reflecteren deze
weergaves de smaak van een modern publiek. Anderzijds werpt de archetypisch vage
verbeelding de vraag op over welke middeleeuwen het nu gaat. Dit zijn duidelijk
niet de middeleeuwen van geschiedkundigen, want die bestaan immers niet, zoals
Pleij recent betoogde. Nee, dit zijn de hoge en late middeleeuwen die in de publieke
verbeelding synoniem zijn voor de gehele middeleeuwen. Het feit dat er minder
visuele bronnen zijn voor de vroege middeleeuwen betekent dat de weergave hiervan
zich moet aanpassen aan de late middeleeuwen, zoals in Lucifera is gebeurd. En dat
dit juist de afschuwelijke late middeleeuwen zijn, met veel gruwel en seks, is dan
mooi meegenomen.
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Joost de Bloois, Jan Baetens, Anneleen Masschelein en Ginette
Verstraete
Vitale belangen.
Culturele Studies, vandaag en morgen
De discussie over hoge en lage cultuur kan niet volledig begrepen worden
zonder een goed idee van wat ‘cultuur’ eigenlijk is. De gevarieerde
invulling van het begrip ‘cultuur’ vormt binnen Culturele Studies een
belangrijk uitgangspunt. Dit artikel is een inleiding in een aantal centrale
aspecten en concepten binnen het dynamische veld van Culturele Studies,
waarin methodologische en theoretische openheid centraal staat. De
Bloois, Baetens, Masschelein en Verstraete betogen onder meer dat cultuur,
politiek en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook zien
zij ontwikkelingen in de biotechnologie, cognitiewetenschap en Life
Sciences als van cruciaal belang voor het denken over cultuur.

Introductie
Het is nauwelijks overdreven te stellen dat de inzet van het hedendaagse politieke
en sociale debat, niet in de laatste plaats in Nederland, ons begrip van cultuur is. Het
succes van populisten als Geert Wilders en het electorale failliet van het
multiculturalisme komen voort uit een expliciete politisering van cultuur. Die
politisering heeft een dubbel gezicht. Enerzijds worden kunst en cultuur afgewezen
als een elitaire en/of onrendabele ‘linkse hobby’ met de bekende gevolgen voor
cultuursubsidies. Anderzijds wordt cultuur compleet ingekapseld in het domein van
de partijpolitiek: het populisme van Wilders bestaat slechts bij gratie van een bepaalde
culturele verbeelding, namelijk die van ‘onze (westerse) cultuur’ versus ‘hun
(islamitische) cultuur’. Dit gepolitiseerde gebruik van cultuur wordt bovendien
massaal verspreid door de media, waardoor we kunnen spreken van de verknoping
van populisme en mediaspektakel. Tegelijk met deze marginalisering en recuperatie
van bepaalde vormen van cultuur is er een nauw verwante derde ontwikkeling
waarneembaar; die van de neoliberale privatisering, waarbij de basiselementen van
de kunst en de cultuurindustrie, zoals communicatie, creativiteit en entertainment,
de kurk zijn waarop onze kenniseconomie drijft. Zie hier het paradoxale lot van
cultuur in onze huidige tijd: terwijl kunst en cultuur, inclusief het onderwijs daarvan,
worden afgedaan als het luxueuze tijdverdrijf van een linkse elite (die er nu zelf voor
moet betalen), gaat een andere elite cultuur tot instrument maken van partijpolitiek,
uitsluiting van bevolkingsgroepen en doorgedreven neoliberale marktwerking. De
cruciale vraag voor de komende jaren is dan ook: hoe gaan de bestuurders en
geesteswetenschappers aan onze universiteiten hiermee om?
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De hedendaagse debatten rondom cultuur tonen dat kunst en cultuur geen geïsoleerde
abstracte domeinen zijn die ‘besmet’ kunnen worden door politieke of economische
discussies. Cultuur is verbonden met politieke en sociale fenomenen en omgekeerd:
ze speelt een cruciale rol in de vorming van dergelijke fenomenen. Dit gegeven is al
sinds een halve eeuw het uitgangspunt van Culturele Studies.1 Ook nu nog blijft de
rijke en uiterst gevarieerde invulling van het begrip cultuur de onveranderlijke inzet
van Culturele Studies. Het begrippenpaar ‘hoge/lage cultuur’, dat in dit nummer van
Vooys centraal staat, heeft hierin zeker lange tijd een belangrijke rol gespeeld, maar
moet in de eerste plaats gezien worden in de context van de primaire problematiek
van Culturele Studies: wat verstaan we onder ‘cultuur’? Culturele Studies analyseert
wat het betekent om ons deze vraag steeds weer opnieuw te (moeten) stellen, onder
invloed van steeds veranderende sociaal-economische, politieke maar ook
wetenschappelijke en technologische kaders. De vraag naar het begrippenpaar
hoog/laag speelt vooral in de eerste golf van Culturele Studies een centrale rol en
nog steeds wordt zij vaak vereenzelvigd met deze debatten. Toch merken we hoe de
constante aandacht voor de (verschuivende) voorwaarden van ons cultuurbegrip
binnen Culturele Studies in de loop der tijd ook heeft geleid tot nieuwe
vraagstellingen. Naast aandacht voor populaire cultuur in de jaren zestig en zeventig,
voor subculturen en minderheidsculturen in de jaren tachtig, voor gender en
seksualiteit in de jaren negentig en voor transnationale ontwikkelingen op het gebied
van migratie en communicatietechnologie in het afgelopen decennium, is Culturele
Studies ook steeds begaan geweest met meer epistemologische vraagstukken rondom
de veranderende rol van de (geestes)wetenschappen in het universitaire bedrijf.
In dit stuk zetten we deze traditie voort en bekijken we hoe vandaag de dag het
cultuurbegrip inzet lijkt te zijn van enkele belangrijke politiek-sociale en
epistemologische bewegingen. Enerzijds zien we hoe de geesteswetenschappen zich
steeds vaker verhouden tot ontwikkelingen in de bio-technologie (op bijvoorbeeld
medisch en genetisch gebied) en de Life Sciences (van cognitiewetenschap tot de
studie van kunstmatige intelligentie) waarbij de scheidingen natuur/cultuur en
mens/machine steeds meer onder druk komen te staan. De ontwikkelingen in deze
domeinen kunnen onze opvattingen over cultuur niet onaangetast laten: wat betekent
‘cultuur’ wanneer de scheidslijn tussen bios (het ‘hoge’ gecultiveerde leven) en zoé
(het ‘lage’ louter dierlijke leven) ter discussie staat? Wanneer communicatieve
vermogens niet langer het privilege van de mens zijn? Wanneer wij zelf blijken te
bestaan uit (genetische) codes die herschreven kunnen worden? Of wanneer de
fundamentele begrippen waarmee wij onszelf begrepen hebben - inclusief die van
het leven zelf - opnieuw gedefinieerd worden? Anderzijds is er binnen de
geesteswetenschappen sprake van hernieuwde

1

We hanteren het Nederlandse ‘Culturele Studies’ als paraplubegrip voor overlappende, maar
niet altijd identieke richtingen van Cultural Studies tot Cultural Analysis. (zie Baetens e.a.
2009 en De Bloois 2009)
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aandacht voor het politieke en socio-economische kader waarbinnen cultuur
tegenwoordig geproduceerd wordt, kortweg het neoliberalisme en de globalisering.
Het hedendaagse kapitalisme is niet zomaar een economisch systeem, maar het is
ook in grote mate een culturele activiteit. De westerse economieën steunen op kennis
en communicatietechnologieën. Creative industries vormen het speerpunt van
nationaal en lokaal economisch beleid. De homo ludens en de homo economicus
lijken tegenwoordig hetzelfde personage te zijn: de creatieveling is vooral een
ondernemer en de ‘hoge’ kunsten een kwestie van ‘platte’ commercie.

De cognitive turn in de Culturele Studies
Nieuwe tendensen binnen Culturele Studies hebben veel te maken met het
interdisciplinaire karakter van het veld. Hoewel Culturele Studies zich bewust is van
de moeilijkheden dat dergelijk interdisciplinair onderzoek met zich meebrengt, zowel
institutioneel als wetenschappelijk, is er toch vanaf het begin het streven geweest
naar methodologische en theoretische openheid, met onder meer de claim dat
concepten ook buiten hun oorspronkelijke veld kunnen worden ingezet. Het is niet
toevallig dat het onderzoek naar travelling concepts juist binnen de Culturele Studies
zo centraal staat. (Bal 2002) Wat Culturele Studies op zijn best nog steeds
onderscheidt, is de consequente keuze voor het grensoverschrijdende perspectief.
Men vertrekt eerder vanuit de vragen die specifieke (contemporaine) objecten
oproepen dan vanuit de methoden van het eigen vak, en men weigert om die vragen
te beperken tot de concepten en theorieën die door de geschiedenis van de eigen
discipline worden aangereikt. Dit interdisciplinaire uitgangspunt zorgt ervoor dat
Culturele Studies zich voortdurend bewust wil en moet zijn van de epistemologische
problemen die deze interdisciplinariteit oproept.
Vandaag de dag betekent dit dat de studie naar cultuur zich dient te verhouden tot
het feit dat het dominante wetenschappelijke paradigma niet (langer) dat van de
geesteswetenschappen is maar van de ‘exacte’ wetenschappen. We zien hoe, onder
druk van een marktgericht beleid, een bepaald wetenschaps-, organisatie- én
subsidiemodel wordt opgelegd aan de geesteswetenschappen en hoe dit van grote
invloed is op de wijze waarop deze nog bedreven kunnen worden. Output in
A-tijdschriften (in de science citation index), economische en maatschappelijke
valorisatie, colleges in overvolle auditoria, en sponsoring via de derde geldstroom
vormen de meetlat waarlangs allerlei tegenstrijdige eisen aan de universiteit worden
geïmplementeerd. In plaats van deze ontwikkelingen af te wijzen dan wel te omarmen,
vraagt Culturele Studies zich af hoe dit nieuwe model onze wetenschapspraktijk en
methodologische armslag beïnvloedt en hoe de vragen die in andere
wetenschapsgebieden (zoals de Life Sciences) gesteld worden traditionele
geesteswetenschappelijke veronderstellingen in een nieuw licht plaatsen en
omgekeerd: hoe deze kritisch bekeken kunnen worden vanuit het conceptuele arsenaal
van de cultuurtheorie.
Een voorbeeld hiervan is de zeer boeiende dialoog met de cognitiewetenschappen
die zich binnen een bepaalde tak van de Culturele Studies de laatste decennia heeft
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ontwikkeld. De cognitieve aanpak richt zich op de studie van de menselijke geest,
meer specifiek van de manier waarop onze hersenen informatie verwerken, opslaan
en interpreteren. Daarnaast is de cognitiewetenschap verwant aan de evolutionaire
psychologie: onze hersenen zijn immers, net zoals ons lichaam en ons gedrag,
onderhevig aan evolutie, en het is ook binnen dit ruimere perspectief dat de analyse
van de menselijke cognitie een plaats moet krijgen.
Een interessante verknoping van het culturele, het cognitieve en het evolutionaire
vinden we in Laurent Julliers boek Qu'est-ce qu'un beau film? (Wat is een mooie
film? 2002), dat draait om de vraag waarom mensen een film ‘goed’ of ‘slecht’
vinden. Het traditionele antwoord op deze vraag gaat meestal de volgende kanten
op. Ofwel men poneert dat de menselijke geest zo gemaakt is dat hij op natuurlijke
wijze in staat is schoonheid en lelijkheid te herkennen en van elkaar te scheiden, dit
is de klassieke, Kantiaanse visie. Ofwel men gelooft, in navolging van de
sociologische visie van Pierre Bourdieu, dat het smaakoordeel een reflectie is van
het culturele kapitaal dat iemand verworven heeft en dat men wil beschermen of
vergroten. Jullier wil deze diversiteit niet reduceren - in die zin is hij een cultureel
cognitivist - maar probeert een aantal constanten bloot te leggen die hij verklaart
vanuit een cognitief en evolutionair standpunt. Ons smaakoordeel, of dat nu positief
of negatief is, is altijd een oordeel over een aantal aspecten of parameters die een
grote rol hebben gespeeld in de evolutie van het menselijke brein. Die aspecten
hebben te maken met vaardigheden die we moeten beheersen om ons optimaal aan
steeds wijzigende omgevingsfactoren aan te passen, zoals de zoektocht naar eenheid
in chaos of de positieve waardering van het nieuwe of het andere, zolang dat laatste
ons iets bijleert dat we kunnen plaatsen binnen onze kijk op de wereld.
Dat cognitiewetenschappen vandaag de dag een grote fascinatie oproepen bij
onderzoekers binnen de geesteswetenschappen, en de Culturele Studies in het
bijzonder, heeft niet alleen te maken met de dominantie positie van de exacte
wetenschappen waarnaar men zich onder druk van het marktgericht beleid modelleert,
maar ook met de grote epistemologische uitdaging die het cognitieonderzoek aan de
Culturele Studies stelt. Cognitieonderzoek staat immers dikwijls voor de studie van
het universele, terwijl Culturele Studies wordt geassocieerd met de studie van het
particuliere. Bovendien zijn de cognitiewetenschappen zeer empirisch en kwantitatief
gericht. De methodes die ze hanteren, zoals het isoleren van de proefpersonen in
laboratoriumsituaties en het elektronisch registreren van hersenactiviteit, staan ver
af van de gesitueerde kennis en de rol van de niet-neutrale onderzoeker waarop
Culturele Studies zich normaliter richt.
Zoals gezegd is een stimulerende wisselwerking tussen de twee
wetenschapsgebieden toch mogelijk. De grote uitdaging is om te komen tot een
nieuwe reflectie over het samengaan van het singuliere en het universele. Cultuur
beantwoordt zowel aan algemene patronen als aan zeer lokale, idiosyncratische
structuren en mechanismen, en het zou verkeerd zijn deze spanning binnen de studie
van cultuur te negeren. Sterker nog, volgens Lisa Zunshine's recente bundel
Introduction to Cognitive Cultural Studies
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(2010), doet de cognitive turn niets anders dan wat Raymond Williams, de eigenlijke
founding father van de Culturele Studies, in zijn eerste werken over cultuur reeds
poneerde. Cultuur is immers niet alleen a whole way of life, maar ook het resultaat
van veranderende structures of feeling. Zunshine vertaalt Williams' inzichten in
evolutionaire termen. Het verdwijnen van verouderde denkpatronen, de impact van
dominante denksystemen en de opkomst van nieuwe levensvormen moeten in haar
lectuur geduid worden in termen van veranderende cognitieve structuren die een
biologische basis hebben. Onze hersenen reageren niet alleen anders op veranderende
cultuurvormen, maar deze laatste veroorzaken ook wijzigingen in onze hersenen zelf.
Dit is natuurlijk een heel algemene stelling die meer vragen oproept dan antwoorden
geeft, maar het belang dat aan het cognitieve domein wordt toegekend biedt een mooi
tegengewicht voor de soms exclusieve focus op de microanalyse van de sociale
context die binnen Culturele Studies gangbaar is. In de onderzoekstraditie van
Culturele Studies is er weinig aandacht geweest voor de cognitief-evolutionaire
dimensie van het verhaal. De cognitive turn is echter meer dan een nieuwe fase in
de rumoerige geschiedenis van de open interdiscipline die Culturele Studies is. Ze
betekent ook een belangrijke terugkeer naar een van Williams' verwaarloosde intuïties
uit de beginfase van het hele onderzoek. Wat een louter kwantitatief gericht
universitair beleid oplegt om economische redenen kan zo worden omgevormd tot
een epistemologische en empirische legitimatie om de studie van cultuur ernstig te
nemen. En er zijn nog andere - meer politieke - redenen denkbaar om de exacte
wetenschappen kritisch te volgen.

Van Life Sciences tot biomacht
De cognitive turn maakt deel uit van een beweging in de geesteswetenschappen die,
onder invloed van inzichten uit onder andere de biologie en genetica de (gevolgen
van) herdefinities van het begrip leven onderzoekt. Voor Culturele Studies is hierin
het werk van de filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari van groot belang. Met de
lessen van hun leermeester Henri Bergson in het achterhoofd, laten Deleuze en
Guattari het al te antropocentrische levensbegrip los. In L'Évolution créatrice uit
1907 liet Bergson al zien dat de termen waarin traditioneel het (biologische) leven
gedacht wordt in feite gemodelleerd zijn naar het individu en de individuele
levensloop; zelfs de term ‘evolutie’ doet nog denken aan de menselijke
volwassenwording. (Bergson 1981) Leven is meer dan de optelsom van levende
individuen van welke soort dan ook. Dat betekent dat we eveneens subjectieve en
antropomorfe beschrijvingen van leven (of levenswil) moeten prijsgeven. (Deleuze
en Guattari 1980)
De Copernicaanse revolutie die Deleuze en Guattari voorstaan is de omkering van
dit traditionele antropocentrische en antropomorfe denken: in plaats van het
individuele leven wordt het vertrekpunt het leven als zodanig. Dat wil zeggen: een
levensbegrip dat niet te herleiden is tot één enkel principe, maar juist als een complex
rizoom en als beweging gezien moet worden. Individueel leven is hierin veeleer het
product van onophoudelijke processen van ‘individuatie’. In Deleuze en Guattari is
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fecten en indrukken, waarbij het onderscheid tussen individu en buitenwereld
irrelevant wordt. Zo spreken Deleuze en Guattari van de machine ruiter-en-paard die
meer is dan de opeenstapeling van twee gescheiden levensvormen. Het ‘subjectloze’
leven als vertrekpunt heeft ingrijpende gevolgen voor het denken over cultuur. Cultuur
is geen familieroman waarin grote werken, vol expressies van individuele gedachten,
elkaar opvolgen. Cultuur is als een productieve machine die steeds weer nieuwe
affecten en percepties zónder subject schept. Met andere woorden: cultuur wordt
niet gemaakt door subjecten, want subjecten zijn effecten, geproduceerd door cultuur
als proces van continue assemblage. Ook de socioloog Bruno Latour pleit in zijn
actor-network theorie voor het loslaten van de antropomorfe benadering van
maatschappij en cultuur. (Latour 2005) In de alledaagse cultuur zijn levende mensen
en levenloze dingen zodanig met elkaar vervlochten dat die laatste al lang niet meer
gezien kunnen worden als een verlengstuk van echte, levende wezens. Kunstenaars
en wetenschappers bijvoorbeeld zijn niet los te zien van hun constante interactie met
computers, de inventaris van hun laboratorium, en al die andere fenomenen die onze
dagelijkse werk- en leefomgeving vormen en die we, bij gebrek aan beter,
‘technologie’ of simpelweg ‘dingen’ noemen.
Van grote invloed op Culturele Studies is het late werk van Michel Foucault. Diens
begrippen ‘biomacht’ en ‘biopolitiek’ spelen een prominente rol in de contemporaine
cultuurtheorie. Simpel gezegd is moderne macht voor Foucault in de eerste plaats te
duiden als biomacht: het beheer van het leven van zowel hele bevolkingen als
individuen. Biomacht is niet zozeer onderdrukkend als wel productief: door middel
van bevolkingspolitiek, volksgezondheidsbeleid en de vorming van goede, gezonde
burgers en werknemers creëert de macht collectieve en individuele levensvormen.
Dergelijke macht is moeilijk aan te wijzen. Zij vormt veel eerder een complex netwerk
van bijvoorbeeld scholen, sportclubs, overheidscampagnes en bedrijfsbelangen.
Biopolitiek maakt begrippen als seksualiteit, gezondheid of ras de inzet van
machtsuitoefening. Zij definieert wat als ‘echt’ of ‘goed’ leven kan worden gezien.
Zij beheert levens door ze te normaliseren.
De filosoof Giorgio Agamben herneemt Foucaults ideeën over biomacht en situeert
deze in een hedendaagse context. (Agamben 1998) Volgens Agamben produceert
de huidige biomacht ‘naakt leven’. De moderne macht functioneert bij de gratie van
de uitzonderingstoestand waarin zij haar eigen wetten opschort en er geen afstand
meer is (bijvoorbeeld dankzij burgerrechten) tussen de levens van al diegenen die
zich in de uitzonderingstoestand bevinden en de macht zelf. Agamben ziet dit naakte
leven in moderne kampen, zoals Guantanamo Bay of asielzoekerscentra, maar in
feite ook in de alledaagse levens van burgers die blootstaan aan constante surveillance,
bodyscans, biometrische paspoorten en allerlei vormen van profiling door overheid,
gerecht en commercie - cynisch genoeg vaak in naam van de bescherming van
inmiddels opgeschorte rechten.
De vraag die zich hier opdringt is of onder een dergelijke biopolitieke almacht
cultuur nog enige kritische rol kan vervullen. Agamben ziet juist een zekere redding
in de
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quasi-volledige naaktheid van de huidige mens. Achter het naakte leven verschuilt
zich de forma di vita, dat wil zeggen: de onbepaalde of willekeurige levensvorm die
zich niet langer laat definiëren door biopolitieke begrippen als seksuele voorkeur of
ras, maar zo dicht als mogelijk staat bij zijn potentialiteit. De definitie van leven
wordt hier dus juist niet vooraf ingevuld, maar zoveel mogelijk open gehouden. De
filosofe Judith Butler stelt eveneens dat de grote, culturele twistappel tegenwoordig
de verbeelding van leven is. In haar boek Frames of War analyseert zij de representatie
van het leven van de ander in de war against terror. De cruciale vraag hierin is of
wij dat leven grievable (‘betreurenswaardig’) vinden of niet. (Butler 2009) Butler
stelt dat de overduidelijke afwezigheid van de levens van de Iraakse of Afghaanse
ander in onze framing van contemporaine oorlogen hun levens reduceert tot collateral
damage waarover niet getreurd hoeft te worden. Volgens Butler tellen zij domweg
niet als leven omdat zij naar de blinde vlek van ons voorstellingsvermogen verbannen
zijn. Het (opnieuw) kaderen van levens geeft deze een plek in de representatie, terwijl
de toeschouwer een verantwoordelijkheid krijgt ten opzichte van deze levens. Een
mooi voorbeeld van deze problematiek is terug te vinden in de HBO-serie ‘In
Treatment’ - een oorspronkelijk Israëlische, maar nu ook Engels- en Nederlandstalige
serie over een therapeut en zijn patiënten, waarin een van de patiënten een
Amerikaanse militair is. Alex (een rol van Blair Underwood) krijgt het lastig nadat
hij tijdens een van zijn missies in Irak een schooltje heeft gebombardeerd. Hoewel
hij hier ogenschijnlijk geen berouw over voelt - hij heeft immers precies zijn opdracht
uitgevoerd - verliest hij echter zijn onmenselijke drang naar perfectie. Na de
confrontatie met de ander, in het dorpje waar het bombardement werd uitgevoerd,
twijfelt hij aan zijn leven, omdat hij de feilloze precisie die hij nodig heeft als piloot
is kwijtgeraakt. In de serie wordt geen oordeel geveld over Alex. Precies doordat we
hem volgen in de therapiesessies komen we heel dicht bij de complexiteit van zijn
persoonlijkheid. Tegelijk overstijgt het personage de setting van de therapie en worden
er op indirecte wijze prangende vragen over de situatie in het Midden-Oosten gesteld,
over de rol van Israël en de Verenigde Staten en over wat het betekent om soldaat
te zijn in de eenentwintigste eeuw.
Via Foucault, Agamben en Butler zien we hoe biopolitiek altijd een dubbele
betekenis heeft. Eerder dan louter onderdrukkend te zijn, produceert zij ook
mogelijkheden tot verzet. Levensvormen kunnen letterlijk en figuurlijk een eigen
leven gaan leiden (denk aan de toe-eigening van seksuele identiteiten). De potentie
en alternatieve mogelijkheden van levensvormen kunnen inzet worden van politieke
en culturele strijd.
Tot slot willen we hier nog wijzen op het werk van Eugene Thacker over
‘biomedia’. (Thacker 2004 en 2010) Thacker stelt dat hedendaagse biomedische
technologie niet langer gezien kan worden als prothese van een oorspronkelijk leven.
DNA- of stamceltechnologie is wezenlijk anders dan, simpel gezegd, een houten
been: zij zijn geen aanvulling of vervanging van een leven dat in de kern onaangetast
blijft, maar veranderen de basisstructuur van dat leven zelf. Dit gaat volgens Thacker
nog een stap verder dan Donna Haraway's cyborg of hybride mens-machine, die
uiteindelijk nog steeds een collage vormt van leven en niet-leven. Met de komst van
de biomedia verdwijnt
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een essentieel onderscheid uit ons denken en onze cultuur: het verschil tussen
natuurlijk leven en gecultiveerd leven. Anders gezegd: het verschil tussen natuur en
cultuur. Zo bezien, stelt Thacker, bevinden we ons reeds in een after life: de begrippen
leven en natuur(lijkheid) kunnen niet langer los gezien worden van cultuur en
artificieel leven. Biomedia verkennen dit after life. Thacker toont hoe wetenschappers
en kunstenaars DNA hercoderen en levensvormen kweken die een radicale herziening
van ons cultuur- en levensbegrip noodzakelijk maken. Al vindt dit alles in laboratoria
plaats, de kolossale vragen die biomedia oproepen over leven, natuur en het artificiële,
kunnen binnen de Culturele Studies en de Media Studies niet worden genegeerd.

Over kennis, creativiteit en immateriële arbeid
Zoals we in de introductie al zagen, heeft Culturele Studies altijd veel aandacht gehad
voor de sociaal-politieke context waarin cultuur ontstaat en die ze mede vormgeeft.
Vandaag de dag is die sociaal-politieke context een van neoliberalisme en
post-fordisme. We zien hoe sociaaldemocratische verworvenheden zoals
baanzekerheid, pensioenrechten en het sociale vangnet, niet zelden onder het mom
van de globalisering en de mondiale crisis in rap tempo worden afgebroken ten gunste
van een polariserende vorm van kapitalisme. De kloof tussen de sociale bovenlaag
(die van de CEO's, managers en grote aandeelhouders) en de rest van de samenleving
groeit, en het is vooral de middenklasse die hierin verdwijnt. Flexibiliteit en mobiliteit
zijn daarbij de dwingende voorwaarden voor arbeid geworden: het neoliberalisme
eist permanente beschikbaarheid van werknemers die niet meer kunnen rekenen op
baanzekerheid. ‘Precariteit’ - kwetsbaarheid en onzekerheid over bestaanszekerheid
- is dan ook de gedeelde conditie van velen: van hoogopgeleide academici en ICT'ers
tot schoonmakers en vakkenvullers.
Tegelijk steunt dit neoliberalisme op post-fordistische productiewijzen. Het
fordisme, genoemd naar Henry Ford, is de productiewijze van het industriële
kapitalisme: aan de lopende band van Fords autofabrieken had iedere arbeider een
specifieke taak, die een beroep deed op zijn of haar lichamelijke arbeidskracht. In
sociaal opzicht resulteerde het fordisme in een scheiding tussen werktijd en vrije tijd.
In het hedendaagse post-fordisme daarentegen zien we dat de fysieke arbeid van het
westen in grote mate wordt uitbesteed aan lagelonenlanden, terwijl de
‘kenniseconomieën’ dag en nacht draaien op ‘immateriële’ arbeid: we produceren
non-stop kennis, werken in de creative industries of in de communicatiesector. In
de hedendaagse cultuurtheorie wordt dan ook wel gesproken van ‘cognitief
kapitalisme’: het post-fordisme doet een beroep op onze communicatieve, talige en
intellectuele vermogens. Of het nu gaat om het flitskapitaal, academisch onderzoek
of webdesign, wat we produceren is immaterieel: kennis, informatie, tekens,
communicatie, beelden, merken en logo's. De daarmee gemaakte financiële winst
blijft natuurlijk uitermate materieel.
Naast de cognitive turn floreert de creative turn, zowel in de wetenschap als in de
kenniseconomie. Het creatieve vermogen, dat voorheen het domein van kunst en
cultuur was, is nu de kurk geworden waarop het kapitalisme drijft. Zo zien we hoe
steden
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zichzelf als toeristische trekpleister verkopen door middel van uitgekiende beelden
of city branding, hoe kunstfestivals buurten economisch doen heropleven, hoe kunst,
kennis en amateurfilmpjes dienst doen als content net zoals bijvoorbeeld webdesign,
en hoe Angelsaksische universiteiten hun afdelingen Kunst en Cultuur omdopen tot
afdelingen Creatieve Industrie. Het creatieve werk van de kunstenaar of wetenschapper
wordt bovendien hét model voor alle mogelijke arbeidsvormen: ook de vuilnisman
moet out of the box kunnen denken. De schaduwzijde van het post-fordisme is
duidelijk, ondanks alle suggesties van creatieve ontplooiing van de individuele
arbeider. Als het immateriële en cognitieve kapitalisme in de eerste plaats een beroep
doet op onze immer aanspreekbare communicatieve en creatieve vermogens, staan
we uiteindelijk altijd en volledig ter beschikking van dit kapitalisme als een biomacht.
Hoezeer dit het geval is, valt al af te lezen aan de permanente beschikbaarheid van
mensen per telefoon, email, facebook, twitter. Langzaam maar zeker verdwijnt het
onderscheid tussen werk en leven. (Turkle 2010)
Geïnspireerd door de ideeën van de autonomia en operaismo-beweging uit de
jaren zeventig, stellen Italiaanse denkers als Toni Negri, Maurizio Lazzarato, Paolo
Virno en Franco Berardi dat de instrumentalisering van cultuur door het kapitalisme
niet uitsluitend tot exploitatie of melancholie hoeft te leiden. (Negri 2000; Lazzarato
2006; Virno 2004; Berardi 2009) In zekere zin zijn de instrumenten voor creatief en
politiek experiment (communicatiemiddelen, media) onder het post-fordisme
gemeengoed geworden. De traditionele middenklasse mag dan aan het verdwijnen
zijn, hiervoor in de plaats is de multitude gekomen. Dat is een complex netwerk van
precaire flexwerkers, werknemers uit de creative industries, studenten en ICT'ers,
maar ook arbeiders in Mexicaanse sweatshops. Dit betekent niet dat de specifieke
situatie van deze groepen mensen kan worden veralgemeend; het gaat erom dat zij
allen - op een andere manier - onontkoombaar deel uitmaken van het wereldwijde
economische, technologische en communicatieve netwerk waarop het huidige
kapitalisme steunt. In belangrijke mate staan al deze elementen van de multitude met
elkaar in verbinding: de paradox van het huidige kapitalisme is dat zich onderhuids
reeds een communism of capital heeft gevormd. In de Empire-trilogie van Negri en
Hardt en in Virno's Grammar of the Multitude wordt gezocht naar mogelijkheden
om de potentie van de multitude te verwezenlijken. Het virtuoze cynisme van de
creatieve flexmens, die zijn capaciteiten steeds weer moet inzetten om zich aan te
passen aan de eisen van het kapitalisme, kan plaatsmaken voor creativiteit en
communicatie in dienst van de commons: van de gezamenlijke productie van ons
dagelijkse leven, waarin we omringd worden door, en veelvuldig gebruik maken
van, bijvoorbeeld open source software, sociale netwerken of de producten van de
creative commons.
In zijn werk als theoreticus en activist is Franco Berardi (alias ‘Bifo’) geïnteresseerd
in mogelijk tegendraads gebruik van één van de dominante productiemiddelen van
het post-fordisme: de media. Van het vrije radiostation Radio Alice tot aan wilde
tvzenders en alternatieve netwerken: Berardi analyseert en verkent een ander gebruik
van de (massa)media, voor en door de multitude. De initiatieven die Berardi
onderzoekt
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zijn een voorbeeld van wat Rita Raley tactical media noemt. ‘Tactische media’
vormen interventies in de symbolische orde van het huidige kapitalisme en - terug
naar ons begin - van het populisme. Als het kapitalisme tegenwoordig vooral steunt
op het genereren van symbolisch kapitaal en bepaalde vormen van verbeelding, dan
houdt verzet hiertegen in dat men een alternatieve symbolische orde produceert of
op zijn minst de huidige verstoort. De culturele interventies van tactische media zijn
dus altijd tevens politieke interventies. Even belangrijk is het feit dat in tactische
media het culturele of semiotische aspect nooit los te zien is van het technologische.
Tactical media vertrekken vanuit de onlosmakelijke verbintenis tussen hedendaagse
cultuur, technologie, politiek en economie. Eén van de uitdagingen voor Culturele
Studies is om deze ‘assemblage’ te blijven onderzoeken.

Conclusie
Zoals Culturele Studies sinds haar beginjaren heeft laten zien, is cultuur een plek
voor confrontatie en conflict. Cultuur kan niet los gezien worden van de strijd om
symbolisch kapitaal en hegemonie. Dit is een les die ironisch genoeg, gezien haar
marxistische premisse, vandaag vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum
ter harte wordt genomen. Maar ook aan onze universiteiten en in onze kenniseconomie
wordt deze strijd in alle hevigheid gevoerd. De discussie over hoge en lage cultuur
was en is onderdeel van het inzicht dat cultuur, economie en politiek met elkaar
verweven zijn. Het heeft er in de eerste decennia van Culturele Studies toe geleid
dat de schijnbare natuurlijkheid van het cultuurbegrip ter discussie werd gesteld. In
dit licht moet ook de aandacht geplaatst worden die Culturele Studies steeds gehad
heeft voor ontwikkelingen in andere disciplines, zoals de antropologie, de filosofie,
de politieke en economische wetenschappen, en steeds meer de exacte wetenschappen.
Zoals we hebben betoogd, zijn de ontwikkelingen in biotechnologie,
cognitiewetenschap en Life Sciences van cruciaal belang voor het denken over cultuur
en de wijze waarop cultuur vorm krijgt of wordt beoefend. Dergelijke
maatschappelijke en epistemologische verschuivingen ontkennen, ter bescherming
van een elitair kunst- en cultuurbegrip (ter rechter én linkerzijde), is een ontkenning
van de ‘levendigheid’ van cultuur. Culturele Studies behoudt ook na meer dan een
halve eeuw haar fascinatie voor die dynamische veelvormigheid.
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Roeland Harms
Vroegmoderne populariseringsprocessen.
Jan Klaasz en Saartje Jansz in liedjes, centsprenten en almanakken
Een verfilming of een game-versie van een boek wil nogal eens bijdragen
aan de verkoop ervan, niet in de laatste plaats omdat daarbij een drempel
wordt overschreden, die tussen hoog en laag. Dit fenomeen,
intermedialiteit, is niet uitsluitend iets van de moderne tijd. Tweehonderd
jaar geleden werd dit al als slimme truc in het populariseringsproces
ingezet, zoals Roeland Harms laat zien in dit artikel. Hij gaat daarbij in
op de verkoopstrategieën rondom het verhaal over Jan Klaasz en Saartje
Jansz, dat behalve in drukvorm ook in andere media verscheen. De liedjes,
prenten en almanakken waarin delen van het verhaal omgewerkt waren,
maakten dat de twee personages bij een groot publiek bekend raakten.
In onze eenentwintigste eeuw circuleren verhalen steeds vaker in verschillende media
tegelijk. Zo worden van populaire boeken films gemaakt (bijvoorbeeld Tirza of De
gelukkige huisvrouw) en worden van films games gemaakt (zoals Lord of the rings
en Spiderman). Andersom gebeurt dit ook: van populaire games worden films gemaakt
(bijvoorbeeld Super Mario Bros) en op het titelblad van een boek dat net verfilmd
is, staat vaak een still uit de film. Het zijn allemaal voorbeelden van intermedialiteit:
dezelfde (delen van) verhalen, worden in aangepaste vorm in verschillende media
verspreid. Op die manier trachten producenten een zo groot mogelijk publiek te
bereiken. Zij gebruiken intermedialiteit dus als verkoopstrategie.1
Hoewel deze flow of content tegenwoordig volop in de belangstelling staat bij met
name literatuur- en mediawetenschappers, (zie bijvoorbeeld Jenkins 2006; Ryan
2004 en Bolter & Grusin 1999) zien we het fenomeen ook terug in de achttiende en
negentiende eeuw. Ook toen staken uitgevers bestaande verhalen in een nieuw jasje.
Zo konden lezers het verhaal van Urbanus en Isabel kopen in liedvorm, als bijwerkje
bij een al-

1

Strikt genomen worden met het begrip intermedialiteit verschillende fenomenen aangeduid.
Rajewsky onderscheidt drie subcategorieën: mediatranspositie (de content van het ene medium
wordt getransponeerd naar een ander medium, bijvoorbeeld bij een boekverfilming);
mediacombinatie (verschillende media worden gecombineerd tot één geheel, bijvoorbeeld
bij een opera, of een theaterstuk); intermediale referenties (in het ene medium wordt
gerefereerd aan de eigenschap van een ander medium, bijvoorbeeld bij een filmische manier
van schrijven). (Rajewsky 2005: 51-52) In dit artikel gebruik ik intermedialiteit in de eerste
betekenis: mediatranspositie. De hierboven beschreven fenomenen zijn hier allemaal
voorbeelden van.
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manak en als centsprent. Met name dit laatste medium lijkt bij uitstek geschikt te
zijn geweest om oude verhalen nieuw leven in te blazen. De prenten van één blad ook wel volks-, kinder- of schoolprenten genoemd - werden in de vroegmoderne tijd
op straat verkocht voor ‘een oortje’ (een kwart stuiver) en vanaf de negentiende eeuw
voor één cent. (Borms 2010; Thijssen 2009; Vanhaelen 2003) De vroegmoderne
stripverhalen behoorden tot de belangrijkste populaire media uit de achttiende en
negentiende eeuw en werden massaal verkocht door boekhandelaren en marskramers.
Op kermissen en jaarmarkten waren bovendien vaak prentenkramen te vinden. (Borms
2010: 14; Thijssen 2009: 42) Hoewel getallen voor de achttiende eeuw ontbreken,
beschikken we wel over enkele gegevens met betrekking tot de verspreiding in de
negentiende eeuw. Zo werden in 1829 ongeveer 81.000 prenten verkocht in
Amsterdam. De stad telde op dat moment ongeveer 200.000 inwoners (Lesger 2005:
22), wat dus betekent dat gemiddeld iets minder dan de helft van het aantal inwoners
een prent kocht. In 1857 was het aantal verkochte prenten meer dan verdrievoudigd
(Borms 2010: 16), terwijl het aantal inwoners was toegenomen tot ongeveer 240.000.
(Aerts 2006: 242) Er werden op dat moment dus meer prenten verkocht dan dat er
inwoners waren. Met recht kunnen we daarom spreken van een massamedium.
De centsprenten kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: er
zijn prenten met afbeeldingen van beroepen, of met historische of Bijbelse taferelen.
Daarnaast circuleerden er in toenemende mate prenten met literaire verhalen.2 (De
Meyer 1962: 481) Die verhalen waren soms al eeuwenoud (zoals Genoveva van
Brabant, of Tijl Uilenspieghel), maar soms ook afkomstig uit de contemporaine tijd
(zoals Jan Klaassen en Robinson Crusoe). Tegelijkertijd circuleerden deze verhalen
ook in andere media, zoals toneelstukken, liedjes en almanakken. Net als tegenwoordig
transponeerden uitgevers populaire verhalen dus van het ene medium naar het andere,
waarbij zij telkens kleine of grote aanpassingen maakten.
Intermedialiteit is een cruciaal concept voor het onderzoek naar ‘hoge’ en ‘lage’
cultuur, omdat het een methode kan zijn om historische populariseringsprocessen in
kaart te brengen. Onder het populariseringsproces versta ik een dynamisch, deels
door commerciële motieven gestuurd proces, waarin literaire verhalen toegankelijk
worden gemaakt voor een zo groot mogelijk publiek. In dit artikel wil ik dit proces
beschrijven aan de hand van één verhaal: ‘De Historie van Jan Klaasz en Saartje
Jansz’. Gedurende drie eeuwen werd dit verhaal steeds opnieuw verteld in
toneelstukken, liedjes, almanakken en centsprenten.

Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt
‘De historie van Jan Klaasz en Saartje Jansz’ heeft als brontekst het bekende blijspel
van Thomas Asselijn uit 1682: Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt.3 Dit stuk draait
om het

2

3

In april 2010 is er onder leiding van Jeroen Salman een NWO-project gestart aan de
Universiteit Utrecht naar deze prenten met literaire verhalen, waarin ik betrokken ben als
postdoc.
Voor dit artikel heb ik gebruikgemaakt van de editie Stellinga 1968.
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verliefde stel Jan Klaasz en Saartje Jansz. Zij willen met elkaar trouwen, maar dit
wordt door de ouders van Saartje verboden. Zij vinden Jan Klaasz een schavuit: hij
heeft ongure vrienden en is zelf ook niet van onbesproken gedrag. Veel liever zien
ze Saartje met iemand anders trouwen: de doopsgezinde Reinier Adriaenzen. Hier
voelt Saartje echter niets voor. Reinier is een beschaafde maar saaie jongen, die
voortdurend op lijzige toon spreekt, heel veel over ‘de geest’ mijmert en zijn zinnen
om de haverklap begint met de langzaam uitgesproken woorden ‘zo, zo’. Als hij
Saartje komt vragen zich met hem te verloven, steekt zij de draak met hem en stuurt
ze hem weg. Ondertussen hebben Saartje en Jan Klaasz, met hulp van de besteedster
Martyntje een plannetje bekokstoofd. Martyntje, die moet zorgen voor een nieuwe
meid voor Saartjes moeder Diwertje, bedenkt het plan om Jan Klaasz in
vrouwenkleren te steken en als de nieuwe meid te presenteren.
Zo gezegd zo gedaan. De als vrouw verklede Jan Klaasz wordt aangenomen en
dit is aanleiding voor allerlei gebeurtenissen en woordspelingen, die bij het publiek
tot grote hilariteit zullen hebben geleid. Zo krijgt ‘de meid’ de opdracht om de nacht
bij Saartje door te brengen, opdat Jan Klaasz niet de kans krijgt om 's nachts stiekem
bij haar in bed te kruipen. De volgende ochtend vraagt de moeder boos aan de meid
waarom ze zo laat beneden is. Deze verontschuldigt zich met de opmerking dat
Saartje de hele nacht zo heeft liggen woelen - daarom is ze wat verlaat.
De nieuwe meid blijkt helaas geen aanwinst. Ze weet niet het verschil tussen een
zeem (een ‘glazewasser’) en een ragebol en tot overmaat van ramp stoot ze met de
bezem het dure porselein aan diggelen. Uiteindelijk onthullen de twee buurvrouwen
haar ware aard. Zij waren al door Saartje van de list op de hoogte gesteld en dwingen
moeder nog eens goed naar haar te kijken. Die ziet dan uiteindelijk dat er haren op
de kin van de meid zitten en er dus een man voor haar neus staat. En wat nog erger
is: het is Jan Klaasz. De beide ouders ontsteken eerst in grote woede, maar uiteindelijk
zien ze in dat dit is wat hun kind wil en besluiten ze het stel toestemming te geven
om te trouwen.
Het blijspel was van meet af aan erg populair en dat kwam niet in het minst doordat
het zeer omstreden was. De doopsgezinden (of mennonieten) voelden zich namelijk
voor schut gezet door de manier waarop zij waren afgeschilderd en zij beschuldigden
Asselijn er bovendien van enkele specifieke personen op het oog te hebben gehad.
Het stuk was in eerste instantie niet in druk uitgegeven. Pas nadat de Amsterdamse
burgemeesters gehoor gaven aan de klachten en de opvoering in de schouwburg
tijdelijk verboden, besloot Asselijn het stuk te laten drukken. (Asselijn 1968: 99)
In feite is dus de gedrukte tekst van het stuk Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt,
dat als bron gefungeerd zal hebben voor de latere centsprenten en liedjes, een
voorbeeld van hoe intermedialiteit kon fungeren als verkoopstrategie. Omdat de
opvoering van het stuk verboden werd en om die reden ongetwijfeld alleen maar aan
populariteit won, besloot de uitgever het te publiceren. De consequentie was dat het
stuk bewaard bleef en later kon blijven circuleren in andere media.
In de uitgave verantwoordde Asselijn zich met een voorwoord waarin hij duidelijk
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maakte dat hij met zijn beschuldigingen zeker geen specifieke figuren op het oog
had gehad en dat het zijn bedoeling was geweest om louter algemene misstanden
aan de kaak te stellen. (zie specifiek vs. 13-64) Dat stemde de mennonieten echter
niet tevreden en er ontstond een heuse pamflettenstrijd.4 Dat die pamfletten de
populariteit van het stuk alleen maar ten goede kwamen, blijkt bijvoorbeeld uit het
pamflet Kristalynen Bril van Jan Klaassen [...]. Daarin verwijt de anonieme auteur
Asselijn impliciet dat hij goed geld had verdiend met zijn laster. Het blijspel zou
voor zes stuivers het stuk verkocht zijn. (Kristalynen Bril van Jan Klaassen, z.j.)
Niet voor niets schreef Asselijn in snel tempo nog twee vervolgen, gepubliceerd in
1684 en 1685, waarin we lezen hoe het verder gaat met Jan Klaasz en Saartje Jansz.
In deel twee, Kraam-Bedt Of Kandeel-Maal, Van Zaartje Jans, Vrouw van Jan
Klaazen, blijkt Jan Klaasz toch een schavuit te zijn: hij gaat vreemd en verwekt een
kind bij een ander. Als dit ontdekt wordt, neemt hij hals over kop de benen. (Asselijn
1684) In het derde deel, Echtscheiding van Jan Klaasz. En Saartje Jans, blijkt hij
daarbij ook nog eens geld van Saartjes ouders te hebben gestolen. (Asselijn 1685)

Liedjes over Jan Klaasz en Saartje Jansz
Van de drie stukken bleef het eerste veruit het populairst. Dat is in ieder geval het
verhaal dat in een later stadium verspreid werd via andere media. Allereerst
verschenen er in 1694 twee verschillende liedjes: Een Kluchtigh Nieuw Liedt van
Jan Klaesz. of gewaende Dienstmeyt, en hoe hy Saertje Jans trouwde en Een Nieu
Liedt van Jan Klaessen en Saertje Jans. Deze zijn opgenomen in het liedboek De
Vermakelijcke Buys-Man, Ofte koddige Boots-Geselletje van Casparus Lootsman.
Een buisman is iemand die op een buis (een speciaal soort schip) op haring vist
en het liedboekje bevat volgens het titelblad dan ook ‘Visschers en Matroose Liedtjes’,
maar daarnaast ook ‘Amoureuse herders ende Vreughde-Gesangen’.5 Het verhaal
van Jan Klaasz en Saartje Jansz is met enige goede wil te beschouwen als een
amoureus verhaal, maar de beslissing van de uitgever om de liedjes in zijn bundel
op te nemen zal toch vooral gestuurd zijn door de populariteit en de bekendheid ervan
in zijn stad. Daarbij hielp ook de pamflettenstrijd die erna was gevoerd, zoals blijkt
uit Een Kluchtigh Nieuw Liedt. Dat gaat namelijk niet alleen over het verhaal van
Jan Klaasz en Saartje

4

5

De universiteitsbibliotheek van Amsterdam bewaart een boekje waarin alle pamfletten, plus
het toneelstuk en de twee vervolgen, achter elkaar ingebonden zijn. Het gaat om
T'Samenspraak Over de Klucht van Jan Klaasz, Tusschen een Poëet, Commediant, en een
Liefhebber der Poëzy (contra Asselijn); Antwoord op de t'Zaamenspraak (pro Asselijn); Een
vermakelijck Liedt van Jan Claesz (pro Asselijn); De Geest-drijvende so, so. Of de Klucht,
Van't Nickers-Praetjen (pro Asselijn); Kristalynen Bril van Jan Klaassen, Om die in Heulen
Op te setten (contra Asselijn). Verdragh Of Vreede-Schrift. Tusschen Jan Klasen en sijn
Wederpartyders van so, so (pro Asselijn/neutraal).
Het titelblad vermeldt verder dat het hier om de achtste druk gaat. Eerdere drukken van dit
liedboekje zijn helaas niet bewaard gebleven (de STCN vermeldt alleen nog de negende druk
uit 1703 en de twaalfde druk uit 1737). Het kan dus zijn dat dezelfde liedjes met dit verhaal
al in eerdere drukken van het liedboek waren verschenen.
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Jansz, maar ook over het rumoer dat na de opvoering van het blijspel en de publicatie
ervan was ontstaan.
Beide liedjes beginnen met een introductie van Jan Klaasz en een korte
samenvatting van de plot. De eerste regels van Een Kluchtig Nieuw Liedt luiden:
Jan Claasz ging zo uyt vryen, By eenen soeten Maecht,
Daer hy eerst niet kon bedyen, Zoo, zoo zoo, Dat hy het vaack beklaeght.
Doe ging hy hem verkleden. Als eenen brave Meyt,
En liet hem zo besteden, Zoo, zoo, zoo, Was deze zaak beleydt.
Door middel van Martijntje. En Zaartje met fatsoen,
Maer eerst soo moest men Lijntje, Zoo, zoo, zoo, Haestigh vertrecken doen.
(De Vermakelijcke Buys-Man 1694: 46)

Het oorspronkelijke stuk van Asselijn vangt aan met een scène waarin de moeder
van Saartje (Diwertje) de meid wegstuurt (Lyntje). Dit is een essentieel onderdeel
van de plot: het is de reden voor Diwertje om Saartje naar de besteedster te sturen
en te gaan vragen om een nieuwe meid. In dit liedje, en ook in het andere, Een Nieu
Liedt van Jan Klaessen en Saertje Jans, wordt meteen aan het begin verteld dat Jan
Klaesz zich verkleedt als meid. In Een Nieu Liedt wordt echter de reden van de
verkleedpartij niet meteen onthuld:
Luystert na dees soete klucht,
Wat men hier sal gaen singen,
Van een knecht die dienen wou,
Zijn wonderlijcke dingen,
En gekleet als eenen Vrouw,
Dat niemand oock dencken sou,
Om Jan Klaesz. Jan Klaesz. Jan Klaesz.
(De Vermakelijcke Buys-Man 1694: 48)

Meer dan in het eerste liedje dienen hier de eerste regels om de nieuwsgierigheid
van de lezer op te wekken. Waar de auteur van Een Kluchtig Nieuw Liedt meteen
met de deur in huis valt door over Jan Klaasz te spreken die zich gaat verkleden om
bij zijn geliefde te kunnen zijn, wordt in Een Nieu Liedt de spanning opgebouwd:
deze ‘soete klucht’ gaat over de ‘wonderlijcke dingen’ van een knecht die dienen
wil en zich daartoe verkleedt als vrouw. We weten echter nog niet onmiddellijk
waarom.
Het lijkt er daarom op alsof het eerste liedje gericht was op mensen die het verhaal
al kenden. Dit wordt versterkt door het feit dat het hele verhaal in dit lied in 40 regels
uit de doeken wordt gedaan, terwijl hier in het tweede liedje 63 regels voor nodig
zijn. Bovendien volgt in het eerste liedje na die eerste 40 regels zoals gezegd het
relaas over de pamflettenstrijd.
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Nu willen die fijne Gasjens, 'k Meen die Mennistemaets,
Maken veel wisje-wasjens, Zoo, zoo, zoo, En noch een hoop praets.
Met dit en dat te schrijven, Als of't een Leugen waer,
(De Vermakelijcke Buys-Man 1694: 47)

Het lijkt er in eerste instantie op dat de doopsgezinden de strijd winnen, omdat de
opvoering van het blijspel wordt verboden. Omdat het echter meteen daarna in druk
wordt uitgegeven, wint het alleen maar aan bekendheid. Dat is niet alleen mooi voor
Asselijn, maar ook voor de drukker, want die verdient er blijkens het liedje goed
geld aan. ‘Als dese klucht is oud’, schrijft de auteur, ‘Maeckt ons dan weer wat
nieuwer, Soo, soo, soo, win ick geldt sonder sout’. (De Vermakelijkcke Buys-Man
1694: 47)
Er is ten slotte nog een element in dit liedje dat erop duidt dat de luisteraars het
verhaal waarschijnlijk al kenden. De laatste regel in elk couplet begint namelijk met
de woorden ‘soo, soo, soo’. Dit was natuurlijk een verwijzing naar het lachwekkende
personage Reinier Adriaenzen. De uitdrukking ‘soo, soo, soo’ groeide in de loop van
de achttiende eeuw uit tot een bekende bespotting van mennonieten, wat bijvoorbeeld
blijkt uit de roman Willem Leevend (1784) van Wolff en Deken, waarin een dominee
wordt aangeduid met een ‘zóó zóó’. (Asselijn 1968: 106) Maar al in dit liedje uit
1694 moesten de luisteraars snappen dat ‘soo, soo, soo’ op de mennonieten betrekking
had, want alleen dan begrepen ze de satire. In het liedje werd deze spottende typering
dus uitvergroot, op een manier die bij uitstek bij dit medium paste. Liedjes fungeerden
in de zeventiende en achttiende eeuw immers als het medium bij uitstek om individuen
of groepen mensen over de hekel te halen. (Zie bijvoorbeeld Harms 2010: passim;
Vrieler 2007: 108-162; Grijp 1992)

Jan Klaesz en Saertje Jansz in centsprenten en in een almanak
In een later stadium (het is moeilijk vast te stellen wanneer precies) verschenen ook
verschillende centsprenten van Jan Klaesz. In de Koninklijke Bibliotheek wordt een
exemplaar bewaard met de titel De historie van Jan Klaasz, of de gewaande
dienstmaagd, gedrukt bij de Amsterdammer David le Jolle op de Rozengracht.6 Le
Jolle was op dit adres werkzaam van 1813 tot 1823, dus de prent werd ergens in deze
periode vervaardigd.7 De prent bestaat uit zestien houtsneden met een onderschrift
van vier regels op rijm. Op de bovenste vier afbeeldingen zien we dat Lijntje wordt
weggestuurd, omdat ze staat te zingen. (zie afbeelding 1) Dit komt grotendeels
overeen met het begin van

6

7

Precies eenzelfde exemplaar wordt bewaard in het Openluchtmuseum Arnhem, maar dan
met onderaan de vermelding ‘t'Amsterdam, by J. Bouwer en de Wed. J. Ratelband’. Het
adres is echter hetzelfde (‘op de Rozegragt, in de Bybel-drukkerye’), dus de drie zullen in
hetzelfde bedrijf gewerkt hebben.
Helaas staat op de prenten vrijwel nooit het jaar van publicatie vermeld: meestal wordt het
moment van verschijnen gekoppeld aan de periode waarin de - wel genoemde - uitgever
werkzaam was.
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1. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Borms 0727

het blijspel, waarin de moeder Lijntje er onder meer van beschuldigt haar hele dag
te verdoen met zingen. (vs. 16-17: ‘'t Is lugtig op met jou, een hielen dag te zingen,
Te praaten aen de deur van are luy'er dingen’) De vrouw roept haar man, Jan Jaspersz,
erbij en die stuurt Lyntje de laan uit. Vervolgens vertrekt hij naar de Korenbeurs en
verschijnt Reinier Adriaenzen, die om Saartjes hand komt vragen. Dan wordt ook
duidelijk dat Saartje niet hem wil, maar Jan Klaasz: ‘Deez' stijven kwaaker, wil naar
Saartje Jansz, gaan vreijen, Maar op Jan Klaasz, verliefd mag zy hem gantsch niet
leijen’.
De centsprent volgt vrij precies het verhaal van het blijspel, maar wijkt op kleine
onderdelen af. Zo is het hier niet de besteedster Martyntje die Saartje tracht te
overreden om Jan Klaasz te verkleden als vrouw, maar Jan Klaasz zelf. De illustraties
geven verder de mogelijkheid om een aantal scènes uit te beelden, zoals het omstoten
van het porselein door Jan Klaasz. Tegelijkertijd zullen de afbeeldingen de uitgever
ook hebben gedwongen de oorspronkelijke plot enigszins te versimpelen. Zo krijgt
de nieuwe meid niet meer de opdracht om bij Saartje in bed te slapen. Deze opdracht
zal in het blijspel tot grote hilariteit geleid hebben, omdat de toeschouwers iets wisten
wat de ouders van Saartje niet wisten. In de sterk gecomprimeerde versie van het
centsprentverhaal konden de dubbelzinnige passages waarschijnlijk niet goed verteld
worden.
Aan de andere kant is er ook een gebeurtenis die niet in het blijspel voorkomt: Jan
Klaasz glijdt uit en dat maakt de kans groter dat hij ontdekt wordt (‘Jan Klaaszen /
valt gij dus / dan zal 't zich rasch ontdekken / hoe gij de Ouders / van uw Saartje ging
begekken’). Dit is op zichzelf echter geen heel logische oorzaak en ook hier wreekt
zich de snelheid waarin het verhaal in een prent verteld wordt. In het blijspel zijn het
de buren van Saartje die moeder Diwertje dwingen nog eens goed te kijken naar haar
nieu-
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we meid. Op de laatste twee houtsneden zien we de twee buurvrouwen wel afgebeeld,
maar in de tekst eronder wordt niet over hen gesproken. De ontknoping is bovendien
sterk verkort weergegeven: ‘Wie dat de Dienstmeid is, ontdekt men aan zijn baard,
Waar op, na veel rumoer, hy met zijn Saartje paard.’ In de weglatingen enerzijds en
de toevoegingen van gebeurtenissen anderzijds, zien we hoe de uitgever de centsprent
zo goed mogelijk probeerde te benutten voor de weergave van het verhaal. Hij moest
daarbij natuurlijk rekening houden met de logica en de begrijpelijkheid.
Er verscheen nog een andere centsprent van dit verhaal, bewaard in het
Openluchtmuseum Arnhem, bij de Erfgenamen van de weduwe Cornelis Stichter.
Deze uitgever was omstreeks dezelfde tijd actief als David le Jolle, maar bestond
ook al in de achttiende eeuw. Het is dus moeilijk vast te stellen wie van de twee
uitgevers de prent van de ander had nagedrukt. Het gaat hier om een prent met
dezelfde zestien houtsneden, maar allemaal in spiegelbeeld afgebeeld. Bij nader
inzien zijn er echter ook enkele minieme verschillen waar te nemen: op afbeelding
2.1 zien we bijvoorbeeld een rijtje met borden aan de muur, terwijl dat op de
centsprent van Le Jolle, afbeelding 2.2, niet te zien is.
Zowel de titel als de onderschriften op de tweede prent verschillen bovendien. De
titel van de tweede prent bestaat uit vier rijmregels: Het aartig Klugtspel van Jan
Klaassen en zyn Meisje, het fyne Saartje Jans, maar weelderig van vleisje, En wat'er
meer by Jan Jaspers is geschied, En Diewertje, is het geen men in dit Prentstel ziet.
Verder zijn de onderschriften wat langer dan in de eerste prent en lezen we meer
details. Zo luidden enkele onderschriften:
De Dienstmeid Lyntje zingt eens luchtig,
Daar zy haar werk doet aan de Wasch,
Maar dit was haare Vrouw te klugtig,
Die Kwakerin, zo fyn als vlas.
Gy voert niet uit, doet niet als zingen,
Den gantschen dag, gy Ligtjes op!
Zeit Grietje! Neem in acht jou dingen,
Maar Lyntje zwygt niet, en speelt top.

In enigszins aangepaste vorm konden centsprenten dus een populair verhaal blijven
verspreiden. Maar daarbij bleef het niet. Interessant is dat er later in de negentiende
eeuw ook verschillende prenten verschenen over Saartje Jansz, waarin Jan Klaasz
alleen als figurant optreedt. Ze zijn getiteld Zie in deez' prent de vrolijkheid van
Saartje Jans de keukenmeid en lijken sterk op elkaar: we zien Saartje dienen als
keukenmeid, totdat ze de stoof in brand laat vliegen en door haar juffrouw de laan
uit wordt gestuurd. Saartje is echter vooral blij dat ze van haar mevrouw ‘Grilkop’
verlost is en vreest niet voor haar toekomst. Ze zal met waren langs de deuren lopen
en als dat niet lukt dan wordt ze gewoon soldaat. Op een aantal afbeeldingen zien
we hoe Saartje vrolijk doet alsof
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2.1. Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, Prent 02119.

2.2. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Borms 0727

ze soldaatje is en promotie maakt in het leger. Op de laatste afbeelding wordt ze
toegelachen door haar man Jan Klaasz.
Het personage Saartje Jansz, geïntroduceerd in het blijspel van Asselijn, leefde
dus verder in een latere periode en in een ander medium. De verkoopstrategie van
de uitgever, Glennisson en Zonen, bestond er in dit geval uit een bekend en populair
personage een nieuw verhaal te laten beleven. Jan Klaasz figureert waarschijnlijk
alleen in deze prent om de populariteit te verhogen: zijn verschijning is een verwijzing
naar het blijspel uit 1682 en neemt elke twijfel weg over de identiteit van Saartje
Jansz.
De onderschriften van deze prenten zijn bovendien tweetalig en bij nadere
bestudering blijken er nog meer referenties aan andere teksten te bestaan. Onder
houtsnede twintig staat: ‘Zie Saertje danst hier even rad, Een minuet op 't suikervat’.
In het Frans staat ongeveer hetzelfde: ‘Voyez ici la folle Margot, A danser sur un
toneau’. (zie afbeelding 3) In 1750 was er in Frankrijk een beroemde Franse
pornografische roman gepubliceerd over ‘Margot la Ravadeuse’, in 1764 in het
Nederlands vertaald als ‘Margriet in de ton’. Deze Margot leert van haar moeder het
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vak van kousenstopper en in Parijs zaten kousenstopsters meestal in een ton op de
straathoek. Wellicht was deze afbeelding dus een vette knipoog naar dit beruchte
personage.8
Een laatste medium waarin het verhaal van Jan Klaesz en Saertje Jansz verscheen,
was de Amsterdamse Almanak uit 1751. (Over kluchten als bijwerkje in een almanak,
zie Salman 1999: 191-199) Deze almanak was van dezelfde uitgever als centsprent
nummer twee: de Erven van de weduwe Cornelis Stichter. Het feit dat de uitgever
hetzelfde

8

Met dank aan Inger Leemans, die mij op deze roman attent maakte.
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3. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Borms 0619

verhaal uitgaf in meerdere media, zou erop kunnen duiden dat centsprent nummer
twee ouder was dan de door Le Jolle geproduceerde prent. In de almanak was het
blijspel grondig aangepast: het was opgenomen onder een andere titel en in een sterk
ingekorte versie. Het aanzoek van Reinier Adriaenzen aan Saartje was weggelaten,
evenals alle passages die iets te maken hadden met doopsgezinden. Een eerste reden
hiervoor was wellicht dat de oorspronkelijke tekst te lang was om als bijwerkje te
worden opgenomen. Maar dat nu juist alle passages over de mennonieten uit het
verhaal waren gelaten, duidt er ook op dat in 1751 deze satirische verwijzingen aan
actualiteit - en dus aan populariteit - hadden ingeboet. Wat echter onveranderlijk
populair bleef, was het motief van de verkleedpartij.

Conclusie
Wat vertelt deze rondgang langs verschillende typen populair drukwerk ons nu over
het populariseringsproces in de vroegmoderne tijd? In de eerste plaats zijn er
aanwijzingen dat dezelfde uitgevers zich bezighielden met de uitgave van
verschillende typen populair drukwerk. De Erven van de Weduwe Stichter gaven
het verhaal over Jan Klaasz en Saartje Jansz uit in zowel een centsprent als in een
almanak. Van Casparus Lootsman, de uitgever van de liedbundel De Vermakelijcke
Buys-Man, zijn ook een zestal prenten bewaard. (De Meyer 1962: 210) Verder
onderzoek naar drukkers en uitgevers zal moeten uitwijzen in hoeverre de
intermedialiteit van verhalen gestuurd werd door één of enkele personen.
Duidelijk is in ieder geval - in de tweede plaats - dat de verschillende media niet
precies dezelfde functies vervulden. Liedjes vormden van oudsher een geschikt
medium om bepaalde personen, of groepen, te lasteren. Het is dan ook geen toeval
dat in Een Kluchtigh Nieuw Liedt van Jan Klaesz behalve het verhaal over Jan Klaasz
en Saartje Jansz ook de hele pamflettenstrijd tussen Asselijn en de doopsgezinden
wordt opgerakeld. De aandacht voor die strijd verflauwt in de centsprenten. De
kwakers komen nog wel aan bod en krijgen standaard een negatieve kwalificatie,
maar dat gebeurt nog slechts zijdelings, op twee afbeeldingen. In de almanak ten
slotte, zijn zelfs alle laster-

Vooys. Jaargang 29

62
lijke passages geschrapt. Waar de populariteit van Jan Klaasz en Saartje Jansz dus
aanvankelijk stoelde op de spottende verwijzingen naar de kwakers, bleek op de
lange termijn vooral de verkleedpartij het populairste motief. De uitgevers zorgden
ervoor dat dit verhaalmotief tijdloos werd.
In de derde plaats zien we dat uitgevers dankbaar voortborduurden op de
populariteit van personages en bepaalde motieven uit het stuk. Zo bleef het spottende
‘soo, soo, soo’ in de loop van de achttiende eeuw terugkeren in centsprenten en
romans en gaven uitgevers nieuwe prenten uit met Saartje Jansz in de hoofdrol. Deze
laatste vorm van intermedialiteit - het inzetten van bekende personages in een nieuw
verhaal - duidt erop dat uitgevers experimenteerden met een nieuw medium. Met
kleinere en grotere aanpassingen probeerden zij een ruime doelgroep te bedienen.
Op die manier probeerden zij het populaire verhaal bij een zo groot mogelijk publiek
aan de man te brengen.
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Jos Joosten
Connie Palmen springt hoog en laag.
Een analyse van Connie Palmens Het geluk van de eenzaamheid
Successchrijfster Connie Palmen nam eind 2009 met haar boek Het geluk
van de eenzaamheid positie in het debat over de tegenstelling tussen ‘hoge’
en ‘lage’ literatuur, ten faveure van de hoge normen omtrent wat wel en
wat geen literatuur genoemd mag worden. Hoogleraar Nederlandse
Letterkunde Jos Joosten analyseerde Palmens pleidooi en zet in dit essay
uiteen in welke opzichten zij volgens hem in gebreke blijft. Een van de
belangrijkste punten van kritiek is de clichématige, ondoordachte wijze
waarop Palmen zich volgens Joosten afzet tegen de institutionele
benadering van literatuur.

Inleiding
De afgelopen paar jaar hebben in de Nederlandse letterkunde én in de letterkundige
neerlandistiek twee thema's volop in de aandacht gestaan. Allereerst leverde de
verschijning van het boek De revanche van de roman van de Amsterdamse hoogleraar
Moderne Nederlandse Letterkunde Thomas Vaessens een langlopende discussie op
rond de kwestie van ‘engagement’ in de eigentijdse romanliteratuur. Daarnaast werd
de kwestie ‘hoge’ versus ‘lage’ literatuur nieuw leven ingeblazen, met als aanleiding
het succes van, in elk geval vanuit commercieel oogpunt, auteurs als Kluun, Heleen
van Royen en Saskia Noort. Zowel literatuurcritici en essayisten als
literatuurwetenschappers wisten niet goed raad met de opkomst van deze auteurs die
zich zo nadrukkelijk onderscheiden van wat doorgaans als kwaliteitsliteratuur wordt
gezien. De verhoudingen lijken zo eenduidig niet.
Aan de ene kant blijkt een auteur als Kluun zichzelf de literatuur binnen te willen
redeneren, wanneer hij bijvoorbeeld stelt dat waar A.F.Th. van der Heijden te
vergelijken is met Mozart, hijzelf gezien moet worden als The Rolling Stones. Iets
wat NRC-criticus Arjan Fortuin de volgende aardige overpeinzing ingaf:
De literatuur is een ladder. Als A.F.Th. van der Heijden Mozart is, dan is
Kluun de Rolling Stones, aldus Kluun al jaren. En Saskia Noort is ook de
Rolling Stones, aldus Saskia Noort vorige week op televisie. (Zelf denk
ik dat Van der Heijden de Rolling Stones is, dat Flaubert Mozart is en dat
Kluun en Noort Acda & De Munnik zijn - maar goed.) (Fortuin 2009)
Van de kant van de ‘hoge’ literatuur liet men ook van zich horen. Bij de opening van
Boekenweek 2009 ontzegde Connie Palmen voor de camera van het NOS-journaal
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schrijvers als Kluun en Noort juist resoluut hun plaatsje binnen de serieuze
letterkunde: ‘Scheer je weg, nietsnutten, uit het land van de literatuur!’ Een nogal
ophefmakende verdediging van Literatuur met hoofdletter ‘L’ en kennelijk wat
onbesuisd ook, want eind 2009 deed Palmen, zelf zeer succesvol schrijfster en, onder
meer door haar mediaoptreden, voor velen een serieuze stem in het debat, met het
boekje Het geluk van de eenzaamheid een serieuzer ogende poging haar verdediging
van literatuur tegenover massaproducten als die van Kluun en de zijnen in de verf
te zetten.

Een wetenschappelijke benadering?
In het genoemde boek wordt meteen duidelijk dat Palmen niet alleen probeert haar
positie als serieuze schrijfster tegenover chicklit- en pulpschrijvers te bepalen, maar
ook haar verhouding ten opzichte van de (literatuur)wetenschap. Dat is niet vreemd,
voor wie Palmens werk enigszins kent. Het is immers niet te veel gezegd dat
wetenschap, of misschien meer precies: het verwerven van wetenschappelijke kennis,
een van de grondmotieven vormt in zowel leven als werk van Connie Palmen. Zelfs
het kortste biografietje weet wel te melden dat ze twee universitaire studies afrondde,
waarvan eentje cum laude. Wat haar oeuvre betreft: haar debuutroman De wetten is
een zoektocht naar kennis, haar romanfiguur Kit uit De vriendschap worstelt met
haar proefschrift en Palmens Het verschrikkelijke lot van de filosoof Socrates is, hoe
je het ook wendt of keert, een wetenschappelijk werkstuk. In een radio-interview liet
de auteur zich onweersproken de suggestie van Frénk van der Linden welgevallen
dat de drive achter haar schrijverschap lag in het feit dat zij geen cum laude had
gekregen voor haar dissertatie: ‘Het is gewoon Connie's wraak op die enige
vrouwelijke hoogleraar, die in de weg stond dat ze voor haar proefschrift cum laude
kreeg, terwijl al die mannen in de commissie dat wel hadden willen geven.’1 Zelf
was ik eerder verbaasd dan verontwaardigd over deze anekdote. Want voor zover ik
wist had Palmen überhaupt nooit een proefschrift geschreven. Wel een
doctoraalscriptie, gepubliceerd als het al genoemde Het verschrikkelijke lot van de
filosoof Socrates. Maar dat was bepaald geen dissertatie. Palmen liet zich de
gepromoveerde status echter onweerlegd welgevallen. Hoe dan ook nog een
aanwijzing dat zij hecht aan de wetenschap.
Het is ook vanuit een wetenschappelijke invalshoek dat ze in Het geluk van de
eenzaamheid ingaat op het verschil tussen hoge en lage literatuur, zo stelt ze zelf.
Zij typeert haar tekst als een ‘vrij academisch werk. Ik wilde het academisme
bestrijden met een poëtica die de academische ernst niet schuwt’. (Hoenjet 2010) De
vraag werpt zich al na eerste lectuur van het boek op of dat bestrijden van het
academisme hem zit in het volstrekt afwezig zijn van een probleemstelling, in het
achterwege laten van een acceptabel notenapparaat of in de afwezigheid van een
literatuurlijst, want dat alles bevat het boekje niet. Ook een status questionis, het in
de wetenschap gebruikelijke ver1

Interview met Frénk van der Linden, Kunststof, 31 maart 2004
(http://www.nps.nl/page/programma/424/kunststof/aflevering/detail/6000000633/connie-palmen).
Geraadpleegd op 28-02-11.
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kennen van het onderzoeksterrein - wat is er zoal eerder aan onderzoek gepubliceerd
over mijn onderwerp? - laat Palmen achterwege.
Op zoek naar het wezen van de roman heb ik me niet laten leiden door
literatuurwetenschappers of recensenten, maar door letterkundigen. Alleen
de romanschrijver ziet zich voor het raadsel van de kunst geplaatst en weet
wat de werkelijkheid inhoudt voor iemand die er literatuur van maakt.
(Palmen 2009: 9)
Een loepzuivere WC-eend (‘wij romanschrijvers adviseren: romanschrijvers’),
waarmee Palmen, zo terloops dat je er haast overheen leest, intussen wel een nogal
verstrekkende uitspraak doet over de status van de literatuurwetenschap. De
wetenschapper ontbeert, stelt ze immers, de mogelijkheid ook maar iets zinnigs te
zeggen over literatuur. Dat geldt voor de traditionele literatuurwetenschapper, maar
al helemaal voor ‘de sociologen’, die vanwege hun gerichtheid op publiek en receptie
‘zelden iets over de kunst te berde [hebben] gebracht wat de moeite van het lezen
waard is’. (88) Curieus dat Palmen juist de tak van literatuurwetenschap die het meest
reflecteert op kwesties van methode en wetenschappelijkheid hier in een halve zin
diskwalificeert.
Zelf kiest Palmen, zo blijkt al snel, voor een tamelijk intuïtieve insteek. Dat mag
natuurlijk. Maar de vraag werpt zich wel op waarom dan deze merkwaardige uithaal
richting literatuurwetenschap gedaan moet worden. Het past in een discours dat sinds
de romantiek de kop opsteekt: we hebben de wetenschappers, die saaie pieten zijn,
en daartegenover staan scheppers, die beschikken over het je-ne-sais-quoi dat ze tot
de ware Versteher van het kunstenaarschap maakt. Waar ik allerminst de
onfeilbaarheid van de literatuurwetenschappers zou willen betogen, mag er ook wel
eens op gewezen worden dat deze kunstenaarsattitude evenzeer de sluizen openzet
voor een massa intuïtieve en onberedeneerde vage flauwekul.

Het object van onderzoek
Met dat laatste komen we, eigenlijk als vanzelf, bij de inhoud van Palmens pamflet.
Want zij koketteert natuurlijk en passant wel met de academische grondhouding
maar doet, zelfs voor een ‘vrij academisch werk’, toch wel erg weinig aan definiëring
van haar begrippen of van vermelding van eerdere voorbeelden.
Zo wordt het eigenlijke onderzoeksobject buitengewoon slordig gedefinieerd.
Palmen spreekt over fictie, en geeft dan een zeer breed gekaderde definitie ervan:
‘Het begrip zoals ik dat hanteer, ontleen ik aan het denken van de presocratici tot
aan contemporaine filosofen.’(13) Een alleszins safe en heldere afbakening, waarbij
je in elk geval zeker weet dat je in principe niet één denker uit vijfentwintig eeuwen
westerse filosofiegeschiedenis overslaat. Een vergelijkbare ruimhartigheid legt ze
aan de dag bij de definitie van het andere kernbegrip in haar boek: poëtica (ook wel
‘poëticale essays’). Dat - in de vakliteratuur omstandig gedefinieerde en
bediscussieerde - begrip wordt door Palmen in het geheel niet vastgelegd in de vorm
van iets wat maar in de verte op
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een definitie lijkt. Definiëren doet Palmen niets. In plaats daarvan vertoont zij een
haast dwangmatige voorkeur voor de klassieke enumeratio, oftewel: de opsomming.
Hoe ‘romanschrijvers de werkelijkheid zien’, zo weet zij, verraden de metaforen
‘weefsel, tapijt, web, kleed, doek, net, masker en sluier’. (22) Zij spreekt ook niet
over de tegenstelling ‘hoog’ versus ‘laag’, maar over ‘het verschil tussen literatuur
en lectuur, kunst en kitsch, persoonlijk en privé, marginaliteit en massaliteit, elitarisme
en populisme, exclusief en triviaal, vernieuwend en herhalend, verheven en vulgair’.
(90) En tegenover de literair waardevolle tekst vinden we ‘het cliché, het sjabloon,
de standaard, de blauwdruk, de gemeenplaats, de platitude, de platgetreden, gebaande,
bekende weg, de open deur, de voorgestanste gedachte, het model, de mal, de
emblemata, de navolging, de geijkte ideeën, het gangbare, platvloerse en het triviale’.
(78) Ze is in dat laatste rijtje eigenlijk alleen ‘het stramien’ vergeten, maar dat zouden
we mooi kunnen inruilen tegen de ‘emblemata’, die om wat onduidelijke redenen
wel in de opsomming verzeild raakten.
Zo'n rijtje sorteert natuurlijk pas echt effect als het belezenheid verraadt.
Indrukwekkender dan een dorre lijst van geraadpleegde literatuur achteraan je tekst
(zoals saaie wetenschappers dat doorgaans doen) is het om als bron nonchalant wat
collega-auteurs te noemen. Dus refereert Palmen aan ‘hedendaagse auteurs als Saul
Bellow, Philip Roth, Paul Auster, Hella S. Haasse, A.S. Byatt, Alain de Botton, J.M.
Coetzee, Julian Barnes, Ian McEwan (...)’. Voor Palmens doen een bescheiden
opsomminkje, dat ze dan ook afsluit met een geruststellend ‘om er een paar te
noemen’. (66) Maar het is allemaal eerder zoemen en niet-noemen, zoals het al heette
bij Nijhoff. Palmens fladderende manier van redeneren brengt dan ook met zich mee
dat ze wel eens een dt-fout-je laat staan, of dat ze Nabokov in 1981 een essay laat
schrijven terwijl hij toen al vier jaar dood was, maar dat zijn waarschijnlijk details
voor wie onvervaard te paard zit in een ‘vrij academisch werk’. Natuurlijk kun je de
afwezigheid van noten en literatuur-opgave ook als inherent zien aan dat uitgangspunt
van Palmen, maar voor hetzelfde geld kan erop gewezen worden dat zij hier stomweg
al decennia lang bekend werk herkauwt, terwijl ze doet alsof het eigen vondsten zijn.

‘We stelen, roven en kopiëren’
Palmen staat bijvoorbeeld stil bij de etymologische herkomst van het woord ‘tekst’.
Zij parafraseert een vondst die Roland Barthes al begin jaren zeventig deed. Iets
verderop meldt ze: ‘Geloof je niet in een Goddelijke Auteur, dan is de wereld een
schitterend ongeluk en ben je voor de bedoeling ervan aangewezen op jezelf.’ (21)
Een fraaie samenvatting van - alweer - Roland Barthes' ook buiten vakkringen fameuze
essay ‘La mort de l'auteur’ uit 1968, waarin de dood van deze goddelijke auteur
(‘L'auteur-Dieu’) de rode draad is. Elders presenteert Palmen de volgende
scherpzinnige waarneming:
Dankzij de hemelbestormende ontdekking dat de aarde niet het centrum
van het heelal is maar een planeet die om de zon draait, weten we dat de
zon niet opkomt of ondergaat en toch blijven we zonsopgangen en
zonsondergangen zien. (54-55)
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Een gedachte die midden jaren tachtig door Peter Sloterdijk in zijn Kopernikanische
Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung: Ästhetischer Versuch werd uitgewerkt:
‘Daar hebben we het Dilemma: als de zon opgaat, gáát de zon niet op. Wat de ogen
zien en wat het met de sterrekunde bekende verstand weet, kan niet meer met elkaar
tot overeenstemming komen.’ (Sloterdijk 1987: 57) Maar Sloterdijks naam, laat staan
zijn uitwerking van dit ‘dilemma’, zoek je vergeefs in Palmens boek.
Een laatste voorbeeld. Centraal in Palmens betoog staat de tegenstelling tussen
hoge en lage literatuur, oftewel ‘kunst’ en ‘schijnkunst’.
Om het verschil tussen kunst en schijnkunst te beschrijven, heb ik me
bediend van de semantische afleidingen van de weefselmetafoor. Van de
lectuur beweer ik dat ze stoelt op pasklare ideeën, dat ze confectie
produceert door een bekend patroon te volgen; van de literatuur beweer
ik dat ze tegendraads is en afgesleten ideeën bestrijdt. (77)
Ook hier geldt dat wat Palmen ‘beweert’ uitgesproken tweedehands materiaal is. In
dit geval komt de tegenstelling niet zozeer voort uit de ‘semantische afleidingen van
de weefselmetafoor’, maar uit het artikel ‘Teksttypologie en de typologie van
tekstexterne verbanden’ van Jurij Lotman uit 1970, die de tegenstelling muntte tussen
de esthetiek van de identiteit en de esthetiek van de tegenstelling. De laatstgenoemde
definieert hij als volgt: ‘Tegenover de voor de lezer gebruikelijke manieren om de
werkelijkheid te modelleren stelt de kunstenaar zijn eigen, originele oplossing, die
hij meer in overeenstemming met de waarheid acht.’ De esthetiek van de identiteit
bevestigt bestaande opinies, het gaat, kort gezegd om ‘artistieke verschijnselen
waarvan de structuren van tevoren gegeven zijn en waarbij de verwachting van de
ontvanger door de hele opbouw van het werk wordt bevestigd’. (Lotman 1977: 111)
Wanneer een werk tot deze esthetiek gerekend mag worden, stoelt het ‘op de realisatie
van stereotypen’ en ‘veroorzaakt [dit] nu juist het gevoel dat het van weinig artistieke
waarde is’. Exact Palmens tegenstelling dus, die intussen meer dan veertig jaar oud
is.
Een warrig betoog over identiteitsvorming sluit Palmen af met: ‘We stelen, roven
en kopiëren (...) Het is niet erg dát we imiteren en onteigenen, het is erg als dat
ontkend en verdoezeld wordt.’ (23) Het is wat wrang vast te stellen dat hiermee voor
honderd procent de werkwijze getypeerd is die Palmen hanteert in dit boekje. Ronduit
ironisch is het dat uitgerekend een pleidooi voor originaliteit van jatwerk aan elkaar
hangt.
Daar komt bij dat Het geluk van de eenzaamheid tjokvol zinnen staat die, als je
ze laat uitronken en voorts eens rustig bekijkt, totale onzin zijn. ‘Alle kunst die ertoe
doet is geworteld in een traditie en is tegelijkertijd nooit gezien, nooit gehoord, nooit
gelezen’. (27) Wat de schrijfster hier wellicht vergeten is, is achter ‘nooit’ het woordje
‘eerder’ te zetten. Dat ze dat drie keer vergeet, is wel wat onwaarschijnlijk, dus blijft
hier gewoon kennelijk welbewust de volstrekt onzinnige bewering staan dat ‘alle
kunst’ nooit door iemand gezien, gehoord of gelezen is. Om kort te gaan: als denker
denkt Palmen tweedehands, als schrijfster schrijft ze beroerd.
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Palmens boodschap
Als het fundament niet stevig is, staat het huis ook niet. Toch zijn er volop - ook
geschoolde - lezers die geen aanstoot namen aan de ronduit grieperige manier waarop
Palmen haar betoog schreef en onderbouwde. Carel Peeters sprong ongevraagd in
de bres voor Palmen en sprak in Vrij Nederland, voor zover na te gaan bloedserieus,
over ‘een goed overdacht en dwars essay’ en hij stelt vast ‘met hoeveel kennis en
inzicht Palmen eigenlijk te werk gaat’. (Peeters 2010) Peeters is dan ook iemand die
het van harte eens is met de inhoudelijke strekking van Palmens betoog en dan is
een correcte onderbouwing, oorspronkelijk denken of zorgvuldig formuleren kennelijk
van ondergeschikt belang.
Wat is de boodschap voor haar lezers eigenlijk? Om kort te gaan: er is een
onderscheid tussen hoge en lage cultuur en Palmen beschouwt literatuur als ‘edel en
verheven’ en lectuur als ‘confectie, goedkoop en voor elk wat wils’. De meest
compacte definitie van Palmen van goede literatuur luidt: ‘Uitmuntendheid in vorm
en stijl en uitdrukking geven aan het eeuwige en universele maken literatuur tot
literatuur.’ (63) Dit is zo'n platgetrapte platitude dat je haast niet gelooft dat iemand
deze klassiekste aller klassieke definities van literatuur anno 2009 nog met een droge
pantalon durft op te schrijven. Als er immers iets is wat van vroeg-modernisten tot
post-postmodernisten van allerlei slag de afgelopen anderhalve eeuw serieus betwijfeld
is, dan is het wel dat er nog iets eeuwigs en universeels zou bestaan als richtlijn of
baken in het denken. Waar tot ver in de negentiende eeuw, uitgaande van een klassiek
Platoons-christelijk wereldbeeld, in het dominante discours werd uitgegaan van een
vaststaande, onveranderbare maat aller dingen (bij voorkeur uiteraard gesymboliseerd
in God of het Goddelijke), werd vanaf Nietzsche tot aan de postmoderne katholiek
Gianni Vattimo, van Rimbaud tot Houellebecq, of in ons taalgebied van Van Ostaijen
tot Tonnus Oosterhoff die aanname impliciet of expliciet geproblematiseerd. Anders
gezegd: in alle serieus te nemen kunst en filosofie in West-Europa (als ik me ook
eens een generalisatie en wat namedropping mag veroorloven) is juist het eeuwige
en universele bij uitstek dat wat onder vuur lag of op zijn minst object van twijfel
was.

Tussen kunst en kitsch
Daarmee komen we bij misschien wel de opmerkelijkste tournure in Palmens tekst.
Waar de echte roman refereert aan de ‘universele menselijke conditie’ en reikt naar
‘wat in het bedroevend tijdelijke altijd en eeuwig terugkeert’ (82), wordt literatuur
die zich op enigerlei wijze iets gelegen laat liggen aan de werkelijkheid waaruit zij
voortkomt, automatisch gecategoriseerd onder de kitsch, de pulp, de lage kunst:
‘Populaire cultuur, kitsch en lectuur vertegenwoordigen een waarde, maar die is
tegengesteld aan die van kunst.’ (97) Elk verlangen van beschouwers om literatuur
te laten stilstaan bij de ‘actualiteit, het straatrumoer of een vorm van maatschappelijk
engagement, is een oproep tot het vernietigen van wat de literatuur bijzonder maakt’.
(74) Een stellingname waarmee Palmen het werk van driekwart van de
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Multatuli tot Louis-Paul Boon, of van Marcel Möring tot Paul Verhaeghen, allemaal
declasseert tot pulpschrijvers. Dat is een beetje dom, maar wat een kroonprins
vergeven wordt, nemen wij een essayiste natuurlijk niet kwalijk.
Echt pijnlijk wordt het pas als Palmen - zij wel - hierna zelf de link met de
actualiteit legt. Wie, zoals de laatste tijd wel gebeurd is, suggereert dat literatuur en
werkelijkheid wél iets met elkaar te maken hebben, wordt door haar direct in het
hokje van de ‘populist’ geplaatst: ‘de wervende retoriek van hoogleraren, recensenten
en andere bestrijders van het culturele verschil tussen hoog en laag is dezelfde als
die van het toenemend populisme.’ (107) Hier daalt Palmens betoog tot diep onder
het niveau van treurig. Wie Geert Wilders of Rita Verdonk op één lijn zet met
literatuurwetenschappers, kunstbeschouwers en essayisten die op een serieuze manier
de opkomst van engagement signaleren of de wenselijkheid ervan in debat willen
brengen, is ofwel kwaadwillend of definitief geestelijk van het padje geraakt. Daarbij
noemt Palmen niet één naam van al die ‘hoogleraren, ministers van cultuur,
hoofdredacties van kranten, weekbladen en radio- en televisieprogramma's,
recensenten, onderwijzers en leraren [die] de mythe in stand houden dat er geen
criteria bestaan waarmee je het buitengewone kunt onderscheiden van het triviale’.
(110) Misschien wel het meest in het oog springende kenmerk van een populist is
dat hij ofwel incidenten als symptoom van een groter vermeend kwaad ziet, ofwel
dat hij generaliseert (‘de politiek deugt niet’; ‘al die Marokkanen vallen onze vrouwen
lastig’). Palmen bedient zich zonder enige gêne van een ronduit populistische strategie
om een haar onwelgevallige literaire opvatting in diskrediet te brengen:
De woekerende suggestie van schrijvers, wetenschappers en journalisten
dat er geen criteria bestaan om kunst en schijnkunst, literatuur en lectuur,
fictie en non-fictie te onderscheiden, is niet alleen onzinnig maar ook
verwerpelijk. (31)
De eerste eigentijdse literatuurwetenschapper die geen onderscheid wil maken tussen
fictie en non-fictie moet ik trouwens nog tegenkomen, maar we weten - zoals eigenlijk
overal in dit boekje - natuurlijk wel zo'n beetje waar Palmen naartoe wil. Maar stel
nu dat Connie Palmen intelligenter was geweest. Allicht was de cruciale aanname
van haar tekst dan beter geformuleerd en beargumenteerd, maar zelfs dan had ze
doorslaggevende bewijzen dat objectief gesteld kan worden dat hoge literatuur
intrinsiek waardevoller is dan lage kunst ook niet kunnen aandragen. De kwestie is
immers niet dat er geen criteria zouden zijn om hoge en lage cultuur te onderscheiden
- natúúrlijk zijn die criteria er. Het punt is dat die criteria in principe uitwisselbaar
zijn, dat het een niet intrinsiek waardevoller is dan het ander en dat die criteria pas
hun waarde krijgen door de positie van degene die ze hanteert vanuit een bepaalde
(literaire) positie op een bepaald tijdstip.
Palmen ontbeert elk vermogen tot distantie en reflectie - dat ze als wetenschapper
gehad had moeten hebben - en dat leidt bij haar uiteindelijk tot totaal nietszeggende
stellingen als: ‘Een goede roman is altijd in strijd met de heersende opinie die in een
be-
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paalde tijd opgeld doet over wat een goede roman is.’ (89) Tja, dat is natuurlijk bij
uitstek een argument om De weduwnaar of Terug naar de kust tot goede romans te
promoveren.

Palmen en de sociologie
We zagen al hoe Palmen niks moest hebben van (kunst)sociologie. Ze noemt het
zelfs een ‘ondeugdelijke, manipulatieve en populistische’ (daar is-ie weer) suggestie
van ‘sociologen’ dat kunst een ‘middel tot distinctie [is], dat alleen werkt als de ene
kunst, door een lobby die niets met de kunst zelf te maken heeft, voor waardevoller
doorgaat dan de andere’. (97) Hier zien we natuurlijk de, weliswaar jammerlijk
toegetakelde, schim van Pierre Bourdieu opduiken met een zinspeling op zijn
belangrijke werk La Distinction. Bourdieu zelf schreef twee decennia vóór Palmen
hoe precies dat centrale titelbegrip te vaak verkeerd begrepen was en hoe het niet
opgevat moest worden. Hij spreekt in 1989 al over ‘een zeer frequent en zeer funest
misverstand omtrent de titel, La Distinction, die zou betekenen dat de hele inhoud
van het boek terug te brengen valt tot het idee dat de motor achter al het menselijk
handelen een verlangen naar distinctie zou zijn’. (Bourdieu 1994: 24, vertaling JJ)
Er valt dan ook, behalve retoriek, niet zo veel in te brengen tegen de aanname van
het evidente feit dat literaire waarde een kwestie van toekenning is. Hier duikt een
vraag op die eigenlijk opmerkelijk weinig aan de orde wordt gesteld wanneer het
probleem van de hoge en lage kunst besproken wordt: wat is nu eigenlijk het probleem
als de kwestie hoge of lage kunst géén punt van intrinsieke waarde blijkt te zijn? De
afwezigheid van een universele, metafysische of autonome verankering van kwaliteit
hoeft toch niks af te doen aan de waarde die een boek voor jou als individu heeft?
Er is toch niets op tegen om vast te stellen dat jij en je vrienden en bekenden intussen
te veel gelezen of te lang doorgeleerd hebben om Marion Pauws Jetset nog serieus
te nemen? Of om omgekeerd, vanwege dezelfde redenen, alleen nog maar The Waste
Land te willen lezen?
Sterker nog, hier krijgt ook Palmens strijd tegen populisme en platheid een
merkwaardig trekje:
Ik heb er nooit moeite mee gehad wanneer iemand de Zangeres Zonder
Naam de grootste vocale artieste, Anton Coolen de beste schrijver en het
zigeunerjongetje met de traan het mooiste schilderij ter wereld vond. Zo
heb ik ook geen moeite met de populariteit van André Rieu, het
verkoopsucces van thrillers (...) net zomin als ik iemand superieur acht
die Proust leest, naar Boeken kijkt en onbeweeglijk weggedoken in het
rode pluche een uitvoering van Der Ring der Nibelungen bijwoont. Alleen
heb ik onder de laatsten meer vrienden en voeren we andere gesprekken,
omdat we andere boeken lezen, andere programma's zien en andere
concerten beluisteren. (98)
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La Distinction in de dagelijkse praktijk van de grachtengordel, zou ik zo zeggen.
Maar kennelijk verdient hoge kunst een metafysisch aura en zit het Palmen niet
lekker dat haar Wagner-liefhebbende vrienden aan dezelfde sociologische
mechanismen blootstaan als de eerste de beste Rieu-liefhebber. Helemaal schizofreen
is dat Palmen het ook nodig vindt om in haar pleidooi voor hoge kunst meermalen
gewag te maken van haar eigen pulp credibility: dat is zelfs om retorische redenen
onverklaarbaar.
Waar Palmen aldus laat weten graag naar Schlagers te luisteren en As The World
Turns te kijken, ‘ik laat me bij elke goede tearjerker de tranen uit de ogen trekken’
(112), is het meer dan aardig om vast te stellen dat de zorgen van Bourdieu de laatste
tien jaar van zijn leven stilaan heel ergens anders lagen. Het laatste decennium van
de twintigste eeuw pleitte de Franse socioloog steeds nadrukkelijker voor de
bescherming van hoge kunst en het belang van autonomie tegen commercialisering
en kitsch, zoals in zijn voordracht ‘La culture est en danger’, uit 2001, een jaar voor
zijn overlijden.
Op het spel staat het voortbestaan van culturele productie die niet louter
commerciële oogmerken heeft en die niet onderworpen is aan de wetten
en geboden van hen die de massamedia en de grote distributie-kanalen
beheersen. (Bourdieu 2001: 79-80, vertaling JJ)
Bourdieu ziet die strijd níet in een tegenstelling tussen globalisering versus
eng-nationalisme, maar in het belang van universele, gediverteerde kunst die ertoe
doet:
De kitsch-producten die de commerciële mondialisering voortbrengt zowel de grote spektakelfilms, als de world fiction, waarvan de auteurs
evengoed Italiaans, Indisch of Engels kunnen zijn als Amerikaans - staan
in elk opzicht lijnrecht tegenover de producten van de literaire, artistieke
en cinematografische internationale, waarvan het centrum zich overal en
nergens bevindt, ook al was dat centrum lange tijd Parijs. (Bourdieu 2001:
83)
Dergelijke subtiliteiten zijn aan Connie Palmen niet besteed. Dat is ook geenszins
in haar belang. Als gevestigd schrijfster, bestsellerauteur met toegang tot belangrijke
media - met andere woorden: als centrale figuur in het literaire veld - heeft zij een
positie te verdedigen. Als schrijfster die bovendien bij een breed publiek te boek
staat als filosofe en intellectueel, heeft zij een hoeveelheid symbolisch kapitaal die
haar opvattingen bij velen geloofwaardigheid zal verlenen, en waarvoor ze in elk
geval volop de ruimte krijgt ze te ventileren. Te beginnen met een boekje dat door
een prestigieuze uitgeverij wordt uitgegeven in de chique reeks ‘Over de roman’,
gesubsidieerd door het Fonds voor de Letteren en de Koninklijke Vereniging van
het Boekenvak.
Het is weinig opbeurend dat van zo'n boek dat barst van de pretentie bij serieuze
lectuur zo weinig overblijft. De Palmen-adepten zullen daar niet wakker van liggen,
maar als literatuurwetenschapper kun je hier niet anders dan sombere conclusies
trekken. ‘Ik ben onverwacht geen helder denker geworden’, dichtte Tonnus Oosterhoff
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ooit vol ironie en zelfspot. Palmen kan dit ook zeggen. Maar dan zonder die ironie
en zelfspot.
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Liesbeth Eugelink
De politieke relevantie van het beschavingsideaal.
Over Adel van de geest en De eeuwige terugkeer van het fascisme
van Rob Riemen
Liesbeth Eugelink is auteur, essayist en criticus. Haar werk beweegt zich
op de grens van literatuur en filosofie. In dit essay bewandelt zij deze grens
als zij het boek Adel van de geest van Rob Riemen uit 2009 kritisch
bespreekt, en aan de hand daarvan de vraag stelt of het oude humanistische
beschavingsideaal relevant is voor onze tijd. Zij verbindt daartoe het boek
met een politiek pamflet van dezelfde auteur, en betoogt dat het
beschavingsideaal een geweldloos alternatief biedt in een tijd van
gepolariseerde politieke verhoudingen.

Het ware, goede en schone
‘Laat een oud ideaal relevant zijn voor jouw tijd, de eenentwintigste eeuw’, zegt
Elisabeth Mann Borgese tijdens een etentje tegen Rob Riemen (1962),
oprichter/directeur van het Nexus Instituut in Tilburg. (Riemen 2009: 35) De uitspraak
van de jongste dochter van Thomas Mann wordt weergegeven in het boek dat Riemen
vervolgens schreef: Adel van de geest. Een vergeten ideaal (2009), een cultuurkritisch
pleidooi voor het in de vergetelheid geraakte humanistische beschavingsideaal. In
drie delen, voorafgegaan door een proloog - het reeds genoemde gesprek met Elisabeth
- laat Riemen de Werdegang zien van dit oude Europese ideaal. Van de eerste
definiëring door Socrates, de herontdekking door denkers als Baruch Spinoza
(1632-1677) en Balthasar Gracián (1601-1658), tot en met het failliet tijdens de
Eerste en Tweede Wereldoorlog. Rode draad in Riemens betoog zijn de aanslagen
op de Twin Towers en het Pentagon van 11 september 2001, de historische gebeurtenis
waarmee zijn essaybundel begint.
Wat houdt het vergeten ideaal, ‘de adel van de geest’, in? De eerste omschrijving
komt van John Goodman, een componist die Riemen in New York ontmoet: ‘Politieke
vrijheid alleen is niet voldoende, er zal een ander geestelijk klimaat moeten komen,
het tijdperk van de literatuur moet aanbreken.’ (Riemen 2009: 29) Verderop in zijn
boek ontleent de schrijver zijn omschrijving aan een brief van de Duitse humanist
Ulrich von Hutten (1488-1523): ‘De klassieken, de wetenschappen, maar ook de
schoonheid (...) zijn er om de geest te adelen, om de mens zijn hoogste waardigheid
te laten ontdekken.’ (Riemen 2009: 37) Kunst en cultuur kortom worden niet alleen
voor kennisvergaring bestudeerd, maar omdat men ‘zijn intellect, goede smaak en
karakter menselijker kan maken door vertrouwd te raken met de woorden en de
verhalen van de klassieke cultuur’. (Bransen 2002: 265) ‘Menselijkheid’ of
‘menselijke waardigheid’ zijn de steekwoorden hier.
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De nobilitas literaria, een synoniem voor adel van de geest, is voor alles een
humanistisch ideaal. Het genieten van het ware, goede en schone is niet gericht op
God, zoals in de middeleeuwse poëtica van het verum, bonum, pulchrum, maar is
gericht op de mens; het ware, goede en schone leidt tot een verheffing van de mens
sec. Hij geraakt ermee tot zijn ware bestemming, namelijk volledig mens zijn. Het
beschavingsideaal is ook humanistisch omdat religie, vooral in haar dogmatische
gedaante, de individuele vrijheid van het denken en handelen beknot. Het
beschavingsideaal impliceert verder een opvatting over de staat. De democratie is
de politieke staatsvorm die de adel van de geest het beste garandeert, vanwege de
scheiding der machten in een wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke
macht (de ‘trias politica’), vanwege het belang dat ze hecht aan mensenrechten en
vanwege de vrijheid van denken, spreken en schrijven die zij voor iedereen nastreeft.
Al in 1670 brak Spinoza een lans voor het democratische principe. En ook Thomas
Mann (1875-1955) verdedigde in zijn tijd de opvatting dat de democratie de beste
garanties biedt voor het beschavingsideaal. ‘Wie nog ontkent dat de parlementaire
democratie heden een voorwaarde is om de menselijke waardigheid te waarborgen
en de Europese cultuur te laten voortbestaan, wordt medeverantwoordelijk voor de
daden van extremisten’, stelt Riemen in navolging van de zeventiende-eeuwse filosoof
en de twintigste-eeuwse romanschrijver. (Riemen 2009: 61) Het beschavingsideaal
is daarmee bij uitstek een westers ideaal.
De oproep om het Europese beschavingsideaal nieuw leven in te blazen, ligt ten
grondslag aan de activiteiten die ‘Riemens’ invloedrijke Nexus Instituut organiseert.
Als directeur weet Riemen vele, internationaal gerenommeerde schrijvers, filosofen
en intellectuelen als George Steiner (1929), Roger Scruton (1944), Alain Finkielkraut
(1949), Francis Fukuyama (1952) en Rudiger Safranski (1945) om zich heen te
verzamelen. Nog tijdens het Nexus-symposium op 11 november 2010 pleitte de
Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa (1936), winnaar van de Nobelprijs voor de
Literatuur van 2010, bijvoorbeeld voor een ‘opstand der democraten’ - zij het met
de nodige scepsis.1
Toch is Riemens pleidooi anno 2011 allesbehalve vanzelfsprekend. De gedachte
dat de mens door cultuur, meer specifiek: de schone letteren, ‘bevrijd wordt van het
dierlijke en tot beschaafd mens gevormd wordt’ - de omschrijving is afkomstig uit
Graciáns Handorakel (1647)2 - is sinds de Tweede Wereldoorlog, en met name na
Auschwitz ernstig in diskrediet geraakt. Het hoogstaande Bildungsideaal bleek niet
in staat om de gruwelen van de Shoah, begaan door een natie die bekendstond als
hét beschaafde land bij uitstek, ook maar op enigerlei wijze te voorkomen. Het
naoorlogse ethisch-

1

2

Zie het verslag dat Wim Bossema daar op 12 november 2010 over schreef in de Volkskrant:
‘Vargas Llosa: weersta populisme. Nobelprijswinnaar doet in Tilburg oproep aan weldenkende
burger.’
Het volledige citaat luidt: ‘De mens wordt als een barbaar geboren; ontwikkeling bevrijdt
hem van het dierlijke. Cultuur vormt hem tot mens, hoe hoger ontwikkeld, hoe hoger hij
staat.’ (Riemen 2009: 115)

Vooys. Jaargang 29

75
filosofische denken raakte na en als gevolg van Auschwitz in een diepe crisis. De
grote verhalen werden in het postmodernistische discours volledig gedeconstrueerd
en ontmanteld, een lot dat ook de adel van de geest ten deel viel. Het betekende niet
alleen het definitieve failliet van het eeuwenoude Europese beschavingsideaal, het
kwam er zelfs door in een kwaad daglicht te staan. Iets wat Riemen zich terdege
realiseert: ‘In onze maatschappij is het woord [geestesadel, LE] ongepast en het
ideaal zelf is vergeten.’ (Riemen 2009: 44)
In het vervolg van mijn essay zal ik nagaan of die vergetelheid terecht of onterecht
is. Ik zal eerst ingaan op de bezwaren die tegen Adel van de geest en het
beschavingsideaal in het algemeen zijn aan te voeren. Daarna zal ik de vraag
behandelen of het aloude Europese ideaal ons inderdaad opnieuw iets te zeggen heeft
en daarmee of Riemens boek van belang is voor onze tijd.

Cultuurkritiek
Riemens pleidooi wekt, alleen al vanwege de ongebruikelijkheid ervan, hoe dan ook
sympathie. Er is een zekere moed nodig om in deze tijd een lans te breken voor de
hoge cultuur, waar het pleit definitief beslecht lijkt ten faveure van de lage cultuur
en waar zelfs een vurig pleidooi voor echte literatuur van Connie Palmen nog geen
deuk in een pakje boter vermag te slaan - ik doel op haar highbrow essay Het geluk
van de eenzaamheid (2009), dat nauwelijks beroering teweegbracht in de literaire
wereld. Het vergt ook moed om dat pleidooi te gieten in een uiterst persoonlijk,
cultuurkritisch essay. Het genre van de cultuurkritiek, dat in de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw met boeken als Oswald Spenglers Der Untergang des
Abendlandes, Ortega y Gassets La rebelión de las masas en Huizinga's In de
schaduwen van morgen furore maakte, heeft in onze tijd immers veel aan aanzien
en impact verloren. Dat is een symptoom op zich, de burgerlijke cultuurkritiek was
in de twintigste eeuw namelijk hét genre waarin de intellectuele elite zich verzette
tegen de afbraak van haar idealen. Tegenwoordig lijkt het inzicht te overheersen dat
de cultuurcriticus onvermijdelijk deel uitmaakt van datgene wat hij bekritiseert en
dat de kritiek dus altijd in zijn eigen staart bijt, waarmee elk hedendaags
cultuurkritisch geluid bij voorbaat in de kiem gesmoord lijkt te worden.
Adel van de geest vertoont echter dezelfde urgentie als eerdergenoemde
cultuurkritische geschriften. Het boek is geschreven vanuit een diepe, innerlijke
overtuiging die je zelden tegenkomt bij een intellectueel. De eigen overtuiging is
bovendien een van de voornaamste argumenten in het betoog. Of anders gezegd:
eerder dan door argumenten lijkt Riemen door bezieling, die aanzwengelt naarmate
het boek vordert, zijn lezers te willen overtuigen; een klassiek retorisch procedé.
Diezelfde overtuiging zorgt er echter ook voor dat zijn essays niet vrij zijn van
een zeker pathos. Zo gebruikt de auteur regelmatig grote woorden als ‘vrijheid’,
‘waarheid’, ‘schoonheid’, ‘goedheid’, ‘liefde’ en ‘rechtvaardigheid’ zonder deze toe
te lichten, terwijl het klakkeloze gebruik van deze begrippen in onze laatpostmoderne
tijd - de term komt uit Thomas Vaessens De revanche van de roman (2009) allesbehalve vanzelfsprekend is. Ook Riemens bijna kritiekloze bewondering voor
de Duitse moder-
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nist Thomas Mann, in zijn ogen de laatste, grote humanistische schrijver van Europa,
is niet vrij van enig pathos; je zou na lezing van Riemens essay haast vergeten dat
de Duitse schrijver behalve een serieus humanist ook een groot ironicus was.3
De gezwollen toon vind ik echter het meest storend in de passages waarin Riemen
de denkers en schrijvers die hij behandelt (Socrates, Plato, Nietzsche, Sartre, André
Malraux en anderen) zelf aan het woord laat door middel van het gebruik van de
vrije indirecte rede. Riemen laat bijvoorbeeld de door Italiaanse fascisten gemartelde
schrijver Leone Ginzburg in zijn gevangeniscel het volgende denken: ‘Hoelang al?
Hoelang nog? Verdoofd van de pijn en uitgeput ligt hij in zijn cel. Wanneer is dit
martelen begonnen? Hij weet het niet meer. Het slapen hebben ze hem nu al dagen
onmogelijk gemaakt.’ (Riemen 2009: 172) Er zijn momenten dat deze meer literaire
gedeelten de juiste toon weten te raken - zoals de scène waarbij een menigte zich
verzameld heeft op een plein in Athene waar Socrates ter dood veroordeeld wordt maar vaker tonen deze passages aan dat bezieling en bewogenheid niet per se tot
goede literatuur leiden.
Dat viel me vooral op toen ik kort na Adel van de geest Dirk van Weeldens pamflet
Literair overleven (2008) las. In zijn kleine essay kaart Van Weelden hetzelfde
probleem aan - de teloorgang van het beschavingsideaal -, maar Van Weelden
verwoordt die constatering nuchter, bijna zakelijk:
Kort en lomp gezegd is de schriftcultuur die in de burgerlijke
standenmaatschappij een centrale en bijna heilige rol vervulde, haar
bevoorrechte positie kwijtgeraakt in de massamaatschappij die ontstond
met de welvaart en de culturele veranderingen van de jaren zestig. (Van
Weelden 2008: 12)
En verderop: ‘Je kunt ook zeggen dat boeken en tijdschriften als dragers van kennis,
ideeën, inzicht in geschiedenis, de menselijke natuur enzovoort veel aan (culturele)
status verloren hebben.’ (Van Weelden 2008: 40) De grootste verdienste van Riemens
boek, zijn grote betrokkenheid en innerlijke overtuiging, is bij eerste lezing
tegelijkertijd de grootste makke; ik heb me echt over zijn bewogenheid heen moeten
zetten om toegang te krijgen tot de inhoud. En ik vrees dat er meer lezers zijn die
zich daardoor hebben laten afschrikken.

Morele oordeelsvorming
Kritiek heb ik voorts op het ideaal zelf. Adel van de geest lijkt soms af te koersen op
een

3

Verder geeft Riemen niet aan dat het hoofdstuk ‘Thomas Manns bezonnen tijd’ bijna tot op
de letter gelijk is aan het gelijknamige (!) essay dat hij tien jaar eerder publiceerde als
voorwoord bij de vertaling van Manns essay Mijn Tijd. Overigens het enige schoonheidsfoutje
dat ik kan ontdekken in dit verder onberispelijk uitgegeven boek; inhoud en vorm stemmen
ook wat dat betreft in Adel van de geest perfect overeen.
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WASP-achtig4 cultureel snobisme of op een eng soort eurocentrisme. Het
beschavingsideaal is weliswaar universeel en tijdloos,5 maar wat als je opgroeit in
een lemen hutje in de woestijn of in de oerwouden van Brazilië en verstoken blijft
van de (westerse) kathedralen, gedichten, beelden, verhalen, strijkkwartetten en
liederen?6 Is iemand dan niet beschaafd? Het is in het beschavingsdebat een bekend
argument, waarbij het alternatief - een vergaand cultuurrelativisme waarin alle culturen
aan elkaar gelijkgeschakeld worden - ook niet volstaat. Maar oude discussie of niet,
het risico van een benauwd, eurocentrisch denken blijft het beschavingsideaal
aankleven.
Mijn volgende kritiekpunt heeft te maken met de kern van het beschavingsideaal,
namelijk de opvatting dat wij door het tot ons nemen van kunst en cultuur ook morele
vooruitgang boeken. Behalve het bezwaar dat er aan kunst een bepaalde functie
toebedeeld wordt voorbij het loutere esthetische genot, vraag ik me ernstig af of wij
door de humaniora werkelijk betere mensen worden. Een groot liefhebber van Bach
kan, hoe graag wij dat ook anders zouden zien, ernstig moreel verward zijn en niet
goed in staat om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en daar naar te handelen.
En andersom, iemand die nog nooit een noot Bach heeft gehoord of gespeeld, kan
precies weten hoe juist te handelen. Kunstzinnige vorming en morele oordeelsvorming
kortom gaan niet gelijk op, niet per definitie in ieder geval. En dat is een opvatting
die Riemen wél lijkt te verdedigen in zijn boek.

Geweld
Het bijzondere van Adel van de geest is dat ik er, in weerwil van mijn forse kritiek,
toch door gegrepen ben. Dat heeft alles te maken met de rol die Riemen weglegt
voor 9/11. Op bezoek in New York, enkele weken na de aanslagen, loopt de
Nexus-directeur door de getroffen stad: ‘Nooit zal ik het aangezicht van New York
vergeten op die avond dat ik tegen zessen de stad in wandel (...). New York heeft
iets desolaats, als een verlaten slagveld.’ (Riemen 2009: 14) De ervaring herken ik
van mijn verblijf in de stad een paar weken eerder, precies tijdens en vlak na 9/11.
Waar de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon voor veel Europeanen
vooral een televisiegebeurtenis waren, zij het een zeer indrukwekkende, had en heeft
9/11 voor de Verenigde Staten, en voor mij, beduidend meer werkelijkheidswaarde
en urgentie, een impact die Europeanen die New York destijds niet gezien hebben
soms maar moeilijk kunnen navoelen. Dinsdag 11 september 2001 is voor mij een
haarscherpe scheidslijn. Er is een vóór en een ná, en de scheidslijn daartussen loopt
dwars tussen die éne seconde waarin ik nog niet wist wat er aan de hand was, en de
volgende seconde waarin ik dat wel wist.

4
5

‘WASP’ gebruik ik hier in de betekenis van ‘White Anglo-Saxon Protestant’.
In de woorden van Riemen: ‘Deze waarden [waarheid, goedheid, schoonheid, vrijheid,
gerechtigheid, liefde, barmhartigheid en menselijke waardigheid, LE] zijn universeel omdat
ze voor alle mensen gelijk zijn, en tijdloos omdat ze van alle tijden zijn.’ (Riemen 2009:
114)
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Een seconde die voor mij vervat is in een beeld, een flashbulb memory, met links
van mij een zonovergoten straat in een onschuldig verleden waar de Twin Towers
nog rechtop staan, en rechts van mij een auto met openstaande portieren, van waaruit
een verhitte radioverslaggever meldt dat het World Trade Center is ingestort, ‘Both
Towers!’. Dat was het moment waarop ik, en alle omstanders met mij, voorgoed in
een nieuw tijdperk geslingerd werden. Een gebeuren dat in die eerste dagen alleen
in totale stilte en verbijstering ervaren werd.7
Riemen heeft tijdens zijn verblijf iets van die impact van 9/11 meegekregen. Door
wat hij zag, en door wat Elisabeth Mann Borgese tijdens het reeds genoemde etentje
tegen hem zei: ‘De horror van 11 september, dit gruwelijke begin van de
eenentwintigste eeuw, zou iedereen moeten doen beseffen dat onze menselijke
waardigheid op het spel staat, en die mogen we nooit verliezen.’ (Riemen 2009: 35)
Daarmee is 9/11 de aanjager, de duvelstoejager van de vraag waarom het de moeite
waard is om dit ‘ernstig verwaterde ideaal’ nieuw leven in te blazen, en wel vanwege
de geweldloosheid waar de geestesadel voor staat. (Giesen 2010) In de woorden van
Riemen zelf: ‘[F] eit is dat één elementaire beschavingsnorm nog steeds geldt: er is
geen geweld nodig om politieke veranderingen tot stand te brengen.’ (Riemen 2009:
100) De adel van de geest, met andere woorden, is niets minder dan het geweldloze
antwoord op de aanslagen ontsproten uit het ‘meesterbrein’ van Bin Laden. Riemen
laat daar geen enkel misverstand over bestaan: ‘Het is opmerkelijk dat in een wereld
waarin niets verborgen kan blijven, deze gewelddadige middeleeuwse theocratie zich
kon nestelen zonder dat de westerse culturele elite ook maar één enkele keer een
serieuze poging heeft ondernomen om deze barbarij een halt toe te roepen.’ (Riemen
2009: 102) Sterker: veel intellectuelen verheerlijkten na 9/11 de terreur en het geweld,
iets wat telkens weer lijkt te gebeuren: ‘Wat evenmin nieuw is, is de fascinatie voor,
soms zelfs verafgoding van, de daad en het geweld, door de representanten van de
wereld van de geest.’ (Riemen 2009: 105) Een verheerlijking die de essayist een
doorn in het oog is, want in strijd met alles waar hij voor staat: ‘Het is het verraad
der intellectuelen, maar ook dat is sinds de twintigste eeuw helaas niet nieuw’, schrijft
hij cynisch. (Riemen 2009: 109) Op dat moment wordt duidelijk dat het Riemen niet
louter te doen is om een eerherstel van de humaniora, maar dat hij met zijn essays
ook politieke relevantie nastreeft.

Politieke crisis
Dat wordt eens te meer duidelijk in het boek dat Riemen een jaar na Adel van de
geest publiceerde, De eeuwige terugkeer van het fascisme (2010). In dit pamflet
signaleert en beschrijft Riemen de beschavingscrisis van de twintigste eeuw die tot
onze huidige tijd voortduurt: ‘Onze maatschappij is een kitschcultuur omdat het
hoogste goed, geestelijke waarden, wordt genegeerd. (...) Het geestelijk leven is niet
langer relevant. Het

7

Zie voor een uitgebreide beschrijving daarvan mijn essay ‘Una giornata particolare’,
Parmentier; ‘Schade’, jaargang 11, nummer 2.
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gaat erom dat je je goed voelt.’ (Riemen 2010: 49) Die beschavingscrisis staat niet
op zichzelf, maar heeft ook politieke gevolgen, de beschavingscrisis vormt namelijk
de voedingsbodem voor een politiek klimaat waarin het fascisme kan opbloeien. In
de woorden van Riemen: ‘Dit zijn de gecorrumpeerde elites die de geestelijke leegte
cultiveren waarin het fascisme weer groot kan worden.’ (Riemen 2010: 59) De
beschavingscrisis en de politieke crisis kunnen, met andere woorden, niet los van
elkaar gezien worden; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontkoppel je de
twee crises, dan mis je de essentie van Riemens betoog.
In de kritieken is echter precies dat gebeurd.8 Zo richtte de kritiek zich bij Adel
van de geest voornamelijk op de (on)houdbaarheid van het beschavingsideaal als
cultureel ideaal, met voorbijgaan aan de politieke implicaties van zijn betoog. Ten
aanzien van het pamflet richtte de kritiek zich daarentegen met name op de juistheid
of onjuistheid van Riemens politieke analyse, met voorbijgaan aan zijn analyse van
de geestelijke armoede van onze tijd. Typerend is bijvoorbeeld een artikel van Anet
Bleich in De Groene Amsterdammer. In haar bespreking van De eeuwige terugkeer
van het fascisme schrijft zij:
Het is (...) jammer dat Riemen (...) zich beperkt tot het aanhalen van
reeksen grote namen (Spinoza, Nietzsche, Thomas Mann, Menno ter Braak,
et cetera, et cetera) over het eeuwig weerkerende thema ‘beschavingscrisis’.
Hoe Riemen van hieruit tot de ferme slotsom komt dat de PVV ‘het
prototype van hedendaags fascisme’ zou zijn, blijft raadselachtig. (Bleich
2010)
Voor wie de twee boeken naast elkaar legt en in samenhang beschouwt, is daar echter
niets raadselachtigs aan; de beschavingscrisis, de geestelijke leegte waar hij over
rept, ligt aan de basis van de huidige politieke crisis. Net als in Adel van de geest is
in De eeuwige terugkeer van het fascisme het woord ‘geweld’, of beter:
‘geweldloosheid’, het woord dat beide crises met elkaar verbindt; het is als het ware
het scharnierpunt van Riemens betoog. Zijn in Adel van de geest de aanslagen van
11 september 2001 het soort gewelddadige (politieke) oplossing waar hij van gruwt,
in De eeuwige terugkeer van het fascisme staat de PVV symbool voor een politiek
denken en handelen dat het beschavingsideaal aan zijn laars lapt, en dat precies daarin
fascistisch, anti-humanistisch is. Het fascisme is, aldus de essayist, ‘een politiek
fenomeen dat we nu mogen omschrijven als de politisering van de geestesgesteldheid
van de rancuneuze massamens’. (Riemen 2010: 37) Het is die politisering die tot
geweld kan leiden. In het pamflet wijst hij telkens weer op dat gevaar. ‘[F]ascisme
is nooit een uitdaging, maar altijd een groot probleem, omdat het onvermijdelijk leidt
tot despotisme en geweld’, staat te lezen op de derde bladzijde van het pamflet.
(Riemen 2010: 9) Vijf bladzijden verderop luidt het: ‘Want “bevrijd” van alle
geestelijke waarden (...) zal de mens allereerst het zichzelf gemakkelijk maken (...)

8

Riemen wees daar zelf bijvoorbeeld ook op tijdens een debat in Lux, Nijmegen, op 24
november 2010.
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en mocht dat niet gebeuren, gewelddadig worden.’ (Riemen 2010: 14) Weer drie
bladzijden verder: ‘De massamens heeft dan ook altijd gelijk (...). Ongeoefend (...)
in de taal van de rede, kent hij slechts één taal (...): geweld.’9 (Riemen 2010: 17)
(Het gebruik van) geweld als politiek antwoord, als absolute tegenpool van
beschaving, dát is waar Riemen ons voor wil waarschuwen. En precies daarom is
het beschavingsideaal ook voor onze tijd van belang. Niet omdat de PVV geweld
predikt of verheerlijkt - dat doet de ‘partij’ niet -, maar omdat het huidige politieke
klimaat krachten kan mobiliseren die gewelddadige confrontaties niet uitsluiten of
voorkomen. Hoe oneens iemand het verder ook is met Riemens betoog, alleen de
allergrootste cynicus kan het voor zichzelf verantwoorden dáár de ogen voor te
sluiten.
Zijn pleidooi is daarmee niet alleen gericht op iedereen die zich kritisch inlaat met
kunst, wetenschap, literatuur en filosofie, maar op alle weldenkende burgers; de
notarissen, de advocaten, de artsen, de ICT'ers, de beleidsmakers, de techneuten, de
onderzoekers en wetenschappers, de sociologen, de alfa's, beta's én gamma's, al die
‘professionals’ dus die zich niet meer laten leiden door de klassiek-humanistische
idealen, maar die zich in slaap hebben laten sussen door een populair soort
massacultuur die doof maakt voor politieke kwesties.
Riemen roept hedendaagse schrijvers, kunstenaars en denkers op om zich de
bestaande laatdunkendheid ten aanzien van de humaniora - zo alom aanwezig dat
het bijna niemand meer opvalt - niet meer te laten welgevallen en hun politieke
verantwoordelijkheid (weer) te grijpen. Wie denkt dat het een rustig leventje in de
luwte van de wereldgeschiedenis garandeert zonder enig werkelijk gevaar, komt
bedrogen uit. Met zijn beschrijving van de laatste momenten uit het leven van
respectievelijk de ter dood veroordeelde Socrates en de door de fascisten gevangen
genomen Leone Ginzburg (in Adel van de geest) toont Riemen aan dat de
dienstbaarheid aan het beschavingsideaal allesbehalve ongevaarlijk is en dat je er
soms een hoge prijs voor moet betalen; met je leven.
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Michiel van Kempen
‘Het literair canon’.
Over westerse en niet-westerse canonvorming
Welke literaire werken wel en welke niet in een ‘canon’ moeten worden
opgenomen is in vele westerse landen voer voor hevige discussies. Maar
hoe zit het met de canondiscussie in niet-westerse landen? In dit artikel
bespreekt bijzonder hoogleraar West-Indische Letteren Michiel van
Kempen veertien verschillende factoren die volgens hem een rol zouden
kunnen spelen in de Nederlands-Caraïbische canonvorming aan de hand
van voorbeelden uit de Surinaamse en Antilliaanse literatuur. Hij vergelijkt
daarbij de Surinaamse en Antilliaanse canonvorming met de canonvorming
van de Nederlandse literatuur en bekijkt zijdelings in hoeverre deze elkaar
kunnen beïnvloeden.
Onder het kopje ‘Literatuurconferenties’ verscheen op 9 oktober 2010 een opmerkelijk
bericht in S'77 Info, het maandelijks opduikende digitale nieuwsblaadje van de
Surinaamse Schrijversgroep'77:
Op initiatief van het Directoraat Cultuur en de Trefossastichting worden
momenteel voorbereidende gesprekken gevoerd met stakeholders in het
literaire veld om te komen tot rondetafelconferenties over Surinaamse
literatuur. De initiatiefnemers hebben een breed gezelschap uitgenodigd
om te brainstormen over de inhoud van de conferenties. Hierbij zijn
vertegenwoordigers uit het veld van deskundigen op het gebied van
verschillende Surinaamse talen, neerlandici, bibliothecarissen,
boekhandelaren, culturele groepen die zich bezig houden met literaire
kunst. S'77 wordt vertegenwoordigd door Rappa. Een van de eerste
onderwerpen die aan bod zal komen is een Surinaams literair canon.
Een Surinaams literair canon. Zo staat het er. Ongetwijfeld is de gedachte om tot die
canon te komen ingegeven door het actuele rumoer in Nederland rond de historische
canon van de commissie Van Oostrom. Maar van enig inzicht in de onderwijskundige
en politiek-maatschappelijke context waarbinnen die commissie tot stand is gekomen,
en een extrapolatie daarvan naar de Surinaamse situatie, getuigt het bericht in S'77
Info niet. Wat men met die canon wil en wat men er onder verstaat blijft vooralsnog
ook onduidelijk.

Begripsafbakening
Een literaire canon zou ik willen omschrijven als een tijdelijk kristallisatiepunt in
een
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continu bewegende literaire dynamiek: de reeks teksten die op een bepaald moment
in de geschiedenis door gezaghebbende cultuurdragers benoemd worden als de
klassieke, niet-tijdgebonden teksten. Op deze omschrijving is wel wat af te dingen:
men kan zich ook canons voorstellen die meer groepsgebonden zijn (de canon van
hiphop-teksten), het begrip ‘gezaghebbend’ roept direct de vraag op naar de
verhouding van autoriteit en publiek, en wat ‘niet-tijdgebonden’ is varieert enorm
van periode tot periode. Maar het gaat mij hier nu niet om het uitbenen van deze
canondefinitie. Waar ik hier naar wil kijken is welke factoren werkzaam zijn in de
totstandkoming van de canon, en hoe die factoren een geheel verschillende rol spelen
bij de vorming van de westerse en de nietwesterse canon. Ik rafel de verschillende
factoren (die een complexe onderlinge wisselwerking hebben)1 hier theoretisch uiteen
in klaar onderscheiden factoren, en ik illustreer die aan de hand van de
Nederlands-Caraïbische literatuur. Overigens geloof ik dat vele van deze factoren
evengoed aan de hand van andere niet-westerse literaturen zouden kunnen worden
verduidelijkt.
De lezer wil het mij vergeven dat ik niet begin met een brede literatuurhistorische
schets van de literaturen van Suriname en de Antillen (ik houd deze verzamelnaam
aan voor de zes Nederlands-Caraïbische eilanden). Zo'n schets zou natuurlijk duidelijk
maken hoe die literaturen zich hebben ontwikkeld en op hoeveel punten die
ontwikkeling geheel afwijkt van de Nederlandse ontwikkeling, en dus ook hoe die
literaturen geheel verschillend zijn. Ik verwijs daarvoor kortheidshalve naar de
literatuurgeschiedenissen van Rutgers en mijzelf.2 (Rutgers 1996 en Van Kempen
2003)
Allereerst omschrijf ik ‘canon’ wat analytischer door de samenstellende elementen
van het begrip ‘klassiek’ te benoemen. Een literaire canon is de verzameling teksten
die beschouwd worden:
• als erkende meesterwerken;
• die navolging verdienen;
• die in het onderwijscurriculum vast aan bod komen;
• die in bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen een vaste plaats hebben
verworven.2
Met nadruk wil ik erop wijzen dat ik canoniciteit niet beschouw als een inherent
kenmerk van een werk, maar een kwaliteit die wordt toegekend volgens een
normenstelsel van een bepaalde periode, om in een andere periode weer te verdwijnen.
1

2

2

Omdat de Caraïbische situatie al zo complex is, wil ik deze analyse niet ook nog nodeloos
minder doorzichtig maken door vergelijkingen te trekken met de situatie in andere, voormalig
Nederlandse koloniën. Over de canonvorming binnen die literaturen, zie: Maier 1992 en
Levecq 1994.
Deze omschrijving is een toespitsing van wat J.J.A. Mooij verstaat onder ‘canon’: ‘een
verzameling van literaire werken, die in een samenleving als waardevol erkend worden, en
die dienen als referentiepunten in de literatuurbeschouwing (met name de literaire kritiek)
en in het onderwijs (en daar dan ook onder wezen worden).’ (Mooij 1985: 23). Overigens
wijzen zowel Mooij (1985: 30) als Fokkema (1985: 13) op de elasticiteit van het canon-begrip.
Deze omschrijving is een toespitsing van wat J.J.A. Mooij verstaat onder ‘canon’: ‘een
verzameling van literaire werken, die in een samenleving als waardevol erkend worden, en
die dienen als referentiepunten in de literatuurbeschouwing (met name de literaire kritiek)
en in het onderwijs (en daar dan ook onder wezen worden).’ (Mooij 1985: 23). Overigens
wijzen zowel Mooij (1985: 30) als Fokkema (1985: 13) op de elasticiteit van het canon-begrip.
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Vooys. Jaargang 29

83
systeem beheersen, maar in de loop der tijd zullen die groepen plaats maken voor
andere.3
De hierboven gegeven omschrijving roept twee vragen op: wat maakt dat die
teksten erkend, nagevolgd, gebloemleesd enzovoorts worden? En vervolgens: zijn
dezelfde mechanismen overal ter wereld werkzaam? Beide vragen poog ik te
beantwoorden.
De factoren die een rol spelen in canoniseringsprocessen van niet-westerse literatuur
zijn de volgende:

1. Taal
Met excuus aan de Friezen, maar in Nederland is het talenspectrum relatief eenvoudig.
De literatuur kent verschillende ontwikkelingsstadia en varianten van een en dezelfde
taal: het Nederlands. Daarnaast worden er geïmporteerde talen gehanteerd, die echter
geen van alle een nationale status hebben verworven en die enkel als groepstaal
fungeren. In sommige van die importtalen worden ook literaire teksten geschreven
(bijvoorbeeld door Marokkanen in het Arabisch of Berbers), maar ik ken geen enkele
studie waarin die literaire teksten vervolgens ook beschouwd worden als behorend
tot de Nederlandse literatuur. Ergo: de Nederlandse canon bestaat uit Nederlandstalige
teksten.
In de voormalige Nederlandse koloniën in de West is de taalsituatie helemaal niet
eenduidig. In de literatuur is er sprake van een multilinguaal spectrum, maar de talen
die literair gebruikt worden hebben allemaal een andere status, andere vormen van
literair gebruik, andere vormen van codificering, en die situatie grijpt in op processen
van canonisering.
Extra probleem: meertalige samenlevingen roepen de vraag op of er sprake is van
één canon van de literatuur (van Curaçao, van Aruba, van de niet langer staatkundige
bestaande Antillen samen, enzovoorts), of dat er sprake is van een canon per taal, en
misschien nog zoiets als een overkoepelende canon voor een heel (ei)land.
Op de Nederlandse Antillen is de linguïstische situatie nog relatief eenvoudig: op
de Benedenwindse eilanden bestaat er literatuur in het Papiamentu, het Nederlands
en het Spaans. Op de Bovenwindse eilanden is er een Engelstalige literatuur. Maar
voor de erkenning van het Papiamentu als een volwaardige literaire vorm is het wel
degelijk van belang onder ogen te zien dat het Papiamentu, dat al zeer lang de eerste
positie als communicatietaal inneemt in alle geledingen van de maatschappij, pas op
6 maart 2007 de status van officiële taal van de Antillen kreeg (naast het Nederlands).
Aart Broek meent ook dat de grote aandacht voor de Nederlandstalige literatuur
remmend gewerkt heeft op de ontwikkeling van de geschreven literatuur in de
gecreoliseerde en

3

In wat Even-Zohar ‘repertoire’ noemt manifesteert zich die canoniciteit: ‘Repertoire is
conceived of here as the aggregate of laws and elements (either single, bound, or total models)
that govern the production of texts.’ (Even-Zohar 1990: 17)
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Creoolse talen. (zie Rutgers 1989: 6-7) Toch is het ontbreken van een officiële status
van het Papiamentu nooit een belemmering geweest om een bundel in het Papiamentu
- ik denk dan aan bijvoorbeeld Patria (1944) van Pierre Lauffer - erkend te krijgen
als een gecanoniseerde tekst. Dat heeft alles te maken met het feit dat het Papiamentu
al vele jaren onomstreden dé taal is van de Benedenwindse eilanden, een taal dus
met natieformerende kracht.
Suriname dan: linguïstisch is de situatie daar oneindig veel gecompliceerder dan
op de Antillen. Wie daarvan een adequate beschrijving zoekt, verwijs ik hier
kortheidshalve naar de Atlas of the Languages of Suriname. Voor hier volstaat het
op te merken dat er nog altijd slechts één officiële taal is: het Nederlands, dat er één
lingua franca is: het Sranantongo (van oudsher de groepstaal van Surinamers van
Afrikaanse afkomst), en dat alle andere talen groepstalen zijn. In de jaren tachtig
hebben verschillende door de overheid ingestelde spellingscommissies gezorgd voor
officiële spellingen van het Sranantongo, het Sarnami (de taal van de Hindoestanen),
het Surinaams-Javaans en het Karaïbs, er is linguïstisch onderzoek verricht en er zijn
verschillende grammatica's en woordenboeken samengesteld. Al die activiteiten
hebben wel codificerend en dus statusverhogend gewerkt voor die talen, maar die
activiteiten zijn niet opgevolgd door een bewust talenbeleid zijdens de overheid dat
verder linguïstisch onderzoek mogelijk maakte, laat staan dat een van de genoemde
volkstalen de status kreeg van een schoolvak. Dat betekende dan ook dat er nooit
een substantieel leespubliek is gecreëerd voor teksten in de volkstalen. Lezen in het
Sranan of het Sarnami wordt door praktisch iedereen nog altijd moeilijk gevonden.
Een koperspubliek vinden voor een uitgave in het Nederlands is veel gemakkelijker
dan voor een boekje in een volkstaal. Gevolg daarvan is dan weer geweest dat de
enige natiebreed gehanteerde literaire taal het Nederlands was (daarbij inbegrepen
de Surinaams-Nederlandse variëteiten) en dat alle andere talen, indien zij al gebruikt
werden voor geschreven literatuur, primair uitdrukking bleven van groepsculturen.
Enkel het Sranantongo ziet men wel eens in poëzie gebruikt worden door dichters
van niet-Creoolse origine. In die gevallen is het gebruik van het Sranan een
nadrukkelijke manifestatie van nationalistische gezindheid - ik denk bijvoorbeeld
aan enkele gedichten die Shrinivasi schreef in de nationalistische jaren zestig, terwijl
het overgrote deel van zijn werk in het Nederlands verscheen.
Aan dit beeld moet nog worden toegevoegd dat de volkstalen voornamelijk zijn
gehanteerd in poëzie. Er is wel een handvol verhalen geschreven in volkstalen, maar
proza van langere adem heeft zich beperkt tot een viertal novelles.4 In geen enkele
volkstaal is ooit een gehele roman geschreven.5 In het algemeen geven lezers de
voorkeur

4
5

In het Sranantongo de novelle Temekoe van Edgar Cairo en Georgette, mi lobi van Romeo
Grot, en twee novelles in het Sarnami van Rabin Baldewsingh, Stifa en Sunwai kahan.
Wel schreef de zendeling Johannes King in de negentiende eeuw reisverslagen, dagboeken
en weergaves van zijn visioenen in het Sranantongo. Zijn teksten zijn pas laat in de twintigste
eeuw uitgegeven.
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aan proza, terwijl poëzie wer' ede (verwarrend, complex) wordt gevonden, een opinie
die overigens niet lijkt af te wijken van de opinie van veel lezers elders in de wereld.
Wat de boer niet kent... Als er geen substantieel koperspubliek is voor teksten in
de volkstalen, dan is het ook verre van eenvoudig om brede aandacht en waardering
voor die teksten te vinden, en dus is het ook veel minder voor de hand liggend dat
zo'n tekst tot de canon wordt gerekend. Gebeurt dat toch, dan zijn er evidente andere
factoren in het spel, zoals we nog zullen zien.
Nog een korte casus om aan te geven hoe complex het element taal is als het gaat
om canonvorming. Pas bij de laatste editie van het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal (de dikke Van Dale) is een beperkt corpus aan
Surinaams-Nederlandse woorden toegelaten tot het toonaangevende Nederlandse
lexicon - mede als gevolg van het toetreden van Suriname als geassocieerd lid van
de Nederlandse Taalunie. Vroeger (en zeker vóór de onafhankelijkheid) werden
boeken die geheel of gedeeltelijk geschreven waren in het Surinaams-Nederlands
vaak geweerd uit het onderwijs: ze mochten niet op de leeslijsten worden gezet. Dit
is gebeurd met prozaboeken van R. Dobru, Bea Vianen en later ook Rappa. Het al
dan niet behandelen van literaire teksten binnen het onderwijs is een belangrijke
indicator voor de mate waarin een boek gecanoniseerd kan worden genoemd. In een
situatie van taalonzekerheid is het niet gecodificeerd zijn van lokale varianten van
een taal die literair wordt gehanteerd (in dit geval het Surinaams-Nederlands) dus
een complicerende factor bij de canonvorming.
In recente jaren is er een opleving van het schrijven in het Surinaams-Nederlands,
ongetwijfeld ook omdat die variant nu aan status wint. De meest prominente auteur
in die opleving is de verhalenschrijfster Marylin Simons. Zij debuteerde in het najaar
van 2001 met een verhaal in het Caraïbisch nummer van het tijdschrift De Tweede
Ronde. Later dat jaar won zij de verhalenwedstrijd die was uitgeschreven bij
gelegenheid van de zevenhonderdste editie van De Ware Tijd Literair en het jaar
daarop de Kwakoe Literatuurwedstrijd met het verhaal ‘In naam van God en Obia’,
een familiedrama. Haar boekdebuut maakte zij in 2004 met de verhalenbundel
Carrousel bij Uitgeverij Okopipi in Paramaribo. In 2006 werd de bundel, uitgebreid
met enkele verhalen, opnieuw uitgebracht bij De Geus in Breda, onder de titel
Koorddansers. Ze werd ermee genomineerd voor de Vrouw & Kultuur Debuutprijs
2008. Simons is in veel opzichten de erfgenaam van de man die het
Surinaams-Nederlands literair op de kaart zette: Edgar Cairo, maar Cairo kreeg in
zijn tijd nooit één literaire prijs.

2. De sociale positie van de auteur
In het westen heeft het in het algemeen nauwelijks of geen invloed welke
maatschappelijke positie een auteur bekleedt. Wanneer bijvoorbeeld een
televisiepersoonlijkheid, of een persoon van koninklijken bloede een boek publiceert,
genereert dat weliswaar publiciteit en grote stapels boeken naast de winkelkassa's,
maar de toegang tot de canon wordt allerminst vergemakkelijkt door blauw bloed of
een leuke tv-toet. In niet-westerse landen speelt de sociale positie van de auteur echter
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boek groeit zienderogen wanneer men weet dat de auteur een telg is uit een belangrijke
familie. Zo heeft de gezaghebbendheid van de historische roman Hoe duur was de
suiker? (1987) van Cynthia McLeod ontegenzeglijk veel aan kracht gewonnen doordat
de lezers wisten dat het hier ging om een dochter van de laatste gouverneur en eerste
president van het land, Johan Ferrier. Let wel: het gaat hier om een factor in het
canoniseringsproces. Het is geen automatisme dat een presidentskind succes heeft:
Leo Ferrier, broer van Cynthia McLeod, kreeg met zijn roman Atman (1968) nog
geen fractie van de publieke aandacht die zijn zusters roman ten deel viel. Atman
verscheen in Nederland bij De Bezige Bij en niet zoals Cynthia McLeods boek in
Suriname. Ferriers boek stelt veel hogere eisen aan de leescompetentie van de
romanlezers. Zijn boek hoort ongetwijfeld tot de canon van Suriname, maar dan niet
op grond van het verkoopsucces, al zijn er inmiddels toch met grote tussentijd drie
edities van verschenen. Atman is dé roman over het Surinaamse volk dat zoekt naar
zijn eenheid, en om die reden gecanoniseerd, niet om Ferrier als presidentszoon. De
kracht van deze factor kan ook niet worden omgekeerd: het is niet zo dat auteurs van
bescheiden komaf op voorhand uitgesloten zouden zijn van canonisering.

3. Uitgeverijwezen
In een land als Nederland bestaat er een tamelijk heldere hiërarchie als het gaat om
de literaire uitgeverijen. De kans dat een boek van een kleine lokale uitgever zich
weet te nestelen tussen de titels van vooraanstaande uitgeverijen als De Bezige Bij,
Querido, De Arbeiderspers, Augustus enzovoorts is niet bijster groot, al was het
alleen maar omdat de publicitaire armslag van kleine uitgeverijen beperkt is. Met
boeken die deel uitmaken van het recent opgekomen circuit van printing on demand
is het nog droeviger gesteld. In de meeste nietwesterse landen is de factor ‘uitgeverij’
daarentegen van veel minder groot belang. In Suriname en de Antillen hebben wel
uitgeverijen bestaan (vaak in combinatie met een boekhandel) maar hun output is
zelden groot geweest en in veel gevallen was hun slechts een kort leven beschoren.
Dat een werk in eigen beheer wordt uitgegeven is dan ook eerder regel dan
uitzondering. De twee grootste levende dichters van Suriname, Michaël Slory en
Shrinivási, hebben allebei een grote reputatie opgebouwd met werk dat zij zelf
uitbrachten. Later is hun werk door erkende Nederlandse uitgeverijen bijeengebracht
in bloemlezingen.6
Een delicaat punt is in hoeverre het Nederlandse uitgeverijwezen invloed uitoefent
op het canonproces in de West. Uitgegeven worden door een toonaangevende uitge-

6

Uit het werk van Shrinivási stelde Geert Koefoed in 1984 de anthologie Een weinig van het
Andere samen. Uit Slory's werk maakte ikzelf een (deels vertaalde) keuze in Ik zal zingen
om de zon te laten opkomen (1991). Beide bloemlezingen verschenen bij In de Knipscheer.
Igma van Putte-de Windt en Henry Habive verzorgden een keuze met vertaling uit het werk
van de Curaçaoënaar Pierre Lauffer: Kantika pa bientu/Liederen voor de wind (2006). Ook
van R. Dobru en Bernardo Ashetu verschenen geselecteerde verzen in Nederland.
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verij in Nederland telt zeker ook in de West mee. Aart G. Broek merkte in 1988 zelfs
op dat:
het westers literair bedrijf (...) tot nu toe in grote mate bepaald heeft wat
de ‘canon’ aan Caraïbische werken omvat, in het bijzonder de uitgevers
die werk selecteren voor publicatie, de redacties van tijdschriften die
verhalen en gedichten van Caraïbische auteurs opnemen, de critici die
werk bespreken en al dan niet positief beoordelen. (Geciteerd in Rutgers
1989: 7)7
Daar moet dan aan toegevoegd worden dat het over Nederlandstalig werk gaat. Maar
36 jaar na de Surinaamse onafhankelijkheid is er in Suriname duidelijk een bewustzijn
gegroeid dat de norm van belangrijk en nietbelangrijk zeker niet langer in Nederland
gezocht moet worden. Cynthia McLeod verkocht van haar succesroman Hoe duur
was de suiker? globaal evenveel exemplaren via haar Surinaamse uitgever Vaco als
haar Nederlandse uitgeverij Conserve deed. Maar het besef dat dit boek tot de moderne
klassiekers is gaan behoren hangt zeker niet af van de uitgave in Nederland.
Uitgegeven worden in Nederland, geselecteerd worden voor Nederlandse
bloemlezingen, vermeld worden in Nederlandse literatuurgeschiedenissen: het werkt
allemaal zeker statusverhogend voor een auteur, maar ik zou eerder geneigd zijn te
zeggen dat die zaken bevestigend werken voor een al gecanoniseerd auteur, dan
pro-actief tot die canonisering bijdragen.

4. Literatuurprijzen
Literatuurprijzen spelen in het westen een belangrijke rol in canoniseringsprocessen.
In de carrière van belangrijke auteurs zit veelal ook een duidelijke lijn in de toekenning
van prijzen, lopende van lokale prijzen en prijzen voor één boek, naar grotere prijzen:
Reina Prinsen Geerligsprijs, PC Hooftprijs, Prijs der Nederlandse Letteren
bijvoorbeeld. In de Nederlandse West geven prijzen wel aanzien, maar hun invloed
is minder groot omdat er een veel minder duidelijke continuïteit zit in de toekenningen.
Neem de enige Staatsprijs voor Literatuur van Suriname. Die werd sinds 1980
keurig om de drie jaar toegekend aan achtereenvolgens de dichters Bhai, Michaël
Slory, Orlando Emanuels en Shrinivási en bovendien eenmaal voor de jeugdliteratuur
over de periode 1989-1991 aan Ismene Krishnadath. Daarna is de prijs nooit meer
uitgereikt. Waarom niet? Eeeh... vergeten. Er werd in de pers wel aan herinnerd,
maar het kwam er niet van, laten we het daarop houden (en niet op de cultuurpolitieke
overweging dat de enige serieuze kandidaat voor de aansluitende periode na 1991,
de dichter Jit Narain, niet erg goed lag bij de Surinaamse overheid, al was het alleen
maar omdat hij zo lang in Nederland had gewoond en zich niet schaamde voor zijn
Nederlandse

7

Dat Broek ‘canon’ tussen aanhalingstekens zet, is een indicatie dat het hier eerder om
een impliciet vooronderstelde, dan om een scherp omlijnde canon gaat.
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paspoort). Mogelijke praktische overweging: in 1994 was de inflatie zo gierend hoog
geworden, dat bij een handhaving van het aanvankelijke bedrag (1983) van
vijfentwintighonderd Surinaamse guldens, de laureaat ongeveer twee euro zou hebben
ontvangen.
De belangrijkste literatuurprijs op Curaçao is de Cola Debrotprijs. Als we de jaren
en gelauwerden op een rij zetten, zien we duidelijk hoe ook daar geen sprake is van
een regelmatige toekenning:
1969 Pierre Lauffer
1976 Eligio Melfor & Pater Brenneker
1977 Elis Juliana8
1983 Boeli van Leeuwen & Sonia Garmers
1989 Tip Marugg & Carel de Haseth
1995 Jules de Palm
2001 Frank Martinus Arion
2006 Roland Colastica
2007 Erich Zielinski

5. Media
Over de mediatisering van het literatuurbedrijf in de laatste twintig jaar is al aardig
wat geschreven: Jan Cremer was in de jaren zestig misschien een uitzondering, anno
2011 zijn topschrijvers celebrities geworden. (Franssen 2010) In Suriname en de
Antillen is dat in veel minder sterke mate het geval. Michaël Slory, die zowat alles
won wat er te winnen valt, ziet er soms uit als een artistieke clochard, en wordt alleen
al om dat gebrek aan decorum eerder gemeden dan bewonderd. Maar los van dit ene
voorbeeld zit het gehele mediabedrijf anders in elkaar. Neem Suriname: er is daar
een duizelingwekkend aantal overwegend commerciële radio- en televisiestations
die uitzenden in tal van talen. Toch is er een minuscuul percentage aan programma's
die wel eens aandacht wijden aan literatuur. Mogelijk komt dat door een gebrek aan
goed onderlegde culturele journalisten, maar zeker speelt ook mee dat de sponsors
niet echt zitten te wachten op moeizaam formulerende auteurs, terwijl het
concurrerende station lekkere kaseko-muziek draait. Enkel de staatszenders, STVS
en SRS, en soms ook het onafhankelijke station Apintie draaien de microfoons open
voor literair talent.

6. Literatuurkritiek
Literaire kritiek in een kleine gemeenschap is altijd en overal een hachelijke zaak.
Jarenlang is literatuurkritiek dan ook een kwijnend kind geweest in de West: weinig
continuïteit, nauwelijks gezaghebbende critici, onduidelijke status van de kritiek die
laveerde tussen reclametekst en serieuze kritiek, weinig publicatiemogelijkheden.
8

Juliana had de prijs eerder ontvangen voor zijn beeldende werk, in 1977 kreeg hij hem voor
zijn literaire werk.
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Albert Helman

Michaël Slory

(Van Kempen 1998) Op de Antillen verschijnen nogal wat kranten en krantjes in
het Papiamentu, maar die nemen hooguit een verschijningsbericht op, of een verslagje
van de aanbieding van een boek aan de gouverneur. De Nederlandstalige dagbladen
Amigoe en Antilliaans Dagblad komen met zekere regelmaat met boekbesprekingen,
maar die worden enkel gelezen door een Nederlandstalige elite. Wim Rutgers heeft
in dit verband dan ook terecht gesproken van de ‘selectieve waardering van de
Antilliaanse letteren’. Op de Antillen is de geschreven receptie van werken secundair;
Rutgers introduceert in dat verband een interessant begrip: de ‘orale receptie’. Hij
verstaat daaronder al die manieren waarop er op niet-geschreven wijze aandacht
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besteed wordt aan literatuur, het ‘dopen’ van boeken, boekpresentaties, recepties
enzovoorts, die voor de verspreding van literair nieuws wel degelijk van belang zijn.
(Rutgers 1989: 114-115) In Suriname zijn er vier dagbladen, die allevier wel
verschijningsberichten opnemen, maar enkel De Ware Tijd kent een serieuze
literatuurkritiek. Sinds 1986 verschijnt in die krant de literaire pagina De Ware Tijd
Literair, die elke week een volle pagina wijdt aan literaire en culturele verschijnselen.
De exacte invloed van die al meer dan duizend edities van Literair is nooit
systematisch onderzocht, maar een onderzoek naar de Surinaamse boekhandel leverde
wel het gegeven op dat boekhandelaren zich voor hun voorraadvorming mede
oriënteren op wat er in De Ware Tijd Literair staat. (Dorrestijn 2009) Het is echter
ondenkbaar dat De Ware Tijd Literair een gezag zou kunnen uitstralen dat zelfs maar
in de verte lijkt op dat van bijvoorbeeld het Cultureel Supplement van NRC
Handelsblad.9

9

Men denke aan de buitengewone publiciteit die het debuut van Connie Palmen kreeg, toen
zij geïnterviewd werd op de voorpagina van het Cultureel Supplement.
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7. Verzameledities
Wie bijgezet wil zijn in het Pantheon van belangrijke nationale schrijvers, wordt
voorzien van een verzameluitgave, vaak een wetenschappelijk verantwoord uitgegeven
Verzameld Werk, of een verzameleditie in een toonaangevende reeks als de Pléiade.
Voor de Nederlandstalige West is zo'n Verzameld Werk evenzeer een keurmerk van
canonkwaliteit, maar omdat de markt voor dergelijke uitgaven veel moeilijker is,
kregen veel minder auteurs er een. Ik noem van de Antillen Cola Debrot, Oda Blinder,
Hubert Booi, Ernesto Rosenstand, Aletta Beaujon en Tip Marugg. Van Suriname de
dichters Trefossa, Edgar Cairo, Hans Faverey, Jit Narain en Albert Helman. Verder
werd een deel van het romanwerk van Albert Helman en Boeli van Leeuwen als
uniforme editie uitgebracht.10

8. Bloemlezingen
Van anthologieën gaat overal ter wereld een canoniserende uitwerking uit. De
gretigheid van Nederlandse dichters om door Komrij gebloemleesd te worden, is
niet minder groot dan die van Surinaamse dichters om terecht te komen in de Spiegel
van de Surinaamse poëzie. Verschil is wel dat een grote bloemlezing zoals deze in
1995 bij Meulenhoff uitgekomen Spiegel erg veel werk bundelt dat totaal onvindbaar
is, terwijl de bronnen van Komrij's bloemlezingen - zeker de moderne - in de regel
toch wel in de grote Nederlandse bibliotheken te vinden zijn.
De twee gezaghebbende vroege bloemlezingen in Suriname waren Wortoe d'e tan
abra (1970) van Shrinivási, die de poëzieproductie van 1957 tot 1970 bloemleesde,
en Kri, kra! Proza van Suriname (1972) van Thea Doelwijt, die behalve orale
vertellingen, geschreven werk vanaf 1900 bevatte. Door hun ruime verspreiding in
Surinaamse scholen hebben zij bepaalde schrijvers duidelijk op de kaart gezet bij
een breed publiek. Er zijn geen vergelijkbare bloemlezingen geweest voor de Antillen,
tot de verschijning van Cosecha arubiano in 1983, een anthologie die, evenals Anton
Claassens De navelstreng van mijn taal uit 1992, enkel de poëzie van Aruba
inventariseerde. De grote bloemlezingen uit de Antilliaanse literatuur kwamen er
pas rond de eeuwwende met Pa saka kara (1998) van Berry-Haseth en anderen,11
Tropentaal; 200 jaar Antilliaanse vertelkunst (2001) van Wim Rutgers en
Noordoostpassanten; 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de
Nederlandse Antillen en Aruba (2005) van Rutgers en Van Kempen.12 De Surinaamse
letteren werden met de Spiegel van de Surinaamse poëzie (1995) en - voor het

10

11
12

Van het vroege werk van Helman verscheen in 1946 ook een Omnibus, terwijl afzonderlijk
verschenen romans van Frank Martinus Arion en Astrid Roemer in één band werden herdrukt.
De enige Nederlandse auteur die veel over de West schreef en zijn werk in één band verzameld
zag, is bij mijn weten J. van de Walle geweest.
In 2006 in bewerkte Nederlandse vertaling verschenen als De kleur van mijn eiland.
Kleinere bloemlezingen van lokale groepen als Nieuwe Oogst (2002) van het Surinaams
Dichters-en Schrijvers Genootschap, Bentana habri (2004) van de Simia Literario en Diversity
is Power (2007) van de Schrijversgroep '77 laat ik hier buiten beschouwing.
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proza - Mama Sranan; tweehonderd jaar Surinaamse vertelkunst (1999) extensief
gebloemleesd.

9. Literatuurgeschiedenis
Nederland heeft een al uit de negentiende eeuw stammende traditie van nationale
literatuurgeschiedenissen, die, geboren uit de natiestaat, de culturele omtrekken van
die natiestaat mede uittekenden. De West kent zo'n traditie niet. Pas zeer recent zijn
de eerste literatuurgeschiedenissen uitgekomen: over de Antillen Beneden en boven
de wind (1996) van Wim Rutgers en Pa saka kara/De kleur van mijn eiland
(1998/2006) van Aart Broek, over Suriname Een geschiedenis van de Surinaamse
literatuur (2003) van ondergetekende. Op termijn zullen die literatuurgeschiedenissen
zeker enige canoniserende kracht niet ontberen, omdat zij - opgezet als eerste
inventarissen - de weg wijzen in een nog onoverzichtelijk corpus teksten en
verschijnselen.13

10. Onderwijs en schoolboeken
Voor de impact die literatuurmethodes in het onderwijs hebben geldt mutatis mutandis
hetzelfde als wat voor literatuurgeschiedenissen is opgemerkt: de eerste goede
literatuurmethodes zijn vrij jong, hun invloed is moeilijk aan te geven. Daarvóór
werd literatuur behandeld als sluitpost op de begroting van geschiedenismethoden.
Onder meer dr. J.J. Meijer, vader van Ischa Meijer, schreef in het midden van de
jaren vijftig van de vorige eeuw twee van dergelijke geschiedenisboeken voor het
Surinaamse onderwijs, waarin hij wel degelijk inging op bepaalde oudere schrijvers.
Eerst in 1997 kwam er een literatuurmethode voor de hogere klassen van de
middelbare scholen: Fa yu e tron leisibakru van Els Moor en anderen. De Antillen
volgden in 2002 en 2006 met de tweedelige methode Kadans van Ronnie Severing
en anderen. Beide methodes vragen veel van de leerkrachten, wat vraagtekens doet
rijzen over hun daadwerkelijke gebruik in de klassen en de invloed die zij zo kunnen
hebben voor het aanzien van bepaalde schrijvers.

11. Vertalingen
Merkteken van de grote teksten in het westen is de mate waarin deze teksten vertaald
zijn in andere (wereld)talen. Ook in dat opzicht kent de Nederlandstalige West nog
maar een prille traditie. De enige met regelmaat in de twintigste eeuw vertaalde auteur
is de Surinamer Albert Helman geweest; zijn romans zijn in verschillende wereldtalen
vertaald. Eerst met de interesse voor postkoloniale literatuur tegen het einde van de
13

Overigens is het glashelder dat zij hun richtinggevende arbeid hebben gedaan voor een recente
Nederlandse literatuurgeschiedenis als die van Brems (2007), maar dat is een onderwerp dat
buiten dit bestek valt.
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eeuw, en de commercialisering, of professionalisering van het (Nederlandse)
literatuurbedrijf, komt er ook meer internationale interesse voor bepaalde teksten uit
de
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voormalige Nederlandse koloniën.14 Cynthia McLeod wordt vertaald in het Duits,
het Spaans en het Engels, Clark Accord in het Spaans, Duits en Fins, Frank Martinus
Arion in het Duits en het Engels, Carel de Haseth in het Duits. Met uitzondering van
de laatste gaat het in alle gevallen om boeken die al een groot verkoopsucces hadden
behaald: McLeods Hoe duur was de suiker?, Accords De koningin van Paramaribo
en Arions Dubbelspel. Vertalingen van deze boeken zullen bij het leespubliek de
perceptie hebben versterkt dat het hier om moderne klassiekers ging. Hun boeken
zijn ook uitgebracht in de Grote Letterbibliotheek en als geluidsboeken.

12. Internet
De vraag is of het internet bijdraagt aan de publieksbekendheid van een werk of aan
de canonisering van een tekst, en hoe die twee - publiek succes en canon - zich tot
elkaar verhouden. In het verlengde daarvan ligt de vraag of de bereikbaarheid, casu
quo de wijde verspreiding van een tekst ook een belangrijke factor vormt in het
proces van canonisering. Er zijn duidelijke voorbeelden te geven van zeer wijd
verspreide teksten die nooit in een canon van klassieke werken opduiken. Hooguit
zou men kunnen zeggen dat de digitale beschikbaarheid van teksten een uitdrukking
is van de mate waarin de verantwoordelijke personen vinden dat een tekst canoniek
is, en dus ruim beschikbaar moet zijn. Recente signalen geven echter aan dat het
proces van digitalisering zo enorm snel gaat (nu, voorjaar 2011, zou wereldwijd al
vier procent van alle ooit gedrukte werken digitaal beschikbaar zijn) dat binnenkort
de canonieke waarde van een tekst niet meer kan worden afgelezen aan de digitale
beschikbaarheid.
Hieraan kan worden toegevoegd dat een fraaie sample van belangrijke Surinaamse
literatuur recent is toegevoegd aan de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren:
ruwweg ruim twintigduizend pagina's. Vooralsnog lijken de mensen die daarvan
profiteren eerder onderzoekers dan normale lezers te zijn.
Het is evident dat het internet wel een belangrijke rol speelt in de vergemakkelijking
van de toegankelijkheid van bronnen die voor veel niet-westerse geïnteresseerden
tot voor kort zo goed als onbereikbaar waren. Omwille van hun zeldzaamheid of
kostbaarheid konden bepaalde Nederlandse werken vroeger vaak enkel met witte
handschoentjes aan bekeken worden in de bibliotheken van Den Haag, Leiden of
Amsterdam. De mogelijkheid om zich een idee te vormen van het belang van die
teksten is nu wereldwijd met enkele drukken op de toetsen gerealiseerd.

13. Nationale inhoud/nationale trots
Of een tekst tot de canon behoort wordt in recente jaren in het westen voornamelijk
afgemeten aan het intrinsiek literaire belang van een tekst als taalkunstwerk. Dat een
tekst als Multatuli's Max Havelaar of Hermans' De donkere kamer van Damocles
bepaald
14

Een bibliografie van vertalingen van Surinaams en Antilliaans werk tot 1998 gaf Van Romondt
(1998).
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geen rooskleurig beeld van de Hollanders ophangt, speelt daarbij geen enkele rol. In
niet-westerse landen ligt dat vaak fundamenteel anders. Teksten ontlenen een deel
van hun belang aan de mate waarin mensen zich met die teksten kunnen identificeren,
aan de mate waarin die teksten bijdragen aan het gevoel dat de lezers tot een natie
behoren. De trots op het eigen land - dit bekend motief binnen elke literatuur van
zich ontplooiende natiestaten - speelt in belangrijke mate mee om een tekst te rekenen
tot de nationale canon. Suriname en de Antillen zitten nog in een belangrijke fase
van jonge natiestaten. Lezers zijn eeuwenlang teksten voorgeschoteld die hun
wezensvreemd waren, die hun een vreemd zelfbeeld opdrongen, waarmee zij geen
natuurlijk identificatieproces konden ingaan. Boeken ontlenen voor die lezers daarom
hun belang aan de mate waarin zij nieuwe voorstellingen aandragen die overkomen
als ‘eigen’ en waaraan ook een zekere trots kan worden ontleend. Dat kan een
historische roman zijn als McLeods Hoe duur was de suiker? (‘het boek dat de
Surinamers hun geschiedenis leerde lezen’) of dat kan een boek zijn waarin consequent
een zwart perspectief wordt aangehouden zoals in Dubbelspel van Frank Martinus
Arion. Opmerkelijk in dit verband is hoe de absoluut meest populaire schrijfster van
Suriname in de jaren zeventig en tachtig, Bea Vianen, vlijmscherp auteur van het
etnisch verdeelde Suriname, in enkele jaren van de nummer-één-positie werd
verdrongen door Cynthia McLeod, auteur van de etniciteit overschrijdende, historische
liefdesroman.

14. Gemakkelijke toegankelijkheid
In landen met een oude leestraditie en een goed ontwikkeld, breed leespubliek kunnen
teksten tot de canon worden gerekend die als literaire constructie hoge eisen stellen
aan de lezer, complexe teksten als die van Multatuli en Willem Frederik Hermans,
de sonnetten van Hooft en de Mei van Gorter. In niet-westerse landen is het veel
belangrijker dat een tekst juist omwille van zijn eenvoud spreekt tot het hart van brede
lagen van de bevolking. Gemakkelijke toegankelijkheid is in het Nederlandse geval
van bijvoorbeeld Godfried Bomans en Simon Carmiggelt een obstakel om gerekend
te worden tot de canon van de literatuur, in Suriname en de Antillen is het een pre.
Stilistische verfijning is van minder belang dan een aansprekende inhoud. Een mooi
voorbeeld geeft het gedicht ‘Wan bon’ van R. Dobru, een dichter die buiten de
Surinaamse landsgrenzen weinig bellen doet rinkelen, maar van wie bijna elke
Surinamer dit ene gedicht uit het hoofd kent. Het is geen artistiek hoogstandje, maar
wel hét gedicht over de eenheid van alle Surinamers. Het is eenvoudig van gedachte,
eenvoudig van structuur en gemakkelijk te memoriseren. De slotstrofe van de vijf
parallelle strofes luidt:
Wan Sranan
someni wiwiri
someni skin
someni tongo
Wan pipel.
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Eén Suriname
zoveel soorten haar
zovele huidskleuren
zoveel aan talen
Eén volk.

Dit gedicht dat stamt uit de jaren zestig, is een halve eeuw later nog springlevend bij
brede lagen van de Surinaamse bevolking, en behoort om die reden tot hun misschien
uiterst lichte, maar wel bestendige literaire bagage. (zie Meel 2006 en
Devid-Abrahams 2010)

Conclusie
De veertien hier besproken factoren geven geen van alle een sluitende verklaring
voor de vraag waarom de ene tekst wel en de andere niet als canoniek wordt gezien.
Dat doen ze in geen enkele context, ook de westerse niet. Het gaat altijd om een
complex samenspel van factoren die elkaar kunnen versterken. Dat samenspel is per
tekst verschillend, per periode verschillend en vaak ook nog per taal en per culturele
groep uiteenlopend. Wel zal duidelijk zijn dat de weging van het belang van de
factoren geheel anders uitpakt bij westerse en niet-westerse literaturen. De loop van
de literatuurgeschiedenis, de compleet verschillende literaire infrastructuur, het proces
van natievorming, de maatschappelijke context15 en ook de maat van de samenleving,
de totaal verschillende culturen oefenen elk hun invloed uit op het proces van literaire
canonvorming. Suriname verschilt hemelsbreed van Nederland. Zelfs tussen Suriname
en de Antillen bestaan er al verschillen, zoals hierboven nu en dan al werd aangegeven,
en dan zijn we nog stilzwijgend voorbijgegaan aan de verschillen tussen de
Antilliaanse (ei)landen onderling. Zo worden op Aruba (ruim honderdduizend
inwoners) 8 districten en 56 bario's (wijken/buurten) onderscheiden; al die wijken
hebben hun eigen gewoontes, cultuur en taalvarianten. Dat er op microniveau dan
ook 56 regionale canons zouden kunnen bestaan op Aruba is geen onzinnige
veronderstelling.
Hoe ziet nu de canon van de voormalige Nederlandse West eruit? Deze
vraagstelling impliceert ten onrechte dat er zoiets zou kunnen zijn als een canon die
in redelijke mate gelijk is voor Suriname en de Antillen samen. Dat is niet zo. Dus
laten we de vraag inperken tot: hoe ziet de canon van Suriname eruit? Er is wel enig
onderzoek gedaan naar leesgedrag onder Surinamers, maar de resultaten daarvan
zeggen veel meer over de populariteit van bepaalde leesboeken, dan over de
gecanoniseerde status van een tekst. Dit is een belangrijk onderscheid. Om een
concreet voorbeeld te geven: bij drie verschillende onderzoeken naar leesgedrag,
uitgevoerd tussen 1985 en 1998, scoren

15

En natuurlijk: ook context is geen objectief gegeven, maar een constructie van de historicus.
Jonathan Culler (1988) heeft hierop gewezen en voorgesteld het begrip context te vervangen
door ‘frame’, zodat helder wordt dat het actief is aangebracht en niet automatisch aanwezig.
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bepaalde auteurs wel hoog op grond van de frequentie waarmee zij worden gelezen.
(zie Van Kempen 2004) Maar in geen van die drie onderzoeken werd ooit de naam
van de dichter Trefossa genoemd. Toch lijdt het geen enkele twijfel dat zijn bundel
Trotji (Aanhef, Opmaat) uit 1957, een kleine, niet gemakkelijk bereikbare bundel
van zeventien gedichten in het Sranantongo, in elke canon van Suriname zal
voorkomen. De twee belangrijkste factoren daarbij zijn dat hij als eerste het
Sranantongo tot een volwaardige literaire taal heeft weten op te tillen, en dat hij een
enorme invloed heeft gehad op de eerste grote generatie van Surinaamse dichters,
die van de jaren zestig. Maar zijn plaats in de canon heeft hij voor velen alleen al
verdiend doordat hij de man is geweest die het Sranantongo woord voor
‘onafhankelijkheid’ bedacht: srefidensi.
Hoe de literaire canon er uiteindelijk uit zal zien is misschien wel minder interessant
dan de overwegingen die zullen passeren om iemand al dan niet toe te laten tot het
Pantheon. Zal Curaçao, nu het een land binnen het Koninkrijk is geworden, zich ook
bewust gaan bezighouden met de literaire canon, en zal er dan een canon in het
Papiamentu16 en een in het Nederlands komen? En wat Suriname betreft, waar men
al met ‘het literair canon’ bezig is: Wat zal er gebeuren met de negentiende-eeuwse
schrijver Kwamina, die romans schreef in koloniale geest, maar die wel tot een oud
geslacht Surinaamse joden behoorde? Zal het nog een rol spelen dat Albert Helman,
wiens historische roman De stille plantage nu al tachtig jaar met regelmaat wordt
herdrukt, zich niet altijd even vleiend over zijn zwarte medemens heeft uitgelaten?
Zal men de moed hebben vijf van Helmans boeken te nomineren: behalve De stille
plantage ook Zuid-Zuid-West, Mijn aap schreit, De laaiende stilte en Hoofden van
de Oayapok! - stuk voor stuk prachtig geschreven teksten rond Surinaamse stof? Wat
gebeurt er met de dichter Bhai, die in zijn enige dichtbundel Vindu uit 1982 met niet
één woord aan Suriname refereerde, maar die wel de Staatsprijs voor Literatuur
kreeg? Wat zal er gebeuren met de toneelschrijvers? Krijgen de grote
migrantenschrijvers Edgar Cairo en Astrid Roemer een plaats of wordt de grote
taalcreoliseerder Cairo te eigenwijs gevonden en vindt men Roemer, de enige die
een volwaardige romantrilogie over de tijd van het militaire regime schreef, te weinig
Surinaams in haar stijl? Welke rol zal het spelen dat Rappa, auteur van
schoolkrantachtig proza, zeer actief is binnen het letterkundig le-

16

Een vijftal jaren geleden is voor het Papiamentu dit lijstje opgesteld, mij toegestuurd door
Wim Rutgers: Periode tot 1795: Kantika oral, Kompa nanzi-verhalen, Karta di amor (1776).
Periode 1795-1915: J.S. Corsen, Atardi (1905). Periode 1915-nu: Willem Kroon, Guiambo
bieuw ta bolbe na wea (1928), M.A. Fraai, Un yiu di pueblo (1931), S.M. Suriel, Muher
culpable (1932), W.M. Hoyer, Caridad (1933), Amador Nita, Marianita (1943), Julio Perrenal,
Cancionero Papiamento (1943), Pierre Lauffer, Kumbu (1955), Frank Martinus, Ta amor
so por (1961), Luis Daal, Kosecha di maloa (1963), Guillermo E. Rosario, E rais ku no ke
muri 1969), Pacheco Domacassé, Tula (1970), Nydia Ecury, Bos di Sanger (1976), Enrique
Muller, Seru mesa (1976), Elis Juliana, Opi (1979), Walter Palm, Un boka di poesia (1983),
Henri Habibe, Yiu di tera (1985), Carel de Haseth, Katibu di shon (1988), Ornelio Martina,
E di mi bisabo (1991), Gibi Bacillio, Kueru marká (2000), Barche Baromeo, E parto (2002),
Alfred Schoobaar, Nos no ta hende mas (2003), Philip Rademaker, Bos di buriku (2004).
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ven in Paramaribo? Is Bernardo Ashetu gekend, samen met Shrinivási de enige
dichter die zich met gemak kan meten met de besten van de Nederlandstalige poëzie?
Afgewacht moet worden wat er uit de beraadslagingen in Suriname naar voren
komt. Het zal de moeite waard zijn om te bezien of daar zeer verrassende teksten
genoemd zullen worden, en wat dan de overwegingen zijn om die teksten tot de
canon te rekenen. Postkoloniale culturen zijn niet alleen de resultante van uiterst
dynamische processen, het zijn ook culturen waar veel beweegt en nog weinig
gefixeerd is. De verovering van de eigen smaak op de koloniale smaak, van de eigen
normen en waarden op die van buiten, is daar bijvoorbeeld een centraal onderdeel
van. Hoe dat ook allemaal zal uitpakken, één ding is zeker: Trefossa gaat een vaste
plaats in de Surinaamse canon bezetten; de dichter van de aanhef van de Surinaamse
letteren is onomstreden een ‘Surinaams literair kanon’.
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Lisanne Snelders
‘Een neutrale literatuurwetenschapper? Forget it.’
Interview met Thomas Vaessens

Thomas Vaessens

Thomas Vaessens (1967) is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer
op actuele ontwikkelingen in het literaire veld, zoals in zijn veelbesproken
boek De revanche van de roman (2009). In dit interview wordt dat veld
belicht vanuit het onderscheid tussen hoge en lage literatuur: hoe ziet de
strijd om kwaliteit er vandaag de dag uit en welke rol speelt het
onderscheid tussen hoog en laag nog in literatuurwetenschappelijk
onderzoek? Je kunt best Heleen van Royen bestuderen terwijl je thuis met
Nabokov op schoot zit, aldus Vaessens.
Op 16 april 2008 organiseerde de leerstoelgroep Nederlandse Letterkunde van
de UvA een lezing over Heleen van Royens De gelukkige huisvrouw. Spui 25, het
debatpodium waar de lezing werd gehouden ontving een aantal boze mailtjes...
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‘Ja, dat was opmerkelijk. Ik denk die reactie verklaarbaar is vanuit een wat verouderd
beeld van wat er op de universiteit zou moeten gebeuren. Veel mensen vinden dat
de universiteit de studenten zou moeten leren aanwijzen wat in de literatuur van
waarde is. Minder belangrijke boeken zou je volgens hen niet moeten bespreken en
als je ze toch bespreekt, dan moet je ze als sociologisch, en dus niet literair, fenomeen
zien. Dat hele denken is op de helling komen te staan. We beschouwen “kwaliteit”
niet meer als iets natuurlijks, maar als een kwalificatie die door mensen wordt
toegekend. Die mensen hebben eigenschappen. Wie wat over kwaliteit wil zeggen,
moet zich dus afvragen wat de eigenschappen zijn van de mensen die deze kwaliteit
toekennen. De vraag is steeds: wie bepaalt er eigenlijk wat van waarde is? Zijn dat
de kenners? En als het de kenners zijn, wat zijn dat dan voor kenners? Als je in een
wereld leeft waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen dezelfde
referentiekaders heeft, is het ook moeilijker om te zeggen: “Nou, dit soort literatuur
onderwijzen we aan de universiteit, omdat dat nou eenmaal goede literatuur is.” De
trouw aan de canon die men van de universitaire gemeenschap verwacht, bestaat al
lang niet meer. Als docent of student hoef je niet de barricades op voor een
literatuurbegrip van veertig jaar geleden.’
Toch wordt bij de opleiding Nederlands aan de universiteit voornamelijk de
hogere literatuur bestudeerd. Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur is
gedeconstrueerd, maar het functioneert nog steeds. Hoe komt dat?
‘Het onderscheid is gedeconstrueerd, maar dat betekent nog niet dat de rollen zijn
omgedraaid. Als je hier studeert krijg je niet voortdurend Heleen van Royen onder
je neus geduwd. Vanuit een historisch perspectief is het heel belangrijk dat wij de
literatuur van nu situeren in een historische wording en die historische wording is
niet dat het al in de jaren zestig, zeventig en tachtig vanzelfsprekend was om buiten
de canon te kijken. Dat je hier de hele tijd te maken krijgt met reflectie op de canon
heeft te maken met de geschiedenis van ons vak. Er is de afgelopen jaren veel
veranderd en het onderwijsprogramma verandert mee, maar we verbranden de schepen
achter ons niet. En verandering gaat ook niet van de ene op de andere dag.’
In het laatste hoofdstuk van De revanche van de roman (2009) stel je dat de
neerlandistiek cultural studies moet heruitvinden omdat de ontwikkeling van
deze discipline, waarin de bestudering van de ‘lagere cultuur’ heel belangrijk
is, aan de neerlandistiek voorbij zou zijn gegaan. Hoe zou je dat voor je zien?
‘Die heruitvinding is niet alleen nodig om aandacht te genereren voor populaire
cultuuruitingen. Het gaat er mij vooral om dat we onderkennen dat de literatuur en
de waardering ervan mensenwerk is. Dat we de ideologische en ethische dimensies
van alle aspecten van literaire communicatie onder ogen zien. Cultural studies
bestudeert cultuur in de brede zin van het woord: cultuur is hoe mensen met elkaar
omgaan, hoe mensen zin geven aan hun leven.
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Om op het punt van de hogere en lagere cultuur terug te komen: als je naar populaire
cultuur kijkt vanuit een academisch perspectief, dan betekent dat niet dat je dezelfde
vragen stelt als die je zou stellen aan hogere cultuur. Je hebt het veel meer over
effecten: een Hollywoodfilm kan maatschappelijk grotere effecten hebben dan een
roman. Zo is manipulatie van de burger in film een veel groter item dan manipulatie
in romans. Zaken als latent racisme, rolbevestigende patronen, enzovoort, zijn vaak
interessanter om te bestuderen in massacultuur, omdat deze grotere reële effecten
heeft dan hoge cultuur.
In de neerlandistiek heeft dat hele cultural studies-veld nooit echt voet aan de
grond gekregen. Dat heeft te maken met het feit dat de neerlandistiek over het
algemeen nog werkt vanuit een betrekkelijk humanistische agenda, waarin het gaat
over hoge cultuur en de opvoedende waarde en de louterende werking ervan,
enzovoort, enzovoort.’
Wat betekent die heruitvinding van cultural studies dan concreet?
‘Cultural studies was in de jaren zestig en zeventig een fel antwoord op het
essentialisme van traditionele vormen van cultuurwetenschap; een politiek project
dat de in- en uitsluitingsmechanismen van het monumentale cultuurbegrip
onschadelijk probeerde te maken. Binnen de neerlandistiek mag dat programma nog
steeds heilzaam zijn, we zijn inmiddels ook de nadelen van cultural studies onder
ogen gaan zien. Zo is de postmoderne neiging tot deconstructie, die in cultural studies
ingebakken zit, misschien wat ver doorgeslagen. En het relativisme ervan - de houding
die het begrip “kwaliteit” niet bevraagt maar eenvoudigweg ontkent -, daar zijn we
ook wel van teruggekomen. Ik beschrijf in De revanche van de roman een soort
derde weg tussen het aloude humanisme en de bestrijding van zijn uitwassen door
postmoderne benaderingswijzen van cultuur. Je zou kunnen zeggen dat we de
literatuurwetenschap moeten verrijken met het instrumentarium van cultural studies
en op onze beurt cultural studies verrijken met literatuur. Talloze
cultuurwetenschappers houden zich bezig met ideologie, met discourse, kortom: met
taal. Maar wie heeft de talige, literatuurwetenschappelijke achtergrond die daar bij
hoort? Ik zie een mooi gat. Daar mogen wij best in springen.’
Betekent die toenadering tot cultural studies ook dat het onderscheid tussen
hoge en lage literatuur in het onderzoek komt te vervallen?
‘Wat cruciaal is, is niet het onderscheid tussen hoge en lage cultuur, maar het soort
vragen. Als ik bijvoorbeeld in vormen van discourse geïnteresseerd ben, dan ga ik
kijken hoe uit teksten blijkt hoe ideologische patronen verlopen, hoe mensen tegen
grote maatschappelijke, politieke, morele of ethische kwesties aankijken. Hoe
literatuur vervlochten is met discussies op allerlei terreinen. Als je in dat soort dingen
geïnteresseerd bent, dan kun je net zo goed vragen stellen aan Jan Cremer als aan
M. Vasalis. Voor mij als wetenschapper maakt het onderscheid tussen hoge en lage
cultuur daar-
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om helemaal niets uit. Maar als liefhebber, ja... je zult mij vaker met Nabokov op
mijn schoot aantreffen dan met Heleen van Royen. Maar als de vraag die ik stel op
een interessantere manier beantwoord kan worden door Heleen van Royen, dan heb
ik daar geen enkel bezwaar tegen, integendeel.’
In dit licht is het wel opvallend dat in De revanche van de roman, waarin de
relatie tussen literatuur en maatschappij centraal staat, vrijwel uitsluitend
romans besproken worden die tot de hogere literatuur gerekend worden.
‘Ik heb mij in dat boek afgevraagd hoe de reacties zijn op het postmodernisme. Het
postmodernisme, zoals ik dat definieer, is iets wat op die manier vooral in de hoge
cultuur zichtbaar is. Je ziet nu een soort negatieve reactie daarop die zich ook weer
in de hoge cultuur uit. Dat daaronder een hele grote onderstroom zit van
postmodernismekritiek die zich uit in de middlebrow of in de lowbrow culture, ja,
dat is waar, maar daar heb ik mij niet op gericht. Dan is de vraag: waarom niet? En
dat heeft dan toch met persoonlijke voorkeuren te maken, denk ik.’
Die reactie, de laatpostmoderne positie, wordt in het boek beschreven als een
reactie op het postmodernisme en op de ‘ontwaarding’ van literatuur. Hoe
verhoudt die ontwaarding zich tot het traditionele onderscheid tussen hoge en
lage literatuur?
‘De kortst mogelijke definitie van de ontwaarding van literatuur is dat het niet meer
vanzelfsprekend is dat datgene wat door kenners van belang wordt geacht, ook door
anderen belangrijk wordt gevonden. In de jaren zestig waren mensen nog bereid om
te zeggen: “Ik vind dit het mooist, maar de echte kenners vinden dat het mooist en
dát is belangrijker.” Nou, dat is nu omgedraaid. Nu zeggen mensen: “Die kenners,
wat heb ik daarmee te maken. Dancing with the stars, dát is mooi.” De ontwaarding
van literatuur heeft dus tot gevolg dat hoge literatuur niet meer het primaat heeft.
Maar dat betekent niet dat het onderscheid tussen hoge en lage cultuur niet bestaat:
voor veel mensen is hoge cultuur onvergelijkbaar meer waard dan lage cultuur.’
In Ongerijmd succes (2006) stel je dat ook in de poëzie een ontwaarding heeft
plaatsgevonden: het is niet meer vanzelfsprekend dat je een bepaald soort poëzie
mooi moet vinden. In hoeverre verschilt poëzie daarin van proza?
‘In het proza hebben auteurs die tegen de ontwaarding aanlopen het idee dat ze
overstemd worden door de Kluun-achtigen, of de populaire cultuur. Dat zie je in
poëzie nog veel heftiger. Het is niet zo dat er minder poëzie verschijnt, dat de oplagen
kleiner zijn of dat er minder besprekingen zijn, maar de poëzie als genre is wel een
niche geworden. Er is rondom de poëzie tegenwoordig zoveel meer. Dichter zijn, in
de zin van Lucebert, Kouwenaar of Campert in de jaren vijftig, dat is nu iets totaal
anders; er zijn
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in de poëzie heel veel verschillende circuits. Het is voor een dichter heel moeilijk te
bepalen wie hij is en waar hij staat. Ooit was de wereld van de poëzie overzichtelijk
en had hij ook meer te betekenen. Een dichter, ja, dat was iemand. De afgelopen
vijftien jaar zie je daarom dat dichters de stap naar de wereld proberen te maken. De
meest overtuigende stap is dan wel de performancecultuur. Dichters zoeken gewoon
publiek. Ze gaan voor een zaal staan en zeggen: “Hier ben ik en dit is mijn werk.”
Dat vind ik een ongelooflijk interessante ontwikkeling.’
Zowel in proza als in poëzie zijn dus allerlei verschuivingen te zien. Evenals in
de neerlandistiek, die niet langer alleen de hoge cultuur als object van studie
heeft. Je constateert deze veranderingen, maar neemt ook regelmatig zitting in
jury's van literaire prijzen, waarmee je indirect bijdraagt aan de consolidatie
van hoge cultuur en je eigen onderzoeksobject mede definieert. Is dat niet
vreemd?
‘Om te beginnen zitten alle neerlandici wel eens in jury's, hoor. Ook zij die mij
verwijten dat ik als wetenschapper te veel een positie inneem in het literaire veld.
Ze doen dat allemaal maar wat graag. En de meeste prijzen vallen ook niet zo op.
Maar of ik dat vreemd vind? Nee, wie dat vreemd vindt, is slachtoffer van het
misverstand dat er zoiets als waardevrije literatuurwetenschap bestaat. Of dat wij als
literatuurwetenschappers een beter, definitiever oordeel zouden kunnen vellen over
een tekst. Wat wij kunnen, is verklaren waarom bepaalde tekstkenmerken op een
bepaald moment wel of niet als kwaliteit herkend worden. Ook kunnen we onze
persoonlijke oordelen beter retorisch onderbouwen dan de meeste andere lezers.
Maar ook wij kunnen niet gemakkelijk over de schaduw van onze vooronderstellingen
heen kijken. Dat zeg ik ook, als ik zo nu en dan in een jury zit. Ik merk dat collega
juryleden soms denken dat ik daar als deskundige zit. Als iemand die een afstandelijk,
belangeloos oordeel kan vellen, een oordeel dat van een andere orde is dan het oordeel
van een criticus of schrijver. Het eerste wat ik dan doe is uitleggen dat zij van mij
geen ander soort oordeel hoeven te verwachten, maar dat ik hooguit dingen in
historisch perspectief zou kunnen plaatsen.
Kwaliteit is niet iets wat universeel vaststelbaar is. Over kwaliteit moet je
onderhandelen. Ik vind het leuk, als een soort hobby, om mee te doen in die
onderhandeling. De strijd om kwaliteit moet in een openheid gevoerd worden waarin
mensen erkennen dat ze vooronderstellingen hebben en hun criteria op tafel leggen.
Waar ik tegen ben is een wereld waarin er autoriteiten zijn die onbevraagd,
ongereflecteerd zeggen: “Jongens, sorry maar dat ziet toch iedereen, dit is kwaliteit.”
Dat zijn de critici die zeggen dat ze geen agenda hebben. Nou, sorry, maar je hebt
wel een agenda!’
Ook zelf heb je dus voorkeuren en een ‘agenda’, hoe zie je dat terug in je werk
als wetenschapper?
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‘Het hele idee van een neutrale literatuurwetenschapper, forget it. Natuurlijk heb ik
mijn voorkeuren, maar volgens mij kun je die voorkeuren alleen maar onschadelijk
en juist productief maken wanneer je ze expliciteert. Een goed voorbeeld is de
feministische literatuurwetenschap, waarin men in de eerste regel duidelijk maakt
dat de zaak vanuit een feministisch perspectief bekeken zal worden. Natuurlijk heb
je dan een emancipatoire en politieke agenda, maar hij ligt onmiddellijk op tafel en
alles wat er verder gezegd wordt staat in het licht daarvan. Dat is, in de
literatuurwetenschap én daarbuiten, ongekend waardevol gebleken.’
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Maarten van der Graaff
‘De Goddelijke Komedie is boring as hell.’
Interview met Ellen Deckwitz

Ellen Deckwitz, foto: Nadine Ancher

Ellen Deckwitz (1982) is dichter en schrijver. Ze treedt op door het hele
land. Zo stond ze op de planken van Lowlands, haar gedichten werden in
verschillende bloemlezingen en tijdschriften opgenomen en in 2009 won
ze het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Sinds dat jaar is zij tevens
lid van het Utrechts Dichtersgilde en de band Asfalt-feeën met Ingmar
Heytze en Cor van Ingen. Bij Uitgeverij Nijgh en van Ditmar verschijnt
dit jaar haar eerste gedichtenbundel en volgend jaar haar debuutroman.
Een interview over podiumkunst, erkenning, de strijd tegen babyboomers
en het product Ellen Deckwitz.
Je won eind 2009 het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Wat vind je van
het niveau van de slam in den lande? Ben jij koning eenoog?
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‘Er zijn redelijk wat slechte dichters binnen de slam. Ik vind maar een paar slammers,
zoals Gijs ter Haar en Martijn Teerlinck, erg goed. Maar er zijn ook niet zo veel
papieren dichters die ik echt goed vind. Slam heeft inmiddels eigen merites:
gepubliceerde dichters die uit de slamwereld komen worden lovend besproken. Het
is niet meer zo, dat slam automatisch voor slechtere poëzie dan geschreven poëzie
staat. Alleen onderscheidt de slam zich in Nederland niet ontzettend van de geschreven
poëzie, het is hier redelijk highbrow. In het buitenland gaat het er
maatschappijkritischer aan toe en tref je een hoop getormenteerde ego's op de planken:
er wordt veel meer geschreeuwd. Het is daar veel meer spoken word.’
Er zijn mensen die vinden dat poëzie geen wedstrijd kan zijn. Wat vind je
daarvan?
‘Daar word ik moe van... De redactie van “De Wereld Draait Door” had pas bedacht
dat ik moest gaan slammen tegen Nico Dijkshoorn en toen weigerde hij omdat hij
dichtkunst geen competitie vond. Dat zou ik ook zeggen als ik bovenaan de
dichterlijke voedselketen zou staan. Dan wil je niet het risico lopen om te worden
verslagen door iemand die dertig jaar jonger is.’
Je komt dus uit het veelbewogen slam circuit en binnenkort debuteer je met een
bundel bij Nijgh en van Ditmar. Beschrijf je eigen carrière eens.
‘Toen ik twintig was kreeg ik bij Prometheus een contract voor een roman, ontving
een voorschot en klapte dicht. Toen ging ik dichten en na een tijdje waren er drie
grote uitgeverijen geïnteresseerd. Ik vond de blik van sommige redacteuren van deze
uitgeverijen op mijn poëzie niet goed: ze wilden dat ik wat meisjesachtiger schreef
en wat lolliger. Als ik geen keuze had gehad was ik natuurlijk wel met een van die
uitgeverijen in zee gegaan. Toen ik in de bloemlezing Ik ben een Bijl van Erik Jan
Harmens stond benaderde een redacteur van Nijgh en van Ditmar mij, dezelfde
redacteur als die van Ernest van der Kwast. Zij nam mijn werk serieus, liet het niet
afhangen van het feit dat ik jong was en een vrouw.’
Het valt op dat geïnteresseerde uitgeverijen al een mal hadden klaarliggen: het
moest meisjesachtiger en lolliger. Hoe vatte jij dat op?
‘Je legt altijd blauwdrukken over jezelf en anderen om de dingen hanteerbaar te
maken, ze in te kaderen. Kijk naar dichteressen als Tjitske Janssen en Hagar Peeters;
dat is op het eerste gezicht ook lollig... Je wordt een plaatje, een meisje dat schrijft.
Schattig, maar ze moet natuurlijk niet te goed schrijven, of te moeilijk, want dan is
het geen geloofwaardig meisje meer. Jonge vrouwen verkopen het beste. Dat is denk
ik omdat het vrouwen boven de veertig zijn die het meeste tijd en geld uitgeven aan
literatuur, die willen iets zien om zich in te herkennen, een mal. Ik kom bij optredens
erg veel veer-
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tigplusvrouwen tegen. Soms komt er één naar me toe aan wie je ziet dat die al haar
hele leven bezig is geweest om veertigplusser te worden en dan zegt zo iemand: “oh,
ik wou dat ik het vroeger ook had gedurfd.” Je wordt kortom het kind dat op de sport
wordt gedaan waarop de ouders vroeger graag hadden gewild.’
Voel je je erkend?
‘Ja. Dat leid ik af uit recensies in belangrijke kranten en literaire tijdschriften. Ik heb
Nederlands gestudeerd in Groningen en daar was de benadering erg institutioneel.
Bourdieu dus: kunst als een sociale constructie. Erkenning valt in die zin ook af te
lezen aan of je op belangrijke festivals mag optreden zoals de Nacht van de Poëzie
of Lowlands. Een andere vorm van erkenning was voor mij de dichtersprijs van
Meander, omdat mijn geschreven werk werd bekroond. Datzelfde geldt voor mijn
toetreden tot het Utrechts Dichtersgilde. Kwade tongen kunnen zeggen dat ik de
excuusvrouw ben geweest; de andere dichters zijn man en over de veertig. Ik was
bang dat ik er als leuk ding was bijgehaald, maar ik ben volwaardig lid en merk dat
men mijn gedichten serieus neemt. En ik ben nog steeds het leuke ding! Het werken
met mijn redacteur vind ik overigens ook erg leuk: dat was liefde op het eerste gezicht.
We hebben dezelfde poëticale voorkeur en ze is een vrouw. Dat vind ik belangrijk,
door mannen voel ik me al snel betutteld.’
Is er veel seksisme in de literatuur?
‘Absoluut. In het slamcircuit werd wel gezegd dat ik alleen maar won omdat ik een
vrouw was. Omdat ik twee tieten heb. Toen ik even gewend was aan de nieuwe
ontologie van mijn borsten zag ik hoe gemeen die opmerking was. Er zijn echt
vrouwonvriendelijke slams. Ik zit eigenlijk best in dubio hoe ik om moet gaan met
dat seksisme, wellicht moet ik er gebruik van maken en er later mijn mond over
opentrekken. Een beetje wat Ilja Pfeiffer heeft gedaan met de slam: eerst meedoen
en in je voordeel gebruiken en je er daarna tegen verzetten. Maar misschien is dat
mijn bourdieuaanse blik.
Bestaat er zoiets als hoge cultuur? Zo ja: wat is dat?
‘Ik denk dat hoge cultuur veel te maken heeft met inside information, met het horen
bij de incrowd. Het is net als bij sport, neem cricket. Ingmar Heytze heeft me laatst
geprobeerd uit te leggen hoe cricket werkt en ik snapte er echt niets van, daar is zowat
een expertschema aan kennis voor nodig. Zo is het ook met poëzie. Het gaat er niet
om dat poëzie een klein segment is, want dat is onzin. Duizenden mensen schrijven
gedichten. Het gaat vooral om hoogopgeleid, en in nauwere zin: om mensen die
letteren hebben gestudeerd. Die mensen weten wat cricket is en maken de dienst uit
in de wereld van cricket. Hoge cultuur bestaat en wordt door allerlei kunstpausen
verdedigd. Maar
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die hoge cultuur is omstotelijk. Sterker nog: die hoge cultuur is sterfelijk.
Babyboomers maken op het moment van schrijven nog steeds de dienst uit in de
academische en literaire wereld. Hun mening wordt ons jongeren nog steeds
opgedrongen, op universiteit en in de media. Mijn eerste roman gaat daarover, en
verzet zich daartegen.
Je schrijft dus tegen een traditie.
‘Zeker. Toen de academische babyboomers gingen settelen hingen ze een soort eigen
mores op aan de idealen uit hun studententijd. Ze wilden moreel onschendbaar zijn.
Als ze iets fout deden was het de schuld van het trauma van de eerste generatie na
de oorlog en als ze iets goed deden was dat hun verzet tegen de verzuiling. Op een
gegeven moment word je daar zo tering moe van.’
Wat doet die generatie babyboomers dan fout als het over literatuur gaat?
‘De ellende is dat een goed deel van de recensentenposten en academische posities
door hen wordt bezet en dat dat de komende tijd nog wel even zo zal zijn. Piet
Gerbrandy, Elsbeth Etty: ze zijn opgevoed met de traditie van Merlyn. Ze zien het
werk als autonoom geheel. Doordat ze boeken alleen maar op die manier lezen
castreren ze in feite de literatuur. Die wordt van het leven gescheiden. In mijn roman
zal ook sprake zijn van een boek binnen het boek, dat door babyboomers totaal
verkeerd wordt geïnterpreteerd. Die pausen waar ik het al over had, die babyboomers,
kijken vooral naar de letter van de tekst, ik ben geïnteresseerd in het effect ervan.
Mijn generatiegenoten ook. Wat zou het als je zo'n vaag boek als Dis van Marcel
Möring kan schrijven. Een Goddelijke Komedie in Assen?! Het is knap om zo veel
te hebben gelezen en zo'n slecht boek te schrijven.’
Ik geloof niet dat jij alleen maar aandacht wil voor het effect van je teksten.
‘Het is natuurlijk ook wel fijn als de aanhangers van de traditie van Merlyn je een
beetje aandacht geven, maar als over mijn werk alleen zou worden geschreven dat
ik het ontwrichtende van intertekstualiteit zo goed laat zien, heb ik toch iets verkeerd
gedaan. Poëzie is namelijk allereerst communicatie. Je kletst eigenlijk langs de
common sense heen om iets te tonen dat voorheen niet werd blootgelegd. Dan is het
als dichter belangrijk te kunnen ontdekken of mensen zich herkennen in je gedichten,
zonder dat je daarvoor allerlei gemeenplaatsen hoeft aan te spreken. Podia zijn bij
het vergroten van het bereik van poëzie erg belangrijk. Op Lowlands lopen mensen
eens voor de grap naar binnen bij een tent waar gedichten worden voorgedragen en
komen er op die manier mee in aanraking.’
Als het aankomt op poëzie als communicatie is het belangrijk om te noemen dat
je ook optreedt met Ingmar Heytze en Cor van Ingen (de bassist van Spin-
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vis). Op het podium combineren jullie onder de naam Asfaltfeeën poëzie en
muziek. Wat betekent deze band voor de dichter Ellen Deckwitz?
‘Veel lol. Opeens mocht ik in een band, op Lowlands! Met de bassist van Spinvis,
waar ik al vanaf het begin fan van was. Het is hard werken om de combinatie van
muziek en poëzie echt te laten werken. Soms werk je veertig uur voor een kwartiertje
goede poëzie op muziek.’
In een interview op Sapsite zeg je over Asfaltfeeën en optreden op podia dat je
vaak de weerstand ziet die het woord literatuur oproept bij mensen. Die mensen
die bij het horen van dat woord naar de bar vluchten wil jij terugwinnen?
‘Er hangt een duf en stoffig imago aan het woord; de truttigheid van leesclubjes, et
cetera. Door zoiets als wat wij op het podium doen te presenteren als een mogelijkheid
van literatuur kun je die mensen interesseren. Literatuur is niet alleen De Goddelijke
Komedie. Weet je hoe saai dat boek is? Het is verschrikkelijk dat het steeds weer
herdrukken beleeft.’
Ben je niet bang dat mensen dat soort uitspraken zien als een vorm van
cultuurbarbarisme?
‘Nee. Ik heb een cum laude research master in literatuurwetenschap plus een
specialisatie in mediëvistiek, dus ik weet wel wat ik zeg als ik zeg dat ik De
Goddelijke Komedie saai vind. Cultuurbarbarisme is niet op de hoogte zijn van
cultuur, of cultuur niet de moeite waard vinden om je in te verdiepen. De Goddelijke
Komedie is boring as hell.’
Er staan een dichtbundel, een roman en veel optredens op stapel; je moet nog
flink aan de bak.
‘Zeker, en dat is nog niet alles. In 2013 zal er ook een kinderboek verschijnen. Dat
is een primeur voor Vooys, tada!’
Dat is een leuk nieuwtje. Het wordt dus nog drukker dan ik al dacht. En daarbij
moet je je de komende tijd steeds meer in de kijker spelen?
‘Jazeker. Ik ben het product Ellen Deckwitz. Wat dan weer mooi botst met mijn
boeddhistische levensovertuiging. Maar je moet van jezelf laten horen en er gebeuren
ook zo veel dingen op het gebied van de poëzie! Zoveel goede ook, waarvan de
meeste natuurlijk door mijzelf gemaakt worden. God, wat onbescheiden. Ik heb zo'n
slecht karma na dit interview. Als ik zo doorga incarneer ik straks nog in het kind
van Paris Hilton.’
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A.B.C. Swart
Kafka in de polder.
Een gesprek met Jac. Toes over zijn rechtszaak tegen het Nederlands
Letterenfonds

Jac Toes, foto: Marieke Peters

Eind 2008 diende misdaadromanschrijver Jac. Toes een aanvraag voor
een werkbeurs in bij het Nederlands Letterenfonds (voorheen: Fonds voor
de Letteren). Het was de start van een proefproces waarmee Toes een
einde wilde maken aan de structurele uitsluiting van misdaadromanciers
bij het verkrijgen van financiële ondersteuning. Op grond van het oordeel
van enkele adviseurs, die van mening waren dat Toes' werk geen literaire
kwaliteit bezit, wees het Fonds zijn verzoek af. Toes tekende in een interne
procedure bezwaar aan, maar kreeg opnieuw nul op rekest. Daarop stapte
hij naar de Rechtbank in Arnhem, die hem in juli 2010 in het ongelijk
stelde. Toes besloot door te gaan en tekende hoger beroep aan. Op 17
februari jongstleden kwam de zaak voor bij de Raad van State in Den
Haag, de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. Redacteur A.B.C.
Swart woonde de zitting bij. Een week na de zitting sprak hij met Jac.
Toes.
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Hoe schat je je kansen in?
‘De staatsraden waren erg kritisch en stelden een aantal belangrijke punten aan de
orde. Het was sowieso al uitzonderlijk dat ze met z'n drieën waren, terwijl één
staatsraad eigenlijk de norm is. Ik heb de indruk dat de Raad van State zich echt op
dit probleem heeft gestort: het lijkt erop dat ze het een beetje zat zijn, al dat gedoe
rondom subsidievragers die bij de subsidieverstrekkers stuiten op onduidelijke of
half omschreven criteria, op gebrekkige procedures en op de schijn van
belangenverstrengeling. Ze hebben al een aantal van dit soort zaken gehad. Er zijn
er ongetwijfeld meer, maar ik heb er nu drie verzameld: Boermans, Willem Breuker
en het Oerolfestival. Alledrie hebben ze bij de rechter hun gelijk gekregen. Mocht
ons bezwaar worden gehonoreerd, dan is dat een belangrijk signaal - niet alleen voor
de misdaadromanciers en onze literaire vakbroeders en -zusters, maar voor de hele
kunstsector. Eigenlijk zou de Raad van State dan zeggen: jongens, het kan me geen
donder schelen hoe jullie subsidie verstrekken daar in die kunstensector, maar zorg
dat je je zaakjes goed op orde hebt! Laat het niet elke keer aankomen op problemen
met de procedures! Geef je adviseurs duidelijke richtlijnen mee en zorg ervoor dat
ze worden gehandhaafd!
Ik sprak laatst Ruud Jan Kokke, een topontwerper. Hij is lid van de
aanvraagcommissie van de Piet Mondriaanstichting. Als ze daar een aanvraag krijgen,
zit de secretaris er bovenop om ervoor te zorgen dat de adviseurs zich houden aan
de richtlijnen. De adviseurs mogen niet zomaar hun eigen artistieke normen inbrengen.
Dat is wat bij het Letterenfonds in mijn geval wel is gebeurd. Daar zijn eigen normen
ingebracht over wat individuele beoordelaars onder literaire kwaliteit verstaan, terwijl
die niet stroken met de richtlijnen die het fonds zelf verstrekt. Ze hebben mijn
aanvraag dus beoordeeld aan de hand van ad hoc geformuleerde criteria. De
staatsraden gingen daar heel diep op in. Daarnaast waren diezelfde adviseurs ook
nog eens verwikkeld in de afronding van een eigen beursaanvraag, wat de schijn van
belangenverstrengeling wekt. Heel kenmerkend was het einde van de zitting, toen
Martine Bibo, de jurist van het Nederlands Letterenfonds, verklaarde dat de adviseurs
“niet corrupt” zijn. De voorzitter van de rechtbank zei daarop meteen: mevrouw, het
woord “corrupt” is hier niet gevallen. Wij onderzoeken of er verborgen mechanismen
in het systeem zitten die de schijn van belangenverstrengeling in de hand zouden
kunnen werken. Ik denk dat de Raad van State van mening is dat het Letterenfonds
meer zou moeten doen om dit te voorkomen.
Overigens heeft het fonds al halverwege de procedure de financiële poort geopend
voor misdaadromanschrijvers. Het fonds maakte namelijk onlangs bekend
genre-experts te gaan aanstellen en genrespecifieke criteria voor misdaadromans te
gaan formuleren. Maar áls mijn bezwaren worden gehonoreerd... Ik moet wel een
slag om de arm houden, want na de zitting bij de Rechtbank in Arnhem had ik ook
het gevoel van kat-in-het-bakkie! Die rechters waren zó kritisch over de inbreng van
de tegenpartij. Maar al mijn punten zijn toen afgewezen. Dus ik moet voorzichtig
zijn, maar als ik ge-
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lijk krijg, dan komt er iets uit dat het belang van de misdaadromanciers overstijgt.
Dan krijgt de hele subsidiërende kunstensector een signaal.’
Er is natuurlijk behoefte aan duidelijke richtlijnen. Zeker nu er in de kunstsector
zo veel bezuinigd zal worden, is het belangrijk de schijn van
belangenverstrengeling te vermijden.
‘Ja natuurlijk! Die staatsraden zien de bui al hangen. Er wordt heel veel bezuinigd,
dus er zullen veel meer subsidieaanvragen worden afgewezen. Al die afgewezenen
gaan natuurlijk veel vaker kijken naar wat er is misgegaan in de procedure, om alsnog
een klein stukje van de koek te krijgen. De staatsraden willen, denk ik, nu al een dam
opwerpen tegen die vloed aan beroeps- en bezwaarzaken. Tenminste, dat is mijn
gevoel. Maar dat is nog even afwachten.’
In elk geval is er heel veel belang bij deze zaak. Niet alleen voor jou, maar ook
voor je collega-auteurs die nu geen werkbeurzen krijgen.
‘Als je de afwijzingen op een rijtje zet, zie je dat men elke keer dezelfde
containerbegrippen gebruikt - begrippen als “verbeelding”, “diepgang”, “gelaagdheid”
en “clichés”, waarmee je alle kanten op kunt. Het is uiterst willekeurig hoe men die
begrippen toepast. Dat is hopelijk ook wat de Raad van State inziet. Neem
bijvoorbeeld het begrip “cliché”. Wat bedoelen ze daarmee? Kijk eens naar Reve,
die van het cliché zijn handelsmerk heeft gemaakt.
Het getuigt natuurlijk van een arrogantie van jewelste om uit de losse pols zo'n
oordeel te geven: geen verbeelding, geen diepgang, geen gelaagdheid, geen eigen
stijl, toon of karakterontwikkeling, maar wel clichés te over. Als je dat als auteur
voor de eerste keer leest, dan vind je dat hartstikke rot natuurlijk, zo'n ontzettend
negatief totaaloordeel over je werk. Ik heb bij andere misdaadromanciers eens
rondgevraagd waarom hun aanvragen waren afgewezen. Bij een aantal van hen ben
ik op schaamte gestuit: sommigen wilden pas na lang aandringen laten lezen hoe
grondig ze door het fonds zijn afgekraakt.
Maar goed, dat is emotie, daar moet je overheen stappen om verder te gaan. Als
het fonds, na een schriftelijk verzoek, nader toelicht waarom je werk geen literaire
kwaliteit zou hebben, dan geven ze dus één alinea met die zes criteria: jongen, dáárom
heb jij geen literaire kwaliteit. Maar ben je het er niet mee eens, ga dan maar in
beroep, bij onszelf! Dan ga je in beroep, je reageert op die zes criteria, en dan
antwoordt het Fonds dat je het begrip “literaire kwaliteit” daardoor uit elkaar trekt!
Wat moet je anders dan op die zes criteria ingaan? Ik heb die criteria niet bedacht,
zij komen ermee! Verwijt mij dan niet dat ik aan de slag ga met een concept van
literariteit dat zij zelf in zes aspecten hebben vertaald! Het zou wel zo fatsoenlijk
zijn als ze de aanvrager inzicht zouden geven in de originele adviesrapporten in plaats
van een samenvatting van één alinea. Maar ja, dat mag niet, want dan zou ik wel
eens kunnen herkennen wie dat advies heb-
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ben uitgebracht, en die zou ik wel eens een keer in het café kunnen aanvallen, zoals
Martine Bibo tijdens een telefoongesprek toegaf. Daar zijn ze dus bang voor.
Het Fonds heeft een grote blokkade opgeworpen om een normale discussie over
wat literatuur is te verhinderen. In de rest van het literaire bedrijf wordt het debat
daarover elke dag gevoerd. Elke leraar Nederlands staat te juichen als leerlingen zich
over die vraag buigen. Iemand die jarenlang bij het Fonds beursaanvragen
beoordeelde, vertelde me dat het Fonds zich de laatste tien jaar vooral heeft gericht
op het juridisch dichttimmeren van alle beslissingen die ook maar op enige wijze
kunnen worden aangevochten. Dat doen ze door een moeras aan bepalingen te creëren
in een huishoudelijk reglement, een fondsreglement, en dan zijn er nog de richtlijnen.
Daar kom je ook niet meteen achter. Die moet je allemaal schriftelijk aanvragen. Het
is Kafka in de polder.’
Hoe denk je dat het Letterenfonds subsidieaanvragen zorgvuldiger zou kunnen
beoordelen?
‘Thomas Vaessens zegt: het hele begrip “literaire kwaliteit” is een lege huls. Het is
pure fictie.’
Wat vind jij ervan? Denk jij dat er zoiets bestaat als ‘literaire kwaliteit’?
‘Ja, ik zie heus wel, ook binnen mijn eigen genre natuurlijk, verschil in kwaliteit. Ik
weet ook dat ik de grootste moeite zou hebben om hanteerbare criteria te ontwikkelen.
Daarvoor zou je echt heel veel literatuurwetenschappelijk onderzoek moeten doen.
Ik benijd die twee genre-experts die nu worden aangesteld helemaal niet. Ik heb
mezelf ook niet aangemeld.
Daarnaast zou je als adviseur veel meer moeten investeren in een overtuigend
leesrapport. Maar dan kom je natuurlijk op een gevoelig punt, want daar gaat veel
tijd en energie in zitten. Dat doe je niet voor die paar tientjes die je krijgt als adviseur.
Ik denk wel dat het veel zorgvuldiger kan, en dat je die criteria veel scherper kunt
maken, veel helderder omschreven. Je kunt de toepassing ervan ook veel inzichtelijker
weergeven. Die leesrapportjes zouden kunnen worden uitgebreid. Ik denk dat dat
haalbaar is.
Aan de andere kant denk ik ook dat je altijd wel enige vaagheid zult houden. Er
zal altijd een gebied overblijven waarover je kunt bekvechten.’
Je bent hier nu al meer dan twee jaar mee bezig. Heb je weleens gedacht: ik
stop er helemaal mee?
‘Toen het fonds bekendmaakte dat ze voor de misdaadroman genre-experts zouden
gaan aanstellen, hebben sommigen wel tegen me gezegd: stop nou maar; je hebt toch
al gelijk gekregen, het fonds is toch al overstag? Ik heb heel even getwijfeld, maar
ik zag dat er nog heel veel dingen open lagen, dus eigenlijk heb ik daar hooguit vijf
minuutjes
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over nagedacht. Verder heb ik nooit getwijfeld. Ook na de uitspraak van de Rechtbank
van Arnhem niet. Ik heb toen op alle punten ongelijk gekregen, maar ik had meteen
het gevoel dat ze in Arnhem hun vingers er niet aan wilden branden. Ze hebben de
hete aardappel doorgeschoven naar een hogere rechtbank. Ik voelde meteen dat ze
hier een precedent-uitspraak over wilden, en dat ze er in Arnhem niet aan wilden
beginnen. Voor mij was dus meteen duidelijk dat ik moest doorgaan.’
Stel nou dat je opnieuw op alle punten ongelijk krijgt. Wat denk je dat dat
betekent voor jouw zaak en voor misdaadromanschrijvers in het algemeen?
‘Het fonds heeft al besloten voor de misdaadroman genrespecifieke criteria te gaan
formuleren, dus die buit is al binnen. Dat was mijn belangrijkste doelstelling. Maar
als ik deze zaak verlies, betekent dat voor de misdaadauteurs én de literaire auteurs
dat ze voortdurend tegen onduidelijke procedures, met alle willekeur van dien, zullen
blijven aanlopen.’
De uitspraak wordt begin mei verwacht.
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Emy Koopman
‘Als ik ooit terugkom op deze wereld wil ik een dichter zijn.’
Interview met striptekenaar Dick Matena

Dick Matena, foto: Emy Koopman

Dick Matena (1943) begon zijn carrière als striptekenaar toen hij als
zeventienjarig jochie aanklopte bij Marten Toonder. Naast zijn werk voor
Toonder maakte hij verschillende onconventionele stripboeken, zoals
Prediker en Mythen. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met het
maken van beeldromans of ‘verstrippingen’ van literaire klassiekers zoals
Reves De Avonden en Elsschots Kaas. Eigenwijs en belezen als hij is, ziet
hij redenen om te ageren tegen de huidige belangstelling voor ‘graphic
novels’ - stripboeken die pretenderen meer te zijn dan stripboeken.
Wat is er precies mis met graphic novels?
‘Autobiografische en maatschappijkritische strips heb je al sinds de jaren zestig, de
zogenaamde “underground”-strip. Vanuit Amerika kwam die underground-strip over-
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gevlogen naar Nederland en iedereen begon toen z'n eigen blad. Het idee was dat
iedereen creatief kon zijn, maar dat is natuurlijk flauwekul. Vergeleken met de
underground-strip is de tekenstijl van de graphic novel niet anders, alleen de
erkenning: over het algemeen waren en zijn het mensen die eigenlijk niet kunnen
tekenen, maar dat spreekt dan de elitaire kunstminnaars weer aan. Mensen denken
kennelijk dat als iets maar krom en scheef getekend is en het een beetje boodschap
heeft het heel wat betekent.
Het is pseudo-literatuur, literatuur van kinderen, met kindertekeningen. Je hoeft
maar één goed literair meesterwerk te lezen en je weet dat hier kreupele schrijvers
aan de gang zijn, die door een bepaald warrig taalgebruik denken dat ze literatuur
schrijven. Net als die underground van vroeger zal het een tijdelijke hype zijn.
Wat mij vooral irriteert is als gesuggereerd wordt dat ik daar bij hoor, want dat is
niet zo. Ik doe in wezen het tegenovergestelde: ik probeer van een literair boek een
gewone strip te maken. Alleen omdat de literaire namen die ik neem enorm groot
zijn denken ze dat ik een literair tekenaar ben. Dat ben ik helemaal niet, ik ben een
vrij klassieke tekenaar, die voor zijn eigen plezier die boeken is gaan verstrippen,
voornamelijk omdat ik een manier gevonden heb om alle tekst van de schrijvers te
gebruiken. Dat bestond daarvoor niet, bestaat nog steeds nauwelijks. Ik vind het leuk
dat ik iets nieuws heb kunnen brengen, maar voor mij is het meer een ode aan de
echte literatuur dan dat ik zelf probeer literatuur te maken.
Ik geloof ook niet dat literaire strips überhaupt bestaan. Ik heb nog nooit een strip
gezien, ook niet een zogenaamde literaire strip, die ook maar een fractie van de
kwaliteit heeft van een groot literair werk. Wie een beetje in de buurt komt is Art
Spiegelman, met Maus, dat is een grote uitzondering.’
Maar in je brieven aan Toonder uit de jaren tachtig zeg je op een gegeven
moment: ‘ik ben voor mijn gevoel nou eenmaal met iets meer bezig dan 'n stripje.
Met wat precies weet ik niet. Laat ik zeggen, grafische literatuur’...
‘Ja, “grafische literatuur”. Dan heb ik het ook over dat de tekenvorm die daarbij
hoort... die heeft een andere vorm dan de gewone strip. Het is moeilijk uit te leggen,
waar het verschil zit, dat is waar Toonder en ik naar zochten, en dat vind je dus niet.
Het verschil kan ook in het onderwerp zitten, zoals bij mijn boek Mythen, dat was
zo afwijkend van de gangbare strip, er was destijds geen enkel referentiekader voor.
Je gaat dan zoeken naar woorden om dat uit te drukken, zoals “grafische literatuur”,
“literaire grafiek” - Peter van Straaten vind ik daar het grootste voorbeeld van, dat
vind ik als een van de weinigen echt literatuur, Kamagurka vind ik gewoon “kunst”.
Als je een hele goede combinatie tussen tekst en tekeningen maakt, een strip dus,
zoals Toonder of anderen, dan ben je wat mij betreft een groot kunstenaar. Voor mij
bestaat er geen hoge of lage kunst, alleen kunst. Iedereen die zijn ambacht beheerst
en daar uitzonderlijke dingen mee doet, valt buiten de categorie “ambachtsman”.
Dat zijn zangers, poëten. Zij doen meer dan eigenlijk mogelijk is met het materiaal,
ze leggen
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er hun ziel in. Dan kun je daar namen aan plakken... ik zou die topvorm “poëzie”
noemen, de allerhoogste vorm van kunst. Ik denk ook dat dat met strips kan, maar
ik houd er niet van om het “literatuur” te noemen, “graphic novel”... 't kan nog, maar
liever “beeldroman”, alleen niemand wil daar aan, dat vinden ze dan niet goed
genoeg.’
Mensen die het ‘graphic novel’ noemen hebben pretenties?
‘Algemeen bij graphic novels: de pretentie is je leven vertellen, denken dat wat jij
te vertellen hebt interessant is voor anderen. Dat je anderen niet alleen wilt vermaken,
maar dat je denkt dat je belangrijk genoeg bent om de buitenwereld over jou te
vertellen. Dat hoeft niet altijd over jezelf te gaan. Met Prediker of Mythen had ik
ook pretenties, en zonder dat dat over mijzelf ging zaten daar wel dingen van mezelf
in, het was meer dan alleen een verhaaltje vertellen.’
De gewone klassieke strip had geen pretenties, geen grotere pretentie dan de film:
een goed verhaal vertellen, begin-midden-einde, dat zo duidelijk en mooi mogelijk
voor het publiek maken. Maar er zijn ook arthouse films, voor een kleiner publiek,
dus laten we zeggen dat ik toen een art-strip maakte, met pretenties. En dat is niet
erg, als je die pretenties waar weet te maken.
Ik vind alleen door de bank genomen de kwaliteit erg laag. Maar ik ben een
literatuurliefhebber, ik lees al mijn hele leven poëzie en literatuur. Ik ben hier niet
per ongeluk in terechtgekomen tenslotte. Ook in mijn eigen werk speelde ik met
literaire dingen. Dus ik ben iets kieskeuriger dan de meeste striplezers, die lezen
zelden tot nooit een boek. Het is niet alleen dat de literatuur dedain heeft voor de
strip, de strip heeft ook dedain voor de literatuur. Dat vinden ze aanstellers, dat hoor
ik genoeg om me heen.
En de critici die zich met graphic novels bemoeien zijn in wezen net zo pretentieus
als de mensen die het maken. Logisch, iedereen die van iets houdt wil dat het wat
waard is, dat het serieus genomen wordt. Ik bedoel, als je heel erg van de Zangeres
Zonder Naam houdt, dan vind je het niet leuk als mensen daar lacherig over doen.
Ik begrijp dat allemaal, maar kan er inmiddels wel doorheen prikken. Jezus, ik ben
al 67, ik heb zo veel aan me voorbij zien trekken, ik heb tekenaars en bewegingen
zien komen en gaan. Zo langzamerhand ben ik weer uitgekomen bij de meest klassieke
vorm, dat is het enige wat ik echt waardevol vind: een goed verhaal met
begin-midden-einde, entertainment op niveau.’
Wat zou een kunstenaar kunnen stimuleren om kwalitatief goed werk af te
leveren?
‘Wat mij het meest stimuleert is het ambacht zelf. Als ik zie dat het goed gaat, gaat
de adrenaline stromen. En als je iets slechts maakt, moet je harder werken om het de
volgende keer beter te doen. Dat eigen proces geeft de drang om door te gaan. En
persoonlijk vind ik het dan ook erg fijn om de waardering te krijgen van mensen die
je zelf
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bewondert. Toen ik met De Avonden op de proppen kwam, vond ik het leuk dat ik
respect kreeg van schrijvers. Die schrijvers zagen voor het eerst dat het mogelijk was
om met behoud van hun complete tekst iets anders integers en moois te maken. Van
de ene op de andere dag werd ik geaccepteerd in hun kring. Dat vind ik nog het
leukste wat ik heb meegemaakt door dit werk.
Je moet je eigen maatstaven aanleggen. Wat mij betreft mag je de hele wereld
besodemieteren, maar niet jezelf. Eerlijkheid, integriteit tegenover je eigen afwijkingen
en capaciteiten. Dat vind ik een voorwaarde voor een kunstenaar. Het mooiste wat
een kunstenaar in zich heeft dat moet eruit, dat is voor andere mensen. Daarom zijn
zo veel kunstenaars zo verschrikkelijk ongelukkig. Ze geven het mooiste wat ze in
zich hebben aan de buitenwereld, maar ook vaak het slechtste wat ze in zich hebben.’
Heb jij dat ook gedaan?
‘Sommige van mijn eerdere werken, daar werden mensen heel boos om. Prediker
bijvoorbeeld, dat begrepen de mensen niet, die werden kwaad. Ze vonden het
weerzinwekkend, omdat er een bloot meisje in zat in een surrealistische context.
Ikzelf begrijp Prediker ook slechts gedeeltelijk, maar het moest eruit en ik vind het
altijd nog het mooiste wat ik gemaakt heb. Het is bespot en het heeft mijn hele
internationale carrière naar de gallemiezen geholpen. Ik heb er ontzettend veel last
mee gehad, en dat vond ik absoluut niet leuk, maar aan de andere kant heb ik mensen
er wel behoorlijk mee ontregeld, wat ook een definitie van kunst is.
Als het gaat om wat je met je werk hebt bereikt dan is er één verdienste waar ik
wel echt aanspraak op wil maken: dat ik een lans heb gebroken voor de beeldroman
in Nederland. Vóor De Avonden, toen zaten de deuren van literaire uitgeverijen echt
potdicht, geloof me. Gesloten markten, ook de boekhandel. Met De Avonden lukte
het: Joop Schafthuizen [laatste partner van Gerard Reve, red.] vond het prachtig en
via hem is 't uiteindelijk bij De Bezige Bij binnengekomen. De Avonden was de
eerste reguliere strip die in de boekwinkel kwam - niet de stripwinkel - en nu is dat
bon ton. Anderen komen nu ook binnen bij uitgeverijen. Daar ben ik wel trots op.’
Hoop je wel eens dat je via je verstrippingen meer jongeren aan de literatuur
krijgt?
‘Nee hoor, daar ben ik te egoïstisch voor. Ik doe het echt voor mezelf. In principe
doe je eigenlijk alles voor jezelf. En voor een paar mensen om je heen, om een
klankbord te hebben. Ik heb nooit een publiek in m'n hoofd, en al helemaal geen
kinderen. Maar ik weet wel dat ze er op scholen mee bezig zijn, ze doen er echt iets
mee en vinden het leuk. Later hoor je dat dus wel, maar dat is achteraf.’
Maar denk je wel dat het belangrijk is dat mensen literatuur lezen?
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‘Ja natuurlijk! Tuurlijk! Waarom... omdat in de literatuur... daar staan filosofieën in,
over hoe mensen denken, hoe mensen in elkaar zitten. Muziek kan je emoties enorm
bespelen, maar goede boeken kunnen je gedachten veranderen, kunnen je inzicht
geven in beweegredenen van mensen, ook van jezelf. Je herkent iets in een personage
en denkt “wat eigenaardig”, dan lees je het nog eens terug, je leeft met die mensen
mee. Er zijn niet altijd oplossingen, daar kom je ook achter, en daar ga je dan over
nadenken. Literatuur vind ik heel belangrijk. Daar staat alles in.
Maar als je vraagt welke vorm van kunst ik het “hoogst” vind dan is dat poëzie.
Daar houd ik het meeste van, samen met muziek vind ik het de vorm die je het meest
direct raakt. Eén goed gedicht kan alles in zich hebben: het leven, de weemoed van
het leven, troost, gebrek aan troost. Goede gedichten kun je eindeloos doorlezen, je
komt nooit achter het geheim. Goede gedichten van Bloem, de paar hele goede van
Roland Horst, of Marsman, Claus. Iedereen zou dat moeten lezen. Als ik ooit
terugkom op deze wereld wil ik een dichter zijn. Absoluut.’
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In de kast
Maria Barnas
Het wispelturige verhaal.
Over ‘De tocht over de Zbroetsj’ van Isaak Babel
De rubriek ‘In de kast’ biedt uiteenlopende figuren uit de wereld der
letteren een podium voor hun pleidooi waarom een bepaalde tekst of auteur
opnieuw de volle aandacht verdient. Vergeten werken komen boven water
en op bekende werken wordt een verfrissende blik geworpen. Deze keer
is het aan Maria Barnas om een favoriet literair werk uit haar kast te
kiezen. Barnas is zelf auteur en dichteres, alsook beeldend kunstenares.
Haar uitverkorene is Isaak Babel, weliswaar een bekend Russisch schrijver,
maar niet zo beroemd als Tolstoj of Dostojevski. Barnas laat zien hoe je
in een van de onthutsende verhalen van Babel - ‘De tocht over de Zbroetsj’
- als lezer kunt verdwalen, en hoe het verhaal bij herlezing van betekenis
verandert.
Er staat een gebouw in Amsterdam dat geen tweede maal kan worden bezocht. Bij
elk bezoek heeft het de gangen - als een rivier haar bedding, of een mens zijn grenzen
- verlegd, en zijn er trappen en kamers bijgekomen. Ruimtes die eerder geen daglicht
toelieten, baden in het licht; dakramen verschijnen en verdwijnen. Het is dat dit
gebouw, min of meer in het hart, een rijke verzameling boeken herbergt, anders zou
ik me niet zo vaak in het beweeglijke gangenstelsel wagen.
Bij herlezing van ‘De tocht over de Zbroetsj’ van Isaak Babel (1894-1940) moest
ik denken aan het wispelturige gebouw. Het verhaal heeft jarenlang in de kast gestaan.
Ik wist zeker dat het - mede door een fenomenale slotzin - tot de beste verhalen
behoort die ik ooit heb gelezen.
Bij herlezing is er iets veranderd. Ik zag dat de slotzin een kleine, maar belangrijke
wending heeft genomen.
Babel geeft in ‘De tocht over de Zbroetsj’ zicht op het landschap dat hij als
oorlogscorrespondent doorkruiste tijdens de Pools-Russische oorlog van 1920. Alles
gaat er kalm aan toe. Deze kalmte wordt hoe langer hij duurt onheilspellender. Dit
kan nooit lang goed gaan, weet je, terwijl Babel er nog een schepje bovenop doet:
‘Om ons heen bloeien velden purperen papavers, een middagbriesje stoeit door de
geel wordende rogge, de maagdelijke boekweit rijst als een kloostermuur aan de
horizon omhoog.’ (11)
Al gauw gaat het landschap zich gedragen als een in het nauw gedreven leger:
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Het stille Wolhinië wringt zich in bochten, Wolhinië trekt zich in een
parelachtige nevel van berkebosjes van ons terug, kruipt tussen kleurrijke
heuvels weg en raakt met haar krachteloze armen in wildernis van hop
verward. Als een afgeslagen hoofd rolt een oranje zon langs de hemel, in
de kloven der wolken gloeit een mild licht en de vaandels van de
zonsondergang wapperen boven ons uit. (11)
In ‘Het begin’ - opvallend genoeg het laatste van Alle verhalen - beschrijft Babel
hoe hij in 1916 zijn heil zoekt bij Maxim Gorki, nadat zijn manuscripten keer op
keer door uitgevers zijn afgewezen. Gorki geeft een literair tijdschrift uit en redigeert
teksten van zich ontwikkelende schrijvers. ‘Hij had een lichte, geruisloze, ik zou
bijna zeggen sierlijke manier van lopen; in zijn hand hield hij een aantal schriften
en in enkele daarvan had hij meer geschreven dan de hand van de auteur had gedaan’,
schrijft Babel. (389)
Zichzelf schetst Babel bij zijn ontmoeting met Gorki als volgt:
Ik zag er in die dagen uit als een roodwangige, pafferige, onvolgroeide
kruising tussen een Tolstojaan en een sociaaldemokraat, ik droeg geen
overjas, maar was wel gewapend met een bril, waarvan het montuur met
een draadje was omwonden dat ik met was had ingewreven. (389)
Gorki las de verhalen van de jonge Babel, keurde alles af, maar moedigde hem aan
om door te gaan: ‘Het is nu wel duidelijk aan het licht gekomen, mijnheer, dat u
eigenlijk
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nog nergens het naadje van de kous van weet, maar ook dat u van heel veel dingen
een vermoeden hebt... Gaat u daarom liever een poosje onder de mensen...’ (392)
De volgende dag ontwaakte Babel als correspondent van ‘een dagblad dat nooit
het levenslicht heeft aanschouwd’. De hem aangedragen reis duurde zeven jaar,
zeven jaren, waarin ik langs velerlei wegen ben gegaan en getuige ben
geweest van veel botsingen. Toen ik mij na die zeven jaar liet
demobiliseren, heb ik voor de tweede maal een poging gewaagd mijn werk
in druk te laten verschijnen en toen kreeg ik een briefje van hem met de
woorden: ‘Me dunkt, nu kun je je gang gaan...’ (392)
Babel - zoon van een joodse koopman - had als Russisch oorlogscorrespondent
propagandistische artikelen geschreven waarin de bolsjewistische troepen de
communistische heilsboodschap verkondigden, maar in dagboeknotities uit 1920
blijkt zijn weerstand tegen de vervolging van de joden en het geweld tegen Poolse
burgers.
Geweld, plundering en verkrachting worden in Babels verhalen - waarin hij als
ik-figuur aan het woord is - afstandelijk beschreven. De kleurschakeringen van
ingewanden die een soldaat in zijn buik probeert te proppen, krijgen evenveel aandacht
als de tinten van een meanderende rivier die zich voor hem uitstrekt.
De schrijver is in zijn verhalen niet te betrappen op het vellen van een oordeel.
Hij spreekt geen mening uit. Hij laat de lezer delen in de verschrikkingen die hij
heeft gezien, maar ook in de kracht van de strijdlustige soldaten, door niets en niemand
te ontzien. Zijn twijfel en ontzetting zijn tussen de regels op een haast gelaten manier
aanwezig.
Het lezen van verhaal na verhaal kan evenzeer gaan tegenstaan als elke ochtend
ontwaken in een veldtocht waar geen einde aan lijkt te komen. De uitputting, de
wanhoop die Babel doet voelen, wordt extra stevig ingezet door het ritme van verhaal
op verhaal op verhaal. Elke keer dien je je als lezer weer te verdiepen in de
geestestoestand van hongerige, moordzuchtige soldaten voor wie moraal een
vervagende herinnering is aan een maatschappij waar ze eens deel van uitmaakten.
In ‘De tocht over de Zbroetsj’ wordt Babel ingekwartierd bij een joodse familie.
Twee magere tweelingbroers, met rood haar en lange magere halzen, huppelen er
rond en voeren huishoudelijke klussen uit. De vrouw des huizes geeft Babel een
slaapplaats. Midden in de nacht schudt ze hem wakker. Ze zegt dat hij schreeuwt in
zijn slaap en aldoor tegen haar vader aan stoot.
‘Daar ligt een dode grijsaard op zijn rug. Zijn keel is hem uitgerukt, zijn gezicht
in tweeën gespleten, een klonter blauw bloed ligt als een klomp lood in zijn baard.’
(12) De vrouw legt uit dat de Polen hem de keel hebben doorgesneden. Hij had nog
gesmeekt of ze dat buiten het zicht van zijn dochter konden doen, maar ze deden het
zoals het ze uitkwam, midden in de kamer.
En dan volgt de meesterlijke zin, die mij ooit deed opstaan uit de stoel waarin ik
was weggezonken. De vrouw, die naar omstandigheden nog bij zinnen was, barst in
alle
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waanzin los: ‘“En nou wou ik wel eens weten,” zei de vrouw eensklaps met een
verschrikkelijke kracht in haar stem - “nou wou ik wel eens weten, waar ter wereld
je ooit zo'n vader zult vinden als de mijne”.’ (13)
Bij herlezing staat er, hoe ik het ook wend of keer, in werkelijkheid: ‘En nou wou
ik wel eens weten, waar ter wereld je ooit zo'n vader zult vinden als de mijne was...’
(13)
Mijn eerste lezing houdt de vader in het hoofd van de dochter levend, al is hij net
als grijzend lijk verschenen. De ontkenning van zijn dood maakt haar gemis, verdriet,
en gekte des te sterker. In haar groteske ontkenning schuilt de waanzin van een
oorlogssituatie, en wordt zichtbaar hoe dader en slachtoffer volhouden, doorbijten,
doorgaan.
De eerste versie blijft door de laatste heen schemeren. De woorden in dit verhaal
liggen niet vast. Het is mogelijk dat er woorden bijkomen of verdwijnen, als ruimtes
in het wispelturige gebouw.
Vooralsnog blijft de oude man, de geliefde vader, in de verheven stem van zijn
dochter voortbestaan.
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De kop van Jut
A.B.C. Swart
Twee vrouwen.
Over Marita Mathijsen en Elsbeth Etty
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 spreekt A.B.C. Swart zijn
ergernis uit over de verdediging van de masculiene kanten van het werk
van Harry Mulisch door zowel Marita Mathijsen als Elsbeth Etty. Hij doet
hiermee een oproep aan literatuurwetenschappers tot een kritische
genderinterpretatie van Mulisch' oeuvre en veroorzaakt wellicht een kleine
deuk in de geaccepteerde receptie van zijn nalatenschap.
Harry Mulisch had zich geen mooiere nagedachtenis kunnen wensen. Op de dag na
zijn dood leek het wel of de beperkte capaciteit van het collectieve geheugen de
Grote Drie had omgetoverd in de Grote Eén; in sommige commentaren maakte men
nog wel de vergelijking met Reve, maar Hermans leek reeds volledig aan ons te zijn
ontrukt. Zeer opvallend was ook dat de magisch-mythisch-megalomane
oeuvrebrouwer opeens als een buitengewoon bescheiden man werd beschreven.
Harry Mulisch zou terdege beseft hebben dat hij slechts een kruimel op de rok van
het universum was - in zijn werkkamer wist hij zich dan ook door antieke astrologische
instrumenten omgeven - en zijn grootspraak kon dus niet anders dan als zelfspot
worden uitgelegd.
Hoe bescheiden Mulisch ook geweest mag zijn, de lof was er niet minder om.
Speciale uitzendingen van Kunststof TV en Nieuwsuur, waarin onder meer
NRC-literatuur-critica Elsbeth Etty en emeritus hoogleraar Marita Mathijsen te gast
waren, trokken veel kijkers. Mulisch' schrijverschap en persoon namen mythische
proporties aan. Hij was alleen al vanwege zijn afkomst voorbestemd om zo niet de
grootste schrijver aller tijden, dan toch zeker die van de twintigste eeuw te worden.
Zelfs vrienden spraken op de dag na zijn dood niet of nauwelijks over Mulisch'
ziekbed. Als er al naar gevraagd werd, antwoordde men dat hij zijn ziekte met
waardigheid had gedragen: piekfijn verzorgd en gekleed als altijd, rechtop in zijn
stoel gezeten, berustend in zijn ouderdom, rustig wachtend op de dood. Gelijk de
onsterfelijke Goden van de Olympus vermogen mannen niet te huilen, zelfs niet,
wanneer zij hevig pijn lijden: zij zuchten slechts. Toen Harry Mulisch als mens aan
kanker overleed, werd hij als god geboren - zoals hij het bij leven waarschijnlijk zelf
graag vanuit de hemel aanschouwd zou hebben. Een regenboog maakte zijn serene
uitvaart over de Amstel helemaal af. Toeval? Uiteraard.
Het is begrijpelijk dat Mulisch' werk in de necrologieën en op tv niet erg kritisch
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werd besproken. Zoiets zou een dag na zijn dood misschien niet erg gepast zijn
geweest. Opmerkelijk is echter dat zijn werk al heel lang nauwelijks feministische
kritiek krijgt. Zoals Saskia Pieterse in een artikel over mannelijke identiteit in het
werk van Wolkers, Hermans en Mulisch terecht opmerkt, is er in de neerlandistiek
(behalve door Maaike Meijer) nog maar weinig onderzoek gedaan naar mannelijkheid
in de naoorlogse roman. (Pieterse 2007: 2)
In een interview over het werk van Mulisch - naar aanleiding van de actie
‘Nederland leest’, waarbij zijn roman Twee vrouwen (1975) gratis werd verspreid stelt Elsbeth Etty enkele kritische vragen aan Marita Mathijsen. (Etty 2008) Mathijsen
noemt de keuze van de CPNB voor Twee vrouwen dapper, omdat daarin een lesbische
relatie centraal staat, en homoseksualiteit nog niet door iedereen wordt geaccepteerd.
Etty bekritiseert deze zienswijze: volgens haar is de zogenaamd lesbische relatie in
feite een verkapte heteroseksuele relatie, onder meer omdat één van de twee
vrouwelijke hoofdpersonen, Laura, wordt beschreven als een vent. Mathijsen
antwoordt op die observatie:
Het aardige van Twee vrouwen vind ik juist dat het níet over van die echte
potten gaat. Het boek laat zien dat iedereen op een gegeven moment zo
gefascineerd kan raken
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door een ander dat je de geslachtelijkheid vergeet. Ook een hetero kan
blijkbaar onder bepaalde omstandigheden homo worden. Dat gegeven
maakt homoseksualiteit voor grote groepen acceptabeler. (Etty 2008)
Mathijsens verdediging is wel erg zwak. Zoals ze zelf al toegeeft, is de liefdesrelatie
van Laura en Sylvia nauwelijks op te vatten als een specifiek lesbische relatie.
Mathijsen geeft daar een wel erg optimistische draai aan: het homoseksuele uitstapje
van de twee (heteroseksuele) vrouwen zou homoseksualiteit acceptabeler kunnen
maken. Vanuit een genderperspectief zou het echter logischer zijn dit gegeven
kritischer te bekijken. Wanneer we aannemen dat Laura en Sylvia gekarakteriseerd
worden als in essentie heteroseksueel, dan is hun relatie slechts een lesbisch uitstapje,
een uitzondering die de heteroseksuele regel bevestigt. Hun relatie kan dus binnen
de heteroseksuele hegemonie op die manier eenvoudig worden verklaard en
genormaliseerd. Sylvia laat zich zelfs bezwangeren om Laura een kind te kunnen
schenken: binnen de romanwerkelijkheid kan de marge (homoseksualiteit) niet
bestaan zonder het middelpunt (heteroseksualiteit; seksuele reproductie). Het
patriarchaat komt nergens werkelijk in gevaar. Etty spreekt dan ook van ‘een
mannenfantasie’, maar Mathijsen antwoordt daarop: ‘Voor mij als heterovrouw komt
het geloofwaardig over.’ Mathijsen is van mening dat het ‘tegennatuurlijk leven
scheppen’, het binnen een lesbische relatie een kind willen krijgen, in de roman
volkomen terecht wordt afgestraft. Of, in de ontluisterende woorden van Mathijsen:
‘het knoeien met andermans zaad (...) loopt fout af.’ Zij spreekt in dit verband zelfs
van ‘een heel verstandige opvatting van Mulisch’. (Etty 2008) Afgezien van die
ouderwets christelijke bevestiging van het patriarchaat lijkt de uitzondering op de
heteroseksuele regel in deze roman ook nog alleen voor vrouwen te gelden. Je zou
al met al kunnen stellen dat de roman het acceptabel maken van een lesbische, biof homoseksuele identiteit eerder tegenwerkt dan bevordert.
Gelukkig is Etty niet meteen uit het veld geslagen. Ze houdt vast aan haar kritische
interpretatie, waarin Laura de traditionele mannenrol, en Sylvia de traditionele
vrouwenrol (van keuken- en broedmachine) inneemt. Etty zegt het nergens met zo
veel woorden, maar haar analyse komt erop neer dat de vrouw in Twee vrouwen, net
als in menig ander werk van Mulisch, wordt geobjectiveerd. De roman is te lezen
als een masculiene fantasie. Maar Mathijsen toont zich niet onder de indruk van
Etty's observatie dat Twee vrouwen een wel heel ‘traditionele kijk op de man-vrouw
verhouding’ biedt: ‘Hoezo een traditionele kijk? Waarom noemt u het niet een
natuurlijke kijk?’ (Etty 2008) Het is te hopen dat Mathijsen hier, in een gratuite
poging de discussie uit de weg te gaan, een grapje probeert te maken. Ze zegt namelijk
dat vrouwen van nature ondergeschikt zijn aan mannen. Maar het is onwaarschijnlijk
dat ze dit daadwerkelijk meende, tenzij het Mulischiaanse wereldbeeld, waarin niets
toevallig en alles voorbestemd is, haar naar het hoofd was gestegen.
Hoewel Etty er in het interview nergens blijk van geeft werkelijk te beschikken
over een feministisch begrippenkader, stelt ze wel kritische vragen. Haar bijdrage,
in dit tijdschrift, in de laatste aflevering van de rubriek ‘Uit de kast!’ heeft mij dan
ook zeer
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verbaasd. Terwijl ze zich in het interview met Mathijsen nog zeer kritisch uitliet over
de representatie van vrouwelijke personages in Mulisch' werk, schrijft ze in dit stuk
dat ze zich er ‘nooit aan gestoord’ heeft dat ‘vrouwen erin worden gereduceerd tot
broedmachines’. ‘Nogmaals: zolang vrouwen zich daarvoor lenen, ook nu de noodzaak
daartoe is vervallen, moeten ze het zelf maar weten’. (Etty 2009: 52) Wat betreft de
‘noodzaak’ kunnen we nog coulant zijn, en welwillend aannemen dat Etty daarmee
bedoelt dat vrouwen eeuwenlang niks konden doen tegen hun onderdrukking, dat
vrouwen die onderdrukking lange tijd lijdzaam hebben moeten ondergaan. Maar wat
betreft de strekking van het hele citaat kunnen we toch moeilijk eenzelfde mildheid
betrachten: Etty maakt geen onderscheid tussen personages in een roman en werkelijk
bestaande personen. Anders dan in het interview interpreteert ze het werk van Mulisch
hier niet als masculiene fantasie. Ze kijkt niet kritisch naar de representatie van
vrouwen, maar gaat ervan uit dat vrouwelijke personages wel hun eigen keuzes
kunnen maken, als waren zij personen van vlees en bloed. Hier is in haar perceptie
van het emancipatoire pleidooi voor zelfstandigheid kennelijk iets misgegaan. Etty
haalt twee verworvenheden van de tweede feministische golf door elkaar, namelijk
het (maatschappelijke) ideaal van een gelijkwaardige positie van de vrouw en het
(literair-theoretische) principe van een kritische kijk op de representatie van vrouwen
in fictie. Of heeft het interview met Mathijsen deze naïeve referentiële leeswijze
veroorzaakt? Hoe dan ook, het is zorgwekkend dat een vooraanstaand critica en
bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de VU beschikt over zulke gebrekkige
literatuurwetenschappelijke basiskennis. Etty heeft de klok van de jaren zestig en
zeventig wel horen luiden, maar weet na meer dan veertig jaar nog steeds niet waar
de klepel hangt.
Marita Mathijsen is een heel ander geval. Alleen al haar boekje Twee vrouwen en
meer. Over het werk van Harry Mulisch maakt duidelijk dat we haar moeilijk een
gebrek aan kennis van zaken kunnen verwijten. In tegendeel: het boekje blinkt niet
alleen uit in beknopte en heldere analyses, maar geeft ook nog eens blijk van
Mathijsens fabelachtige vermogen om de hete brij heen te draaien. Het is
bewonderenswaardig dat een heel boek over Twee vrouwen niet één hoofdstukje of
zelfs maar een paragraafje over gender bevat. Niettemin passeren onder andere een
psychoanalytische (of, in Mathijsens eufemistische woorden, ‘psychologische’) en
een zelfreferentiële interpretatie de revue. (Mathijsen 2008: 73) Wat blijkt? Mulisch'
werk puilt uit van de Oedipusmythen en de fallussymbolen. En die fallussymbolen
blijken als klap op de vuurpijl ook nog eens iets te kunnen zeggen over Mulisch'
schrijverschap. Wie had dat gedacht?
Elsbeth Etty ontbeert duidelijk de broodnodige basiskennis. Maar wat is er precies
aan de hand met Marita Mathijsen? Het lijkt erop dat een mengeling van persoonlijke
bewondering en andere belangen haar parten speelt: als vermeend toekomstig biograaf
van Harry Mulisch onderhield ze een vriendschappelijke relatie met hem. Het staat
nog niet helemaal vast of ze ook daadwerkelijk zijn biografie zal schrijven, dus ze
moet nog voorzichtig zijn. We kunnen alleen maar hopen dat ze zich in haar biografie
wat kritischer zal opstellen.
Hoe verklaren we dan dat andere literatuurwetenschappers zich nog niet op een
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genderinterpretatie van Mulisch' werk hebben gestort? Zou de kritiekloze acceptatie
van Mulisch' werk het gevolg zijn van zijn canonieke status? Wellicht.
Een andere verklaring ligt juist in de duidelijk misogyne kanten van Mulisch' werk,
die vele feministen mogelijk doen terugdeinzen. Je moet het immers, zeker als
feminist, maar net kunnen opbrengen om bijvoorbeeld Het stenen bruidsbed (1959)
uit te lezen. Op het schokkende ‘hoogtepunt’ van de roman komt de hoofdpersoon
Norman, die een affaire heeft met Hella, zonder pardon klaar in haar mond. Die
passage, die je met goede wil zou kunnen lezen als een originele metafoor voor het
bombardement op Dresden, was voor ondergetekende wel even slikken. Ik kan me
goed voorstellen dat ik niet de enige ben die voor dergelijke rotzooi terugdeinst.
Fallogocentrische romans vol slap gelul over erectiestoornissen of andere typische
oudemannenproblemen: je moet er maar net van houden.
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Column
Jeroen van Rooij
Eilanden
In deze jaargang van Vooys zal de column steeds worden verzorgd door
een andere hemelbestormer, schepenverbrander of drenkeling, oftewel:
door een debutant. In dit nummer is dat Jeroen van Rooij, die in 2010 bij
Prometheus debuteerde met de roman De Eerste Hond in de Ruimte. Van
Rooijs tweede boek, Het licht, is op komst.
Je bent op een eiland, kleiner dan de muis van je hand. Om je heen: wrakhout,
schelpen, het schild van een dode krab. In het midden van het eiland staat één enkele
palmboom, waarin helemaal bovenin één enkele kokosnoot hangt.
Je klimt tot in de top van de boom. Zo ver als je in de verte kan zien, zie je zee.
Je plukt de kokosnoot. Terug beneden open je de noot met een schelp. Je drinkt zijn
melk, eet zijn vlees. Van de vezels vlecht je een touw. Je bouwt een vlot van wrakhout
en kokostouw en je beste onderwantse zeemansknopen. Moedig voorwaarts, denk
je als je in de branding staat en het vlot vlot trekt. Daar ga je de zee op, onbestuurbaar
en wanhopig.
Je bent de tel van de dagen al dagen kwijt als je een vogel ziet in de verte. Het
enige wat je te doen staat, is hopen en bidden dat je de juiste kant op drijft. Daar, in
de verte, is dat een eenzaam atol? Je trekt je hemd van je lijf en zwaait ermee boven
je hoofd. Daar gaan je laatste krachten.
Meer dood dan levend spoel je aan. Vissers houden je in leven met palmolie,
vissenkoppen, vuil water en eieren. Ze leren je hun taal. Van de resten van een
stapelbed bouw je een roer voor je vlot. Een houtsnede van een lokale godin wordt
je boegbeeld. Met een vat water en een emmer gezouten vis zet je koers naar het
volgende eiland, dat je net kan ontwaren, ver aan de horizon. Een overweerse
onderstroom duwt je voort.
Je hebt gehoord dat er hout in overvloed is, hout dat je kan bewerken om je vlot
te verstevigen. En ja, als je aanspoelt, vind je hout, maar niet veel meer dan dat. Je
verblijft er een week. Je timmert en je zaagt, je zweet en bloedt, tot je een romp om
aan je vlot kan bevestigen. Nu is er niets meer op het eiland. Je verlaat het, onbekende
verten tegemoet.
Opnieuw spoel je ergens aan en je weet niet waar. Je bent leeg en uitgeput, je
handen doen zeer van het splinterige hout van het roer, je rug is gebroken van het
slapen op het dek. In je baard groeit een baard van huidschilfers, je haar is lang en
smerig en verwikkeld tot een dregse mat.
Je trekt je schip op het strand en voelt weer land onder je voeten. Dan zie je bewe-
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ging in het bos, takken die ritselen, bladeren vallen. Even later is het weer stil. Zou
het een dier zijn geweest?
Gewapend met een scherpgeslepen tak ga je het bos in. Je vindt een pad, dat naar
een open plek leidt. De open plek is leeg, maar het gras is platgetreden. Terug op het
strand wacht je af wat komen gaat, maar er komt niets. Tegen de avond sprokkel je
hout en bouw je een vuur.
Dan komen ze, de kinderen. Ze laten hun littekens zien in het licht van het vuur.
Maar als het ochtend is, zijn ze weer verdwenen. In het zand hebben ze hun verhalen
geschreven. Wanneer je ze leest, hoor je gelach in het bos.
Als je weer wegvaart, kijken ze je na. Onbewogen en ernstig staan ze op hun blote
voeten in het zand, alsof ze niet zojuist je boegbeeld hebben gestolen.
Elders leer je vissen, elders maak je een hengel en een net. Elders vind je een mast
en een zeil, elders springen er ratten bij je aan boord. Elders knoop je een hangmat
uit de vuurrode haren van een afgetreden hoer.
Wanneer je in een kleine haven een emmer verf op de kop kan tikken, ga je
nadenken over een naam voor je boot. De Kolibri? De eerste hond in de ruimte?
‘Laïka’, schilder je uiteindelijk op de romp. Dan varen Laïka en jij weer uit.
De rattenplaag die volgt, maakt haast een einde aan je reis. Als ze al je voorraden
opgegeten hebben, beginnen ze aan jou te knagen. In je slaap word je gewekt door
het geluid van hun tanden in het hout van je boot. Je besluit een scheepskater te
nemen, die je Jozef noemt. Iedere ochtend vleit hij een dode rat aan je voeten voor
hij op je schoot in slaap valt.
De afstanden tussen de eilanden worden kleiner, de eilanden zelf steeds groter, de
havens dieper, de kades hoger, de pakhuizen voller. Je verhuurt jezelf aan de hoogste
bieder en sjouwt balen en zakken van en naar de pakhuizen. Je spaart je goud tot je
genoeg hebt om je hele schip vol voedsel en water te laden.
Daar ga je weer. Je weet dat dit het laatste eind van je reis zal zijn. Een stevige
wind in de zeilen, recht zo die gaat. Jozef verjaagt een tennisbal van het dek, bij
gebrek aan ratten.
Opnieuw zijn vogels het eerste teken van land. Grote witte meeuwen draaien om
je mast heen. In de verte zie je de huizen en de torens van de stad. De haven is als
geen haven die je ooit eerder hebt gezien. De trossen aan de wal zijn van brons, de
deuren van de pakhuizen van zilver, de daken van goud. Om je heen varen de grootste
driemasters ter wereld, blozende en blakende matrozen in het wand. Je krijgt een
ambtenaar aan boord, die zegt dat je verwacht wordt en je naar je plaats loodst.
De mensen aan wal hebben naar je komst uitgezien. Ze roepen je aan:
‘Deze boot is een baaierd van verbeeldingskracht!’
‘Misschien was deze reis alleen te volbrengen door iemand die pillen heeft
geslikt.’
‘Mensen waarderen de dagen niet, ze letten niet op het unieke van elke
zonsopgang, en nu raken de dagen op.’
‘Wat er nu werkelijk gebeurt als de dagen op zijn, zal eenieder zelf moeten
invullen.’
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Jozef springt als eerste aan wal, terwijl jij nog staat te aarzelen of je de mensen met
een buiging moet vereren of ze het best negeert. Dan verspreidt de menigte zich, gaat
op zoek naar een nieuwe aankomsteling, verliest zich in onderlinge discussie.
Je betrekt een goedkope hotelkamer in het havenkwartier, boven een café waar iedere
nacht een gevecht uitbreekt. Jozef zit in het venster en droomt van ratten.
Dan, op een nacht, word je gewekt uit een onrustige droom door een aanzwellende
storm. Het dondert en bliksemt in de verte. Je neemt een besluit.
De Laïka ligt nog aangemeerd waar je hem verlaten hebt. Je smeert het roer met
verse olie in, draait de monsters strak, haalt het anker in en hijst het zeil. Jozef is
nergens te bekennen als een strakke afhoekse wind je de haven uitblaast, de open
zee op.
Wanneer je geen idee meer hebt in welke wateren je vaart en je knopen niet meer
te tellen zijn, daal je af naar het diepste deel van het onderste ruim. Daar zitten je
eerste planken nog in de vloer, stevig ingebed in de structuur van je schip. Het kost
je meer moeite dan je gedacht had om je eerste knopen los te halen. Maar dan
beginnen de planken te bewegen en sijpelt het eerste water door de romp het ruim
in. Je hebt nog maar weinig tijd: om je heen stort je schip op volle zee in elkaar. Het
laatste wat je je herinnert, zijn de ratten die in wanhoop overboord springen. Dan
volg je hen.
Je wordt wakker van de zon op je hoofd. Je hebt dorst en pijn tot in de kleinste vezel
van je meest onbeduidende spier. Je bent op een eiland. Om je heen: wrakhout.
Aangespoeld. Je weet dat je hier niet kan blijven.
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Jeroen Dera
De mens en de wetenschapper
‘Ik denk dat religie de afgelopen decennia een veel grotere rol heeft gespeeld in de
Nederlandse literatuur dan we vaak geneigd zijn te denken’, (13) schreef Liesbeth
Eugelink in 2007 in haar boek ‘Niets in mij gelooft dat’: over religie in de moderne
Nederlandse literatuur. Ruim drie jaar later lezen we woorden van soortgelijke
strekking in Nederlandse schrijvers en religie: 1960-2010, de studie van Jaap
Goedegebuure die de banden tussen literatuur en religie nader onderzoekt. De titel
van Goedegebuures boek is enigszins misleidend: je zou verwachten dat de auteur
een geschiedenis schrijft over de verhouding tussen literatuur en religie vanaf de
jaren zestig (de felle seculiere kritieken van W.F. Hermans, de oprichting van het
tijdschrift Liter, de omgang met de gereformeerde jeugd door auteurs als Wolkers,
't Hart, Siebelink en Treur), maar het gaat hem om iets anders. In zijn boek stelt
Goedegebuure enkele meer en minder prominente Nederlandse literatoren centraal,
die elk hun reflecties op religie op een literaire wijze hebben vormgegeven. De auteur
wil met andere woorden niet historiseren, maar een dwarsdoorsnede geven van de
uiteenlopende wijzen waarop Nederlandse auteurs tussen 1960 en 2010 met hun
geloof zijn omgegaan.
Goedegebuure focust daarbij op schrijvers die hun preoccupaties met religie literair
gestalte hebben gegeven ‘in een specifieke thematiek en een specifieke stijl’. (23)
Het gaat daarbij om uiteenlopende literatoren als Gerard Reve (die zijn worsteling
met het geloof literair vormgaf in een taal die zowel sacraal als banaal was), Frans
Kellendonk (wiens reflecties op het rooms-katholicisme uitmondden in de poëtica
van het ‘oprecht veinzen’) en Oek de Jong (wiens personages de vrijheid vinden als
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ze zich aan het leven onderwerpen en het aanvaarden zoals het komt). De auteurs
die Goedegebuure als case studies inzet, hebben met elkaar gemeen dat zij religie
opvoeren als een probleem waarop zij in hun literaire werken reflecteren. Dat
selectiecriterium kan
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verantwoorden waarom een auteur als Jan Siebelink - die in een roman als Knielen
op een bed violen eerder zijn vader wil begrijpen dan diens religie - geen onderkomen
in Goedegebuures bundel heeft gevonden.
Waarom de Leidse hoogleraar aan andere auteurs voorbijgaat is echter minder
helder. Ik denk bijvoorbeeld aan een dichteres als Marjoleine de Vos, wier poëzie
interessante aanknopingspunten biedt voor een analyse van haar religieuze ervaring.
Neem deze regels uit haar bundel Zeehond graag (2000): ‘Wat we zochten / was
hoop, we wilden geloven, verwachtten / een sprong, een flits, een stem misschien.’
(31) Ook Vonne van der Meer (die door Jann Ruyters in Trouw eens gekarakteriseerd
werd als schrijfster van verhalen over ‘schuld, biecht, verlossing’) en Leon de Winter
(die in zijn fictie sterk op het jodendom gereflecteerd heeft) waren mijns inziens
geschikte case studies geweest. Vanzelfsprekend kan Goedegebuure geen
onvolledigheid verweten worden - hij geeft bovendien zelf toe dat hij geen uitputtend
overzicht pretendeert te geven - maar heel duidelijke selectiecriteria kon ik uit
Nederlandse schrijvers en religie niet opmaken.
Prijzenswaardig is dat Goedegebuure zich in zijn boek niet beperkt tot
bespiegelingen over schrijvers die werken in een katholieke traditie. Hij wijdt ook
een hoofdstuk aan het jodendom van Andreas Burnier (‘een profetes die fulmineert
tegen het maatschappelijk en moreel verval’ (119)) en aan Hans Faverey, die door
onder meer Peter van Lier met het zenboeddhisme in verband is gebracht. De als
zeer autonomistisch gerecipieerde Faverey is in een boek over de verhouding tussen
literatuur en religie zeker geen voor de hand liggende keuze, al is het maar omdat
de dichter buiten zijn poëzie nooit uitgebreid op geloofszaken heeft gereflecteerd.
Goedegebuure ontkomt er in zijn essay over Faverey dan ook niet aan om zijn lectuur
van deze poëzie, die volgens hem een voortdurende hang naar het mystieke articuleert,
op de dichter zelf te projecteren: ‘Hij begreep dat we er van nature toe veroordeeld
zijn om te leven in en met de taal, als ging het om een aangeboren erfzonde.’
(147-148) Iets dergelijks heeft Faverey naar mijn weten nooit gezegd, en aangezien
Goedegebuure zijn woorden niet van een eindnoot voorziet, beginnen de stemmen
van de dichter en die van de commentator hier door elkaar heen te lopen.
Het zal beslist Goedegebuures opzet zijn geweest om de eigen stem in Nederlandse
schrijvers en religie zo nu en dan te verheffen. Dat blijkt alleen al uit de epiloog van
het boek, waarin Goedegebuure uiteenzet hoe hij zelf met het geloof geworsteld heeft.
De auteur articuleert duidelijk zijn eigen preoccupaties en opvattingen, waardoor je
zou kunnen stellen dat zijn boek ook een zekere positiebepaling vormt in het debat
over de plaats van religie in de Nederlandse samenleving en over de mate waarin je
als praktiserend wetenschapper gelovig kunt zijn. Dat Goedegebuure zo open is over
zijn eigen wortels, sluit goed aan bij een trend die de laatste jaren in de bestudering
van de moderne Nederlandse letterkunde valt te signaleren. Eerder zagen we Thomas
Vaessens zijn particuliere uitgangspunten al verwoorden, toen hij er openlijk voor
uitkwam dat volledige objectiviteit een illusie is en hij toegaf dat de schrijvers die
hij in De revanche van de roman besprak tot zijn persoonlijke favorieten behoorden.
Of Goedegebuure
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eveneens zijn smaak heeft laten gelden bij de selectie van zijn case studies, durf ik
hier niet uit te maken, maar duidelijk is dat hij in dit boek zeker niet op de achtergrond
blijft. De hoogleraar zegt het niet met zoveel woorden, maar in Nederlandse schrijvers
en religie 1960-2010 speelt de mens Goedegebuure minstens zo'n grote rol als de
wetenschapper.
Ook als academicus kiest Goedegebuure in dit boek een duidelijke positie. In de
inleiding op zijn bundel zet hij zich expliciet af tegen zijn collega's in de universitaire
neerlandistiek, die de geloofsbeleving van schrijvers te lang als object van onderzoek
hebben genegeerd. ‘De afgelopen halve eeuw heeft de weerstand tegen het
onderkennen van het religieuze element in de literatuur een steeds sterker stempel
op de literatuurbeschouwing gedrukt’, (21) aldus Goedegebuure, die de
tempoversnelling van de naoorlogse secularising als mogelijke oorzaak daarvoor
aanduidt. Er zou echter ook gewezen kunnen worden op de intrede van de
structuralistische literatuurwetenschap aan de Nederlandse universiteiten, die gedegen
tekstinterpretaties verkoos boven onderzoek naar de religieuze kwesties die de auteur
(al dan niet en passant) in zijn literaire werken aansneed.
Het is jammer dat Goedegebuure zijn aanval op de literatuurbeschouwing niet
overal even gedegen heeft beargumenteerd. Het ‘taboe op religie’ blijkt volgens hem
onder andere uit het gegeven dat uitgesproken protestantse en katholieke auteurs
stelselmatig een plaatsje aan de periferie toegewezen krijgen in
literatuurgeschiedenissen, een stelling die hij onderbouwt met een verwijzing naar
een overzichtsartikel over literatuurgeschiedschrijving van Dorleijn en Van den
Akker uit 1996. In de noten wordt dit artikel als ‘meest recente voorbeeld’ van de
problematiek aangeduid, wat in een boek uit 2010 toch mager mag heten. (201) Over
Brems' Altijd weer vogels die nesten beginnen (2006) rept Goedegebuure met geen
woord, waardoor zijn stelling aan kracht inboet. Problematisch is bovendien dat veel
van de door Goedegebuure behandelde auteurs geenszins een perifere positie in de
literatuurgeschiedenis hebben bekleed: schrijvers als Gerard Reve, Frans Kellendonk,
Hans Faverey en Willem Jan Otten kunnen juist op veel aandacht in de universitaire
neerlandistiek rekenen. Wat de uitgesproken protestantse auteurs betreft kun je je
daarentegen afvragen of Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010 niet bijdraagt
aan hun perifere positie: meer dan een kort (maar verdienstelijk) ‘reformatorisch
intermezzo’ last Goedegebuure niet in.
Wat de onderbouwing van het betoog betreft laat deze studie helaas meer steekjes
vallen. Zo nu en dan is de controleerbaarheid van de geboden informatie in het geding,
omdat het notenapparaat weinig toereikend is. Als Goedegebuure bijvoorbeeld het
neerlandistische taboe op religie uiteenzet door erop te wijzen dat je Achterberg maar
liever niet in verband moet brengen met geloof en gelovigheid, verwijst hij naar een
tekst van Wim Hazeu uit 1989. Die tekst kan echter niet worden teruggevonden in
de bibliografie, terwijl veel teksten uit die literatuurlijst andersom nergens in het
noten-apparaat terugkeren. De opvallendste daarvan is misschien wel ‘Niets in mij
gelooft dat’ van Liesbeth Eugelink, de studie waar ik deze bespreking mee inluidde
en die de nodige parallellen met Goedegebuures bevindingen laat zien. Het zou
interessant zijn ge-

Vooys. Jaargang 29

134
weest als Goedegebuure een dialoog met Eugelink zou zijn aangegaan, zodat zijn
positie nog beter uit de verf was gekomen. Nu lijkt hij de eerste om op te merken dat
de religie nooit helemaal weg is geweest uit de Nederlandse literatuur, maar eerlijk
is eerlijk: ook dit boek staat in een traditie.
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Laurens Ham
Voor de nieuwe mensch moet de oude wijken
Er zijn maar enkele boeken uit de westerse traditie die zó klassiek zijn geworden,
dat hun titels buiten het literaire domein betekenis hebben gekregen. Utopia (1516)
van Thomas More is er een van. More was niet de eerste die een ideale staat beschreef
- Plato deed in de Politeia (ongeveer 380 voor Chr.) al hetzelfde - maar zijn boektitel
heeft wel de naamgeving van een volmaakte maatschappij bepaald.
Vanaf de tweede helft van de negentiende tot diep in de twintigste eeuw beleefde
het ‘utopisme’ haar hoogtepunt, volgens de inleiding van de artikelenbundel
Visualizing Utopia (2007, vanaf nu VU). Het is een van de recente delen in de
snelgroeiende reeks Groningen Studies in Cultural Change, waarin de resultaten van
cultuurhistorische symposia van de Rijksuniversiteit Groningen worden gebundeld.
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Dit deel is geredigeerd door Mary Kemperink, hoogleraar moderne Nederlandse
letterkunde aan de
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RUG, en cultuurhistorica Willemien Roenhorst. In het boek is te lezen hoe utopisch
gekleurde vergezichten een sleutelrol gingen spelen in het werk van een grote groep
schrijvers, onder wie Edward Bellamy, Bertold Brecht en Frederik van Eeden. Zij
schreven ‘utopieën’, boeken over een geïdealiseerde staat in het voetspoor van More.
Juist in het fin de siècle kreeg het begrip nog veel meer betekenissen, zo blijkt uit
de inleiding van de bundel en nog duidelijker uit Utopianism and the Sciences,
1880-1930 (2010; vanaf nu US), een ander boek uit dezelfde serie onder redactie van
Kemperink en promovenda Leonieke Vermeer. Beiden zijn kenners van de
representatie van wetenschap in literaire teksten. Dat is dan ook een van de thema's
in een gevarieerd boek, waarin de relatie tussen wetenschap en utopie wordt
onderzocht, maar ook politieke, religieuze en artistieke praktijken ter sprake komen.
Allerlei wetenschapsverschijnselen uit de bèta- en gammahoek krijgen aandacht: de
tweede wet van de thermodynamica, Darwins evolutieleer, de parapsychologie en
het denken over de vierde dimensie.
Utopisme werd in de tweede helft van de negentiende eeuw een
levensbeschouwelijk begrip, dat verwijst naar idealisme en toekomstgerichtheid. Dat
betekent dat er twee belangrijke verschillen zijn met de manier waarop More de term
gebruikte. In de eerste plaats werd het begrip niet meer louter gebruikt voor
beschrijvingen van samenlevingen in een vaag gehouden, ‘ondenkbare’ periode,
maar werd de utopie op de toekomst geprojecteerd. Hiermee is ook de tweede
verandering verbonden. Mores zelfverzonnen woord ‘utopia’ was een woordspeling
waarin zowel ‘eutopia’ (de goede plaats) als ‘outopia’ (de ‘nergens-plaats’)
doorklonken. Waar de utopie voor More uiteindelijk dus een gedachtespel over een
ondenkbare samenleving was, veranderde het geleidelijk in een begrip dat een
realiseerbare wereld beschreef. Albert Camus heeft in L'homme révolté (1951) de
Franse Revolutie aangewezen als een belangrijk keerpunt in het denken over de
maakbaarheid van de samenleving. De revolutie maakte duidelijk dat de mens zijn
lot in eigen handen kon nemen door het bewind van de Godgegeven machthebber
ongeldig te verklaren. Dat maakte de utopie heel wat minder irreëel.
Als het begrip utopie in de negentiende eeuw van alles kon betekenen, dan is het
wellicht verstandig om ook vanuit een brede definitie naar het utopisme uit die tijd
te kijken. Dat lijkt althans de overweging van de redacteuren, die de term zeer
algemeen definiëren als ‘the theoretical and practical attempt to create a better world’
(VU 2007: x) en ‘a belief in and a contribution to the realisation of a better world.’
(US 2010: x) In het tweede boek wordt verantwoord dat de redacteuren hiermee een
zo non-normatief mogelijke definitie menen te gebruiken. Het is maar de vraag of
dat klopt. De tweede definitie bevat bijvoorbeeld het idee van realisering, waarmee
de ‘outopische’ betekenis van utopie naar de achtergrond verdwijnt. Bovendien wordt
het allerminst neutrale ‘better world’ gebruikt. Cruciaal is de vraag: beter volgens
wie? Dit wordt zelden geëxpliciteerd, op een enkele keer na (Delheye in US 2010:
158). Wanneer wordt uitgegaan van het perspectief van de utopisten zelf, dan kiest
de onderzoeker een cultuurhistorische invalshoek. Een evaluatieve aanpak ligt echter
op de loer, waarbij de onderzoeker zelf (onbewust?) bepaalt wat ‘beter’ is.
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Zo'n gekleurde visie op het utopische is terug te zien in de inhoudsopgaven van de
boeken. Er wordt veel over linkse denkers geschreven en over verschijnselen die in
de linkse hoek ontstonden, zoals vegetarisme, feminisme, antimilitarisme en
naturisme. Daarbij vergeleken is er vrij weinig aandacht voor utopie als een christelijk,
fascistisch of doctrinair communistisch ideaal. Toegegeven: er zijn uitzonderingen.
Zo gaat Koos Bosma onder andere in op de communistische utopie (in VU) en schrijft
Cor Hermans over het antisemitisme van Bernard Shaw en H.G. Wells (in US). Over
het algemeen echter gaat de aandacht uit naar de idealistische kant van utopie, niet
naar de totalitaire.
Dat maakt eens te meer duidelijk dat een neutrale bespreking van utopieën niet
mogelijk is. Het twistpunt van de wenselijkheid van utopisch denken loopt als een
rode draad door de wetenschappelijke bestudering ervan. Bijna altijd neemt een
utopieonderzoeker een sympathiserende houding aan of juist niet, zo bleek reeds uit
Ruth Levitas' The Concept of Utopia (1990). Tot de groep van sympathisanten behoren
de meeste onderzoekers uit de hoek van de ‘Utopian Studies’, een discipline die
vooral in de Anglosaksische wereld bloeit en waar ook Levitas zelf onder kan worden
geschaard. Sommige communistisch geïnspireerde wetenschappers zien utopisme
als een idealistische politieke en literaire praktijk, die een positieve bijdrage kan
leveren aan het actuele debat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het recentelijk opnieuw
uitgegeven The Politics of Utopia (1982, herdruk 2009) van Barbara Goodwin en
Keith Taylor. Tegenover hen staan critici als Camus, Isaiah Berlin en Hans Achterhuis,
die vanuit gematigd-liberale overtuigingen op de gevaren van utopisme hebben
gewezen. Zij denken dat een gerealiseerde utopie altijd op een dystopie uitloopt.
In de inleiding van Utopianism and the Sciences plaatsen Kemperink en Vermeer
hun boek in de traditie van de Utopian Studies, waarbij ze zich bewust verklaren van
de ideologische achtergronden van ieder utopiedebat. (2010: ix-x) Ze kiezen mede
daarom voor een zo breed mogelijke definitie. Maar niet alleen is zo een
begripsomschrijving niet meteen neutraler dan een andere, ze leidt er door haar gebrek
aan focus ook toe dat vrijwel alles met utopisme in verband te brengen is. Dat sluit
misschien goed aan bij het begripsgebruik in de periode zelf, maar het is wellicht
waardevoller om een metaperspectief in te nemen en vanuit hedendaagse inzichten
een selectie te maken van wat wel en niet met de term in verband gebracht kan
worden.
Er zijn maar weinig auteurs in de bundels die scherp en precies met het begrip
utopie omgaan. Een van hen is Carl J. Guarneri, die schrijft over Edward Bellamy,
auteur van het zeer succesvolle Looking Backward (1888). Guarneri onderscheidt
vier functies van een literaire utopie, die verschillende leeservaringen kunnen
uitlokken:
1) [utopias] critique existing society, 2) they indicate potential means of
social transformation, 3) they propose an organisational blueprint or
working model of an ideal society, and 4) they extrapolate the present into
the future. (VU 2007: 3)
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Hoe algemeen deze vier functies ook lijken te zijn, ze bieden Guarneri handvatten
om het overweldigende publieke succes van Looking Backward te analyseren. Hoe
is het mogelijk dat een roman, die tegenwoordig algemeen als zwak en clichématig
wordt beschouwd, destijds juichend ontvangen werd? Guarneri laat onder meer zien
dat technische keuzes van Bellamy effect kunnen hebben gehad op de identificatie
bij de lezer. Daarmee doet hij veel bruikbare suggesties voor een bredere studie naar
de communicatiesituatie in utopische romans.
Voor de meeste andere teksten geldt echter, dat ze geen grotere modellen of
hypotheses aandragen. Ze wortelen in de nationale en disciplinaire traditie van waaruit
de desbetreffende onderzoeker werkt. Er ontstaat in de boeken dus geen
gemeenschappelijke theorie of methodologie die als belangrijke bijdrage aan het
veld van Utopian Studies zou kunnen gelden. Dat de inleiders van Visualizing Utopia
over een ‘interdisciplinary approach’ (xix) spreken, is bij dit gebrek aan een
gemeenschappelijk wetenschappelijk programma te veel gezegd.
In de praktijk is het gebrek aan een gedeeld wetenschappelijk kader geen groot
probleem. Er zijn in de boeken namelijk wel degelijk thematische dwarsverbanden
te ontdekken. Die zijn niet altijd gemakkelijk te doorzien, al was het maar omdat in
de ideologie van het fin de siècle elementen met elkaar werden verbonden die voor
ons gevoel niet veel met elkaar te maken hebben. Leonieke Vermeer wijst er in een
van haar artikelen dan ook op dat ideologieën uit het verleden een eigen logica hebben
en vervolgt: ‘Instead of judging this to be “illogical”, I would rather call for an
examination of this particular logic, so that we can perceive the “mental sinuosity”
that is needed to harmonise ideologies and concepts from different fields.’ (US 2010:
58)
Westerse intellectuelen die rond 1900 naar nieuwe levensbeschouwelijke kaders
op zoek waren, kwamen inderdaad uit op een eigenaardige potpourri van metafysische
ideeën, politieke idealen en verwaterde wetenschappelijke theorieën. Niet alleen de
grenzen tussen de kunst en de nieuwe religie vervaagden, zoals bij een auteur als
Van Eeden te zien is, ook de wetenschap kreeg spirituele trekken. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit een intrigerend artikel van Linda Dalrymple Henderson over de
vierde dimensie (in US). De pseudoreligie die zo ontstond wordt in dit boek dus als
een utopie aangeduid. We kunnen het ook anders noemen, maar feit blijft dat er een
aantal ideologische ‘knooppunten’ ontstonden die door denkers van heel verschillende
richtingen werden gedeeld.
Een van die gedeelde opvattingen was het idee dat er niet alleen naar een ‘better
world’ moest worden gestreefd, maar ook naar een ‘better species’, zoals Cor Hermans
het in zijn artikel noemt. De eugenetica werd in deze periode door vrijwel iedere
serieuze wetenschapper en literator omarmd. Zo kon H.G. Wells zonder blikken of
blozen beweren: ‘it is our business to ask what Utopia will do with its congenital
invalids, its idiots and madmen, its drunkards and men of vicious mind’ en nog wat
van dergelijke groepen. Zijn antwoord daarop was eenvoudig: ‘the species must be
engaged in eliminating them.’ (US 2010: 89). In een klimaat als het onze, waarin
parallellen met de NSB en de jaren dertig niet van de lucht zijn, riekt zo'n opmerking
naar protofascisme.
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De tekenen zijn ernaar: Wells was tot in de jaren veertig een bewonderaar van Hitler,
al steunde hij diens vervolging van de joden niet. De artikelen in deze twee
essaybundels laten echter zien dat vrijwel alle kunstenaars uit deze periode, ook
‘onverdachte’ figuren als Van Eeden, fantaseerden over hoe de ‘nieuwe mensch’ van
de toekomst eruit zou moeten zien. In een artikel uit Visualizing Utopia bespreekt
Mary Kemperink talloze verbeeldingen van de nieuwe mens in de Nederlandse
literatuur rond 1900, maar ook anderstalige auteurs dachten erover na. Shaw had het
bijvoorbeeld over ‘Supermen’, Wells over ‘Samurai’.
Ergens is het jammer dat de historische lijn van beide boeken rond 1930 ophoudt
en dat er weinig aandacht is voor de totalitaire politiek. Een groter, synthetiserend
perspectief op hoe algemene culturele en wetenschappelijke ideeën uit het fin de
siècle uit zouden lopen op de verwerpelijkste politieke praktijken zou inzichtgevend
zijn. Maar misschien is die keuze voor een politiek minder explosief utopiebegrip
wel een gelukkige. Zo wordt voorkomen dat we het denken uit deze periode louter
gaan zien als een voorbereiding op de massaslachtingen van het fascisme,
nationaal-socialisme en communisme. Zo'n teleologische visie bestaat er in het ergste
geval uit dat men in het fin de siècle zo veel mogelijk foute mannen (want het zijn
mannen) gaat aanwijzen. In Visualizing Utopia en Utopianism and the Sciences
krijgen we inzicht in de dromen die men rond 1900 koesterde van een betere
maatschappij, zonder dat de rampzalige realisering van die dromen in het verhaal
betrokken wordt. De utopie blijft daarmee, althans voor even, ongeschonden.
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Lotte Jensen
Twaalfhonderd gram women's writing: een subliem exportproduct
In haar oratie uit 2005 gaf Elsbeth Etty, bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, een profielschets van de ideale criticus. Deze zou
moeten beschikken over ‘onafhankelijkheid, onbevangenheid, onpartijdigheid’ en
zich dienen te houden aan ‘fair play’. Nu weten we allemaal dat het er in de praktijk
vaak anders aan toegaat, maar tegen dit ideaalbeeld zal niemand bezwaar hebben.
Want hoe je het ook wendt of keert, we verwachten toch een zekere mate van
objectiviteit van een recensent.
Laat ik iedere illusie maar bij voorbaat wegnemen. Ik kan onmogelijk een
onpartijdig oordeel vellen over Women's Writing from the Low Countries 1200-1875.
Ik ben er razend enthousiast over en dat heeft alles te maken met mijn eigen
betrokkenheid bij het onderwerp. Van 1994 tot 1996 nam ik als student-assistent
deel aan een Utrechtse projectgroep die onder leiding van Riet Schenkeveld-van der
Dussen onderzoek deed naar schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd. Het
leidde in 1997 tot de publicatie van de 3,9 kilogram wegende studie annex bloemlezing
Met en zonder lauwerkrans. Dit boek zette een nieuw onderzoeksgebied op de kaart,
dat tot dan toe onderbelicht was gebleven: het aandeel van vrouwen in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Er werden veel verrassende vondsten en herontdekkingen
gedaan, zoals de kindergedichtjes van Francijntje de Boer, de politieke pamfletten
van Maria Aletta Hulshoff en de pedagogische geschriften van Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort.

Vooys. Jaargang 29

In een volgende fase werden de bevindingen in een internationale context geplaatst,
onder anderen door Suzan van Dijk. Zij pleitte voor een grensoverstijgende
bestudering van het oeuvre van vrouwelijke auteurs en stelde diverse bundels samen,
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zoals Writing the history of women's writing. Towards an international approach
(2001), ‘I've heard about you’. Foreign Women's Writing crossing the Dutch Border
(2004) en, heel recent, Women writing back / Writing women back. Transnational
perpectives from the Late Middle Ages till the Dawn of the Modern Era (2010). Deze
bundels tonen de meerwaarde van het internationale perspectief aan: schrijfsters die
vanuit de nationale context geïsoleerde gevallen lijken, blijken in een internationaal
patroon te passen.
Die internationale vergelijking wordt nu nog gemakkelijker, dankzij de publicatie
van een heuse Engelstalige Lauwerkrans-editie: Women's Writing from the Low
Countries 1200-1875. Voor dit boek, bestemd voor de academische markt, is een
selectie gemaakt uit de bestaande lemma's, die vervolgens zijn bewerkt en
geactualiseerd. Het werkterrein is uitgebreid naar de middeleeuwen, die met twaalf
van de in totaal vijftig bijdragen zijn vertegenwoordigd. De literaire fragmenten zijn
zowel in het Nederlands als het Engels afgedrukt. Het geheel is voorzien van een
frisse inleiding, toegespitst op een internationaal publiek. Het resultaat: een prachtige
bloemlezing die een aantrekkelijk, gevarieerd en representatief beeld geeft van het
werk van Nederlandse schrijfsters gedurende een periode van bijna zeven eeuwen.
Het is wel even wennen om al deze materie in het Engels besproken te zien. Zo
wordt het huis van Roemer Visscher aangeduid als ‘one of the cultural hot spots’ uit
de zeventiende eeuw. (41) Het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen draagt de
titel National Literature. En het emancipatorische standpunt van Bosboom-Toussaint
wordt als volgt samengevat: ‘Power no, influence yes’. (57) Ik stelde me ineens voor
hoe de kranige Bosboom-Toussaint deze leus zou scanderen op het Malieveld,
vooroplopend in een stoet van gematigd progressieve vrouwen. Het Engels kan zo
nu en dan een vervreemdend effect op de (Nederlandse) lezer hebben.
Het omgekeerde is echter ook mogelijk: dankzij de Engelse vertaling worden
sommige teksten veel inzichtelijker. Dat geldt met name voor de Middelnederlandse
teksten. Het lezen van de oorspronkelijk Nederlandstalige teksten vergt behoorlijk
wat concentratie, terwijl de Engelse vertaling direct toegankelijk is. De gedichten
van Anna Bijns klinken bijvoorbeeld kristalhelder in het Engels: ‘You're my love,
the sweetest that I ever knew./ If you love me like once you made me believe / Then
to my grief I'd quickly say adieu' (mijn alderliefste die ic oeijt kinde, / Mindt ghij
mij gelijck ghij mij hebt doen verstaen, / Saen waer mijn droefheijt gebracht ten
inde’). (166-167) Dat effect is uiteraard het grootste bij de teksten uit het verste
verleden, maar het is ook zichtbaar in de modernere teksten. Heel knap is de vertaling
- met rijmbehoud - van een fysico-theologisch gedicht van Petronella Johanna de
Timmerman over een rups die in een vlinder verandert:
Treft u 't geheim der vormverwisselingen,
leef met geen Naso raad,
die 't oor met beuzelpraat
en faablen streelt van nooitgebeurde dingen.
Neem 't schepselboek en sla
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't geringste diertje gâ,
een rupsje zal dat wonder u doen lezen,
dat heel verkeert van aard en stal
nu log den grond bekruipt, straks, als een vlugger wezen,
het luchtruim klieven zal.
If metamorphosis' mysteries attract,
Don't make Ovid your guide:
Of nonsense he puts forth a tide,
Dispensing fables instead of fact.
Take to hand creation's book,
At the tiniest creature look,
A grub will reveal the wonder to you,
Changing shape and nature quite
Now creeping clumsily along, soon to be fashioned anew
And leave the air in flight. (380-381)

Hier is niet alleen het poëtische karakter behouden gebleven, maar de Engelse
vertaling verhoogt tegelijkertijd het begrip van de tekst, waardoor woordverklaringen
overbodig zijn.
Opvallend is de ruime interpretatie van de titel ‘Women's Writing’. Normaal
gesproken verwacht een lezer dan alleen teksten die door vrouwen geschreven zijn,
maar de samenstellers hebben - met name in het gedeelte over de middeleeuwen een veel bredere invulling gehanteerd. Zo is er ook een bijdrage gewijd aan een door
een man vervaardigde Nederlandse vertaling van Le Livre de la cité des dames van
Christine de Pizan (ca. 1364-ca. 1430). Dat vrouwen apart werden aangesproken als
doelgroep van teksten blijkt uit het lemma over de Trotula, een handschrift over
vrouwengeneeskunde uit de twaalfde eeuw dat in het midden van de vijftiende eeuw
door een onbekende auteur in de volkstaal werd vertaald. De betrokkenheid van
vrouwen bij religieuze liederen (niet zozeer als auteur, maar als zangeressen en
bezitters van liedboeken), blijkt uit twee zestiende-eeuwse manuscripten uit de
omgeving van Dordrecht en Holland. Hoe interessant de genoemde bijdragen ook
zijn, je kunt je afvragen in hoeverre ze nog in de categorie Women's Writing vallen.
Om een vergelijking te maken: we zouden de wenkbrauwen hebben gefronst wanneer
we een speciaal voor vrouwen geschreven reisverslag van de zeventiende-eeuwse
jurist Arnout van Overbeke zouden hebben aangetroffen, of een fragment uit Johan
van Beverwijcks Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts.
Minder moeite heb ik met de oprekking van de term ‘letterkunde’. Er zijn allerlei
soorten teksten opgenomen, uit het medische, juridische, journalistieke en literaire
circuit. Zeer geslaagd vind ik bijvoorbeeld de bijdrage van Hermine Joldersma over
standvastige vrouwenstemmen uit de gevangenis. Er komen drie vrouwelijke
wederdopers aan het woord, die tot aan hun dood hartstochtelijk hun religieuze keuze
ver-
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dedigden. Ontroerend is het testament van Soetken van den Houte, waarin ze afscheid
neemt van haar kinderen. Overmand door verdriet getuigt ze van haar moederlijke
liefde: ‘Oh, my dear little children! I wrote this in tears, admonishing you out of
love, with a passionate heart praying you that it might be possible that you experience
this blessed state as well’. (187) Het oudste zoontje David krijgt vervolgens de
opdracht mee om goed te zorgen voor zijn beide zusjes. En dan klinkt het advies
ineens verrassend modern: ‘Love one another without fighting or quarreling, rather
be kind to one another’. (187) Op 27 november 1560 werd Van den Houte in Gent
onthoofd vanwege haar ketterse opvattingen.
Ik zou het aardig gevonden hebben als ook voor de latere periode naar iets meer
diversiteit in type teksten was gestreefd. Het accent ligt nu op de traditionele poëzieen prozagenres, terwijl het vrouwelijk schrijverschap zich naar veel meer terreinen
uitbreidde. Zo zou de filosofe Josina Carolina van Lynden (1717-1791), de eerste
Nederlandse schrijfster van een logica, er wat mij betreft ook ingepast hebben, of
een fragment uit het Verhaal van mijn droevig leeven van Maria de Neufville
(1699-1779). En wat te denken van een krantenstuk van de opruiende journaliste
Catharina Heijbeek (1764-1805) of de openingsartikelen van de eerste uitgesproken
feministische vrouwenbladen in Nederland, Ons Streven (1870-1878) en Onze Roeping
(1870-1873)? Beide tijdschriften kwamen tot stand op initiatief van de flamboyante
schrijfster Betsy Perk, die haar productiefste jaren tussen 1770 en 1780 beleefde.
Uiteraard zijn dit kanttekeningen in de marge, want niet iedere schrijfster kan nu
eenmaal een plaats krijgen, en de selectie van de redactie is evenzeer te verdedigen.
Maar nu de naam van Betsy Perk is gevallen, valt me nog iets merkwaardigs op. Het
tweede deel draagt als titel Women's Writing from the Low Countries 1880-2010.
Het eerste deel stopt in 1875. Er gaapt dus een mysterieus gat van vijf jaar tussen
beide delen. Welke vrouwen zouden er in dat gat gevallen zijn? Betsy Perk? Johanna
Naber? Reinoudina de Goeje? Catharina van Rees? Als Betsy Perk nog leefde dan
had ze er vast een tirade over geschreven, zeker als ze had gezien dat haar medestander
in de strijd voor vrouwenrechten, Mina Krüseman, het tweede deel wél gehaald heeft.
Perk zou nog dieper hebben moeten slikken wanneer ze had geweten dat de Vlaamse
schrijfster Virginie Loveling zelfs twee keer in de prijzen is gevallen. De licht
ontvlambare Perk zou zichzelf getypeerd hebben als het machteloze slachtoffer van
uitgekookte conspiraties, eerzuchtige rivales en harteloze uitgeversbonzen.
Genoeg nu over Betsy's perikelen en over naar de conclusies. Dit boek voorziet
in een leemte en dwingt respect en bewondering af. Het kan een belangrijke bijdrage
aan de internationalisering van de neerlandistiek leveren en verdient dan ook een
ruime verspreiding in het buitenland. Een belangrijk exportvoordeel: deze bloemlezing
weegt slechts twaalfhonderd gram.
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Jan Baetens is hoogleraar Literatuurwetenschap aan de KU Leuven. Zijn
onderzoeksinteresses zijn onder meer literaire theorie, nieuwe media, fotografie en
Culturele Studies.
Maria Barnas (1973) is auteur en beeldend kunstenares. Ze publiceerde romans
(Engelen van ijs, 1997 en De Baadster, 2000) en dichtbundels (Twee zonnen, 2003
en Er staat een stad op, 2007 - respectievelijk bekroond met de C. Buddingh'-prijs
en de J.C. Bloemprijs) bij de Arbeiderspers. In 2010 verscheen Fantastisch, een
bundeling van de columns die ze schreef voor NRC Handelsblad.
Joost de Bloois is als universitair docent verbonden aan de opleidingen
Literatuurwetenschap en Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam.
Recentelijk publiceerde hij met Esther Peeren Kernthema's in de Literatuur- en
Cultuurwetenschap (Boom, 2010).
Erica van Boven werkt als universitair hoofddocent Moderne Letterkunde bij de
afdeling Nederlands, Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 1992 (Een
hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930) en deed sindsdien
onderzoek naar de letterkunde van de eerste helft van de twintigste eeuw, met het
accent op publieksliteratuur en gender.
László Sándor Chardonnens is universitair docent middeleeuws Engels bij de
afdeling Engelse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, en
gastonderzoeker aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hij is
in Leiden gepromoveerd op toekomstvoorspellende literatuur in vroegmiddeleeuws
Engeland, en is bezig met een postdoctoraal onderzoeksproject over magie voor
NWO. De bestudering van erotische stripverhalen en pornografie is slechts een hobby.
Jeroen Dera (1986) voltooide in de zomer van 2010 cum laude de onderzoeksmaster
Letterkunde & Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen met
een thesis over Hans Faverey. Hij was hoofdredacteur van Vooys, is poëzieredacteur
bij Meander en publiceerde onder meer in nY, De Parelduiker en Ons Erfdeel.
Momenteel werkt hij als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs en bereidt
hij een proefschrift voor.
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Liesbeth Eugelink (1970) is auteur, essayist en criticus. Zij publiceerde onder meer
in De Groene Amsterdammer, Trouw en NRC Handelsblad en in Nederlandse en
Vlaamse literaire tijdschriften als Parmentier, DW&B en de Brakke Hond. In 2007
verscheen van haar het non-fictieboek Niets in mij gelooft dat, waarin ze aantoont
dat religie prominent aanwezig is in de moderne Nederlandse literatuur sinds 1960.
Onlangs voltooide ze haar derde boek (fictie).
Gaston Franssen (1977) is als universitair docent Literatuur & Diversiteit verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 promoveerde hij met de studie Gerrit
Kouwenaar en de politiek van het lezen (Nijmegen, Vantilt). Zijn huidige onderzoek
richt zich op de relatie tussen auteurschap, commercialisering en populaire cultuur.
Onlangs publiceerde hij hierover in het Journal of Dutch Literature (december 2010).
Maarten van der Graaff heeft een bachelor in Theologie (cum laude) van de
Universiteit Utrecht. Hij is dichter en redacteur van Vooys.
Laurens Ham is literatuurwetenschapper en essayist. Hij werkt aan de Universiteit
Utrecht aan een proefschrift over autonomie in de Nederlandse literatuur vanaf de
negentiende eeuw en doceert aan de Koningstheaterakademie in Den Bosch. Hij
publiceert essays en kritieken in onder meer DW B, nY, Parmentier, Ons Erfdeel en
De Groene Amsterdammer.
Roeland Harms is postdoconderzoeker aan de Universiteit Utrecht binnen het project
Popularisation and Media Strategies (1700-1900), onder leiding van Jeroen Salman.
In september 2010 promoveerde hij op het proefschrift De uitvinding van de publieke
opinie: pamfletten als massamedia in de zeventiende eeuw. Hij publiceerde over
vroegmoderne populaire literatuur, pamfletten en de ambulante handel.
Lotte Jensen is universitair hoofddocent Historische Nederlandse Letterkunde aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Jos Joosten (1964) is als hoogleraar Nederlandse Letterkunde verbonden aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Michiel van Kempen (1957) is bijzonder hoogleraar West-Indische Letteren aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is de auteur van romans, verhalenbundels en essays,
waaronder de roman Vluchtwegen (2006). In 2003 verscheen zijn lijvige, tweedelige
Een geschiede nis van de Surinaamse literatuur. Daarnaast verscheen onder zijn
redactie een groot aantal bloemlezingen over de Surinaamse en Antilliaanse poëzie.
Hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Officier in de Ere-orde van de Gele
Ster (Suriname).
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Emy Koopman (1985) voltooide de onderzoeksmaster Literary Studies aan de
universiteit Utrecht (cum laude) en is momenteel bezig met een academische master
Klinische Psychologie. Ze heeft gepubliceerd over Bataille, het vrouwbeeld tijdens
het fin de siècle en literatuur over trauma en lijden. In haar vrije tijd schrijft ze
recensies voor 8weekly en columns voor Uitvreter Magazine. Ze is chef eindredactie
van Vooys.
Anneleen Masschelein is postdoctoraal onderzoeker bij het FWO Vlaanderen en is
als docent werkzaam aan de onderzoekseenheid Literatuur en Cultuur van de KU
Leuven in België. Haar boek over de conceptualisering van het unheimliche, The
Unconcept, verscheen dit jaar bij State University of New York Press.
Daniël Labruyère is illustrator. Hij heeft al meerdere malen geïllustreerd voor Vooys.
Andere voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op www.potjeart.com. Voor
opdrachten en informatie kunt u mailen naar: daniel_labruyere@hotmail.com.
Luc Princen is in 2009 afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda als Multimedia
Designer. Op dit moment is hij freelance illustrator, ontwerper en multimediaal
ontwikkelaar.
Marleen Renders (1990) studeert illustratie aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. In haar werk combineert ze vaak patronen en organische vormen met
figuratieve elementen. Terugkerende thema's in haar illustraties zijn: natuur, cultuur
en exacte wetenschap. Zie ook: www.marleenrenders.com.
(1979) is de kapitein van De eerste hond in de ruimte (Prometheus, 2010). Daarnaast
is hij coördinator van online recensieplatform De Reactor en lid van de
avondenredactie van Perdu. Hij werkt aan een tweede boek, dat Het licht zal heten
en hoopt samen met Berend Jan Bockting een interviewboek over de Amsterdamse
house-scene te publiceren.
Mathijs Sanders studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit
Utrecht en promoveerde aldaar in 2002 op de studie Het spiegelend venster.
Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940. Sinds 2003 is hij werkzaam
als universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen en Literatuurwetenschap
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Lisanne Snelders (1988) is redacteur van Vooys en volgt de researchmaster
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar bachelor sloot
ze (cum laude) af met een scriptie over de beeldvorming van Jan Cremer in en rond
zijn Ik, Jan Cremer-trilogie. Op dit moment bezint ze zich nog op haar positie als
toekomstige onderzoeker, maar ze is in elk geval geïnteresseerd in
beeldvormingsvragen, populaire literatuur en spanningen in het naoorlogse
Nederlandse literaire veld.
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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.
Ginette Verstraete is hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zij is de auteur van Tracking Europe: Mobility, Diaspora,
and the Politics of Location (Duke UP, 2010), Fragments of the Feminine Sublime
in Friedrich Schlegel and James Joyce (SUNY Press, 1998) en van Verstrooide
burgers: Europese cultuur in een tijdperk van globalisering (Vossiuspers, 2001).
Samen met Jan Baetens, Joost de Bloois en Anneleen Masschelein schreef ze Culturele
Studies: Theorie in de praktijk (Vantilt 2009).
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[Nummer 3]
Redactioneel
Het huis van de literatuurbeschouwing is geen waterdichte veste. De muren zijn
poreus, en dat is maar goed ook. In dit themanummer onderzoekt Vooys de
wisselwerking tussen de literatuurwetenschap en andere onderzoeksgebieden.
Dit nummer opent met een bevlogen betoog van Geert Buelens, hoogleraar Moderne
Nederlandse Letterkunde, die laat zien wat een cultuurhistorische benadering de
literatuurbeschouwing en literatuurgeschiedschrijving te bieden heeft. De literaire
geschiedenis omvat volgens hem niet alleen romans en gedichten, maar ook andere
(tekstuele) fenomenen als stripverhalen, liedjes en toespraken. Een dergelijke kijk
op de literatuurgeschiedenis vereist een blik van binnen naar buiten: zien we de
literatuurwetenschap als een huis, dan moeten de deuren en ramen worden
opengegooid.
In de andere artikelen wordt juist vanuit de buitenwereld een kijkje genomen in
het huis van de literatuur. Wetenschappers uit verschillende disciplines laten zien
hoe de literatuur binnen hun vakgebied kan functioneren. Emy Koopman leeft als
het ware in twee huizen tegelijk: ze is afgestudeerd in zowel de literatuurwetenschap
als de psychologie. Ze verenigt de twee vakgebieden door gebruik te maken van de
empirische esthetica. In haar artikel doet zij verslag van haar onderzoek naar
lezersreacties op verkrachtingsscènes. Het derde en laatste artikel is van de hand van
Johan Goud, hoogleraar Religie en Zingeving in Literatuur en Kunst, en daarmee de
verpersoonlijking van de samenkomst tussen theologie en literatuur. Hij pleit voor
een religieuze benadering van literatuur en demonstreert deze door in het werk van
Simon Vestdijk verschillende religieuze motieven aan te wijzen. Ook het interview
begeeft zich op het kruispunt van literatuur en religie: redacteuren Maarten van der
Graaff en Evelyne van der Neut spraken met dichter, schrijver en essayist Willem
Jan Otten over de invloed van zijn bekering op de poëzie.
Voor de overige rubrieken blijven we binnenshuis, bij onze boekenkast. ‘De Kop
van Jut’ is deze keer niet een persoon of een werk, maar een theorie: Ivo Nieuwenhuis
fileert het poststructuralisme. De open plek in de kast die het werk van Derrida en
de zijnen achterlaat, kan worden opgevuld met de boeken van Stefan Zweig. Classicus
Bas van Bommel betoogt dat het oeuvre van deze Duitse humanist uit de vroege
twintigste eeuw de moeite waard is. ‘In de kast’ ermee! Deborah Klaassen debuteerde
in 2010 met Bek dicht en dooreten!. Voor Vooys verzorgt zij dit keer de
debutantencolumn.
Herinnert u zich de cliffhanger uit het vorige nummer nog? Lotte Jensen
recenseerde toen het eerste deel van Women's Writing from the Low Countries.
Rosemarie Buikema zet dit werk nu voort met haar recensie van deel twee. Verder
bespreekt Frank Keizer Nicoline Timmers studie Do You Feel It Too? over het
‘post-postmodernisme’ in recente Amerikaanse romans. Willem Bongers tot slot,
wijst op de verdiensten en de gebreken van de Elsschotbiografie van Vic van de
Reijt.
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Geert Buelens
Het bijzondere van de literatuur als cultuurhistorisch verschijnsel
Over neerlandistiek, geschiedschrijving en historiografie
In dit artikel pleit Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, voor een cultuurhistorische
benadering van literatuur. Buelens laat zien dat aandacht voor de
historische context de neerlandistiek geen windeieren zal leggen, en dat
samenwerking met historici niet geschuwd moet worden. Een dergelijke
interdisciplinaire benadering zal kunnen leiden tot een nieuwe kijk op de
literaire geschiedenis van het Nederlands taalgebied, waarin naast literaire
ook maatschappelijke fenomenen een plaats krijgen. Zowel Gerard Reve
als Pim Fortuyn, en zowel Henriette Roland Holst als Pluk van de Petteflet.
‘Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!’
Henriette Roland Holst, ‘De Internationale’

De literatuurwetenschap heeft de neiging van het ene uiterste naar het andere door
te slaan. Van volstrekt a-contextuele close reading, waarbij geen lettergreep aan de
analyse mag ontsnappen maar het per definitie niet uit lijkt te maken of een tekst in
1942 of in 1968 geschreven is, lijkt het te gaan naar een louter contextuele benadering,
waarbij het feit dat een tekst uit 1916 dateert allesverklarend is en het irrelevant blijkt
of de betreffende tekst in verzen is geschreven of het proza betreft.
In dat opzicht volgt de literatuurwetenschap misschien wel de ontwikkelingen in
de literatuur zelf. Ook daar volgen extreme experimenteermomenten (waarbij het
gedicht streeft naar volstrekte betekenisloosheid) op fasen waarin moralisme troef
lijkt. Daar volgt het nieuw realisme niet toevallig op de Vijftigers en de postmoderne
poëzie (bedoeld wordt: de sterk door Frans poststructuralisme beïnvloede Vlaamse
variant) op een al te bedaagde neoromantiek.
Die slingerbeweging kan gezien worden als een teken van stuurloosheid, maar
veel waarschijnlijker betreft het hier een typische manier om aan de gang te blijven,
zoals een klok ook alleen maar aan de gang kan blijven als de slinger eerst links ‘tik’
zegt om nadien rechts te ‘tokken’. Extreme varianten genereren energie. De
tegenbeweging - zowel in de literatuur als in de academische literatuurbeschouwing
- wordt ingezet wanneer het heersende paradigma zichzelf dreigt te gaan parodiëren.
Er gaat dan geen stimulerende werking meer uit van dat paradigma en een radicale
omslag is nodig om nieuwe energie voort te brengen.
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Illustrator: Ellen Princen

Voor de literatuur werkt dat perfect, maar misschien is het voor de literatuurstudie
academisch gesproken problematisch wanneer er weinig of geen kennisaccumulatie
lijkt plaats te vinden maar de bewegingen elkaar opheffen. Het is echter de vraag of
dat het geval is. Bij elke slingerbeweging naar rechts blijft veel waardevols bewaard
van de vorige beweging naar links, en omgekeerd. Ergocentrische benaderingen
maakten van onze vakgenoten nauwkeurigere en dus betere lezers. Ook wanneer zij
nadien in een contextuele leeshouding doorschoten, bleven ze veelal scherper lezen
dan collega's van vóór het new criticism. De streng-empirische variant van de
Tilburgse literatuursociologie mag vandaag dan al veelal beschouwd worden als een
gepasseerd station, de prebourdiaanse naïviteit over literaire kwaliteit tref je in ons
vak zelden meer aan.
Voor de literatuurgeschiedschrijving geldt een soortgelijk schema. De initieel als
volstrekt incompatibel beschouwde negentiende-eeuwse uitersten (het op empirie
gebaseerde positivisme en de invoelende Geistesgeschichte) leveren vandaag samen
de
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bouwstenen voor de vakbeoefening. Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993)
is vaak gezien als een (al te) postmoderne antithese van Knuvelder, maar lijkt achteraf
een cruciale stapsteen te zijn geweest om tot het Geschiedenis van de Nederlandse
Literatuur-project te komen. In al hun ongelijksoortigheid proberen de boeken uit
deze Taaluniereeks een synthese te bieden waarin institutionele aspecten en een
functionalistische invalshoek in evenwicht worden gebracht met aandacht voor
concrete werken en ontwikkelingen van genres en stromingen.

Beeldvorming
De geschetste tik-tokbeweging speelt de beeldvorming rond de geschiedenis van de
eigen discipline parten. Zo werd van de boegbeelden van de close reading een
karikatuur gemaakt die weliswaar energie genereerde om het zelf anders te gaan
doen, maar daarbij werd wel vaak uit het oog verloren dat de concrete
maatschappelijke werkelijkheid bepaald niet uit beeld verdween tijdens de analyse
en interpretatie. Neem nu de volgende twee voorbeelden uit de hoogtijdagen van het
new criticism in Nederland. In De structuur van Max Havelaar (1966) stelt Sötemann
expliciet dat een ‘adequate interpretatie van werken uit vroeger tijden niet mogelijk
is zonder gedegen historische kennis’, waarbij hij voor zijn eigen lectuur van
Multatuli's roman verwijst naar onder meer ‘de positie van de koffiemakelaar anno
1860’ en hij de preek van Wawelaar ‘op grond van historische kennis’ typeert ‘als
een caricatuur van een bepaalde orthodoxe 19e-eeuwse predikantenpraktijk’.
(Sötemann 1966: 171) De analyse en interpretatie die Van de Watering in de eerste
jaargang van Merlyn maakte van het gedicht ‘visser van ma yuan’ van Lucebert, mag
vandaag dan overkomen als een toonbeeld van pseudowetenschappelijk
cirkelredeneren, hij maakt daarbij wél gebruik van realia als de naoorlogse
atoomproeven. (Van de Watering 1963: 60) Wanneer Aldert Walrecht zich in een
later Merlyn-artikel scherp verzet tegen Van de Waterings interpretatie, dan doet hij
dat onder meer op basis van het feit dat die atoomproeven pas plaatsvonden nadat
Luceberts gedicht in boekvorm was verschenen. (Walrecht 1963: 72-73)
De cultuurhistorische aanpak werd aangezwengeld vanuit de historische letterkunde
maar heeft in Nederland slechts in beperkte mate de moderne letterkundige
neerlandistiek beïnvloed.1 Literatuur en moderniteit (1996) van Frans Ruiter en
Wilbert Smulders is een zeldzame uitzondering. Het boek kende een symptomatische
ontvangst: los van begrijpelijke kritiek vanuit genderhoek en commentaar op het
door de

1

Interessant in deze context is de opmerking van Ralf Grüttemeier in 1995 wanneer hij Dichter
in het grensgebied van Wiljan van den Akker recenseert. Van den Akker nam zich voor
Nijhoff in een cultuurhistorische context te plaatsen, maar volgens Grüttemeier lijdt dit
voornemen ‘aan bloedarmoede’: ‘Van den Akker beperkt zich tot de context van de reacties
en opvattingen in de gevestigde culturele kringen, waardoor de modernisering, de discrepantie
tussen de techniek en het denken over cultuur slechts een bewering blijft. Zo valt het begrip
”verzuiling” alleen terloops, en ook op de enorme invloed van de Eerste Wereldoorlog op
het modernisme (...) wordt niet ingegaan.’ (Grüttemeier 1995: 112-113)

Vooys. Jaargang 29

9
auteurs gehanteerde moderniteitbegrip, viel op dat dit boek vooral kwalijk werd
genomen dat de literatuur zelf er bekaaid vanaf kwam. Zo stelde Gerard Raat ‘dat
de aandacht voor de historische continuïteit en de maatschappelijke context ertoe
heeft geleid dat de literatuur naar de periferie is verdwenen’ en benadrukte Anne
Marie Musschoot dat het verhaal van Ruiter en Smulders ‘geen literatuurgeschiedenis
is (...) omdat de literatuur (...) slechts dient als materiaal voor “iets anders”’. (Raat
1997: 433; Musschoot 1999: 53) Een variant van dit verwijt viel Thomas Vaessens
te beurt toen hij ruim een decennium na Ruiter en Smulders een sterk op de
maatschappelijke context van het hedendaagse proza gerichte analyse schreef in De
revanche van de roman (2009). Hoewel zijn boek, anders dan dat van zijn Utrechtse
leermeesters, literaire werken absoluut centraal stelt, vonden critici dat hij de literariteit
van de behandelde romans ondergeschikt maakte aan een maatschappelijke en
wetenschappelijke agenda. Sven Vitse wees er bijvoorbeeld op dat Vaessens in zijn
bespreking van M. Februari's De literaire kring geen aandacht heeft voor de omgang
van de auteur met de genreconventies van de chicklit, noch ingaat op de ‘vertelstijl,
op ironie, op dubbelzinnigheid’. (Vitse 2009: 422) Wellicht zijn de bijdragen van
zowel Ruiter en Smulders als Vaessens in deze context best te begrijpen als
antithetische boeken - pogingen om de slinger de andere kant uit te laten gaan. Dat
ze daarbij goed onderbouwde kritiek uitlokken vanuit de andere (op literariteit
gefocuste) kant, lijkt onvermijdelijk.2

Literatuur en (cultuur)geschiedenis
De winst van de cultuurhistorische benadering mag niettemin duidelijk zijn. Om te
begrijpen hoe literatuur maatschappelijk functioneerde, moet de onderzoeker de
maatschappelijke context erbij betrekken. Daardoor kan het werk niet alleen
inhoudelijk beter geduid worden, maar vergroot het bijvoorbeeld evenzeer het inzicht
in het functioneren en evolueren van bepaalde genres. Het maakt - niet alleen voor
de cultuurhistoricus, maar ook voor de louter literair geïnteresseerde onderzoeker echt wel uit of je een roman uit 1820 beschouwt vanuit de hoogculturele positie die
het genre in de twintigste eeuw had verworven of vanuit de culturele context aan het
begin van de negentiende eeuw, toen de roman nog vaak werd gezien als een triviaal
genre. Door deze bril op te zetten reduceer je een literaire tekst niet tot een louter
cultuurhistorisch object, maar lees je de tekst in kwestie beter (want je hebt oog voor
structuur-aspecten die samenhangen met bijvoorbeeld de feuilletonvorm waarin de
romantekst werd voorgepubliceerd). Ook voor de lezer levert de cultuurhistorische
aanpak in de beste gevallen iets op: boeken die dankzij de verhalende aanpak interesse
konden opwekken buiten de kring van vakgenoten en specialisten.
Het new historicism als paradigma heeft de moderne Nederlandse literatuurstudie

2

Het overkwam overigens ook mijn monografie Europa Europa, over de Europese Eerste
Wereldoorlogpoëzie, waarover Sascha Bru terecht opmerkte dat het boek ‘vooral bijdraagt
tot de Europese cultuurgeschiedenis en minder tot de continentale literatuurgeschiedenis’.
(Bru 2010: 486)
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niet echt zichtbaar beïnvloed.3 Vanuit een soortgelijke Foucault-geïnspireerde
achtergrond als de Amerikaanse renaissancisten van het new historicism levert de
Antwerpse, door Kris Humbeeck geleide onderzoeksgroep Vlaamse Beweging,
literatuur en maatschappij (1912-1950) echter wel vergelijkbaar werk. Niet alleen
werken - uitzonderlijk in ons taalgebied - historici en literatuuronderzoekers hier
samen, de ambitie van dit project is niets minder dan het herschrijven van de (in dit
geval: Vlaamse) geschiedenis en literatuurgeschiedenis vanuit discursief standpunt.
Het gaat Humbeeck & Co er echter niet primair om machtsmechanismen bloot te
leggen, maar om aan te geven hoe(zeer) de Vlaamse Beweging vorm kreeg in literaire
teksten en hoe literaire middelen als metaforen hierin een bepalende rol speelden.
Waar de historici binnen dit project vooral aandacht hebben voor de
institutionalisering van dit discours (in partijen, lobbygroepen, zie onder meer Boehme
2008), onderzoeken de neerlandici de beeldentaal die de Vlaamse Beweging
schraagde.4 Net als de new historicists met hun opvallende voorliefde voor
veelbetekenende anekdotes (zie bijvoorbeeld Gallagher & Greenblatt 2000) gaan
onderzoekers als Matthijs de Ridder daarbij schijnbaar onbetekenende auteurs en
minder opgemerkte teksten bepaald niet uit de weg. De in het Antwerpse project
door Klaus Theweleit geïnspireerde omgang met metaforiek is dan weer verwant
met de manier waarop binnen het new historicism de psychoanalytische erfenis wordt
opgepikt.
Het Vlaamse Beweging-project - waar ik, full disclosure, vanaf het begin bij
betrokken ben - is binnen de Nederlandstalige context evenzeer opmerkelijk omdat
het de moderne literatuur structureel beschouwt als een sociaal-politiek fenomeen
(dus niet zozeer sociaal op het vlak van instituties als tijdschriften, uitgeverijen en
dergelijke, maar als cruciale factor in groepsvormingprocessen). Met uitzondering
van studies als die van Mathijs Sanders over poëticale debatten binnen de katholieke
literatuur, worden Nederlandse literaire teksten uit de negentiende en twintigste eeuw
nog altijd primordiaal gelezen als uitingen van individuen, niet als articulaties binnen,
van en voor sociale, politieke, religieuze groeperingen en bewegingen. Er is uiteraard
wel aandacht voor groepsvorming binnen tijdschriften als De Gemeenschap en,
bovenal en nog altijd, Forum, maar ook daar ligt de nadruk naast institutionele
kwesties (uitgevers-contacten, redactiebesognes) toch veelal op de unieke bijdragen
van al even unieke auteurs. Hoezeer die auteurs ingebed zitten in, en medeauteurs
zijn van verschillende vertogen is veel minder een aandachtspunt. En hoe die
verschillende vertogen door het lezende, luisterende en zingende publiek worden
opgepikt en verder verspreid, blijft al helemaal buiten beeld.

3

4

De aan Greenblatt en anderen gewijde sessie tijdens het eerste Cross-over congres in 2007
- zie: http://www.neerlandistiek.nl/07.06/ - heeft niet tot schoolvorming of een meetbare
koerswijziging geleid.
Zie voor een korte samenvatting van het project:
http://www.val.ugent.be/index.php?id=13&type=content#vblm.
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Een linkse hobby, door niemand beoefend
In die context is het veelbetekenend dat de Nederlandse socialistische dichterstraditie
nagenoeg niet is onderzocht.5 Er bestaan uiteraard studies over Gorter, Henriette
Roland Holst en in veel mindere mate Adama van Scheltema, maar die zijn toch
vooral biografisch van aard en/of geschreven door vrienden van de auteurs, door
historici of politicologen. Voor een land als Nederland, dat zich internationaal zo
uitzonderlijk acht omdat de verzuiling er decennialang een perfect pacificatiemodel
leek te bieden, is het opmerkelijk vast te stellen hoe weinig we eigenlijk weten over
hoe die verzuiling literair werd onderbouwd.6 Wanneer dat wel gebeurde, was de
aandacht bovenal institutioneel - vooral critici en tijdschriften uit de periode van het
interbellum zijn relatief goed onderzocht.7 Hoe literaire teksten het groepsgevoel in
bijvoorbeeld de rode zuil mee tot stand hebben gebracht en hoe uniform dan wel
verschillend het repertoire was van auteurs als Gorter, Roland Holst, Adama van
Scheltema, H. Overst, Samuel Bonn, A. Van Collem, Margot Vos, Garmt Stuiveling,
Martien Beversluis, Jan W. Jacobs, Willem van Iependaal, Jef Last (die allen tot die
zuil behoorden, maar gezien de breuk tussen de reformisten en de marxisten niet
allemaal tot dezelfde partij), dat is een vraag die niet alleen cultuurhistorisch van
belang is, maar ook literair-historisch en literair-theoretisch. Binnen het nog altijd
normatieve autonomistische paradigma wordt dit type literatuur vrij automatisch als
propaganda beschouwd en veelal als eenheidsworst weggezet. De uitdrukkelijke
typering door Jaap Meijer van Van Collem als een ‘joodse’ dichter geeft al aan dat
het socialisme duidelijk niet allesbepalend was voor zijn lyriek. En dat maakt dan
weer een vergelijking van Van Collem met Samuel Bonn interessant - evenzeer zowel
joods als socialistisch (en in een deel van zijn werk overigens in het Jiddisch
schrijvend) - of met de joodse liedjeszanger Dumont (Godschalk Abraham van den
Berg). Bonn was, net als Van Collem, ongeschoold, wat hen onvermijdelijk tot
outsiders maakte, ook in het socialistische milieu waarin de kameraden gelijk heetten
te zijn.8 Pieter Jelles Troelstra, zijn broer Dirk, Henriette Roland
5

6

7
8

Een mooie aanzet biedt Martin Mooij in zijn ‘Nawoord bij de heruitgave van links richten’.
Mooij publiceerde voorts ook nog over Van Leeuwen en Last. Over Links richten verscheen
een tweedelige studie (Links richten tussen partij en arbeidersstrijd) van de Nijmeegse
‘Projektgroep literatuur-sociologie’ (1975).
Een uitzondering in het recente onderzoek vormt de bijdrage van Liselotte Hamond (in
Rymenants en anderen) over Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. Binnen dit
postkoloniale paradigma wordt niet alleen het literatuurbegrip op interessante wijze opgerekt,
er is ook aandacht voor de functie die dit het werk kon hebben voor de ontwikkeling van (in
dit geval: linkse) groepsidentiteiten in Nederland. In dezelfde bundel Literatuur en crisis
vallen in deze context ook de twee bijdragen over het propagandistische theater op (Thomas
Crombez over het Vlaamse massaspel en Ad van der Logt over het nationaalsocialistische
theater).
Zie onder andere Oversteegen 1969; Ruiter & Smulders 1996; Sanders 2002; Dorleijn 2003;
Dorleijn, De Geest, Rymenants & Verstraeten 2009; Van den Braber & Gielkens 2010.
Zie bijvoorbeeld hoe Henriette Roland Holsts man Rik de dichter Van Collem omschrijft als
‘een slimme jood’ (Etty 1996: 188) en de paternalistische manier waarop Gorter en Henriette
Roland Holst reageren op het werk van Bonn (Etty 217) en uitspraken als deze (uit een brief
van Roland Holst aan Bonn, 7 juli 1906): ‘En u bent misschien de eerste uit de arbeidersklasse
voortkomende in Holland die vrij is van de oude retoriek en zijn gevoel persoonlijk kan
zeggen. En u hebt natuurlijk het direkte arbeiders-sentiment. (...) Als u nu geen literaire
ijdelheid hebt en verstandig bent, dan denkt u eens goed na over wat ik u schrijf, en vergelijkt
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Holst, Adama van Scheltema en later ook Van Iependaal, Freek van Leeuwen en Jef
Last waren evenzeer actief als tekstschrijver voor socialistische liederen, waarbij het
bij de Troelstra's en Roland Holst uitdrukkelijk om propaganda ging terwijl Van
Iependaal niet alleen zelf als zanger optrad, maar zijn liedjes duidelijker in de
cabarettraditie van Speenhoff inschreef dan in die van Roland Holst of Gorter.9
Martien Beversluis kende zelfs het uitzonderlijke genoegen om een tekst getoonzet
te zien door Brechts huiscomponist Hanns Eisler die na 1933 vaak bij de VARA te
gast was. (Van de Merwe 1974: 281) Het socialistische vers kent dus verschillende
incarnaties, waarbij klasse (afkomst en scholing), traditie (doorwerking van
negentiende-eeuwse retorica, modernisering bij Gorter, invloeden uit vooral de Duitse
lyriek van Tucholsky en Brecht) en genrevermenging (strijdlied, cabaret) een rol
spelen.
In zijn bijdrage tot de congresbundel Literatuur en crisis (2010) stelt Gillis Dorleijn
dat literatuur over de crisis of literatuur uit de verschillende ideologische
massabewegingen uiteraard wel bestond in de jaren dertig, maar dat ze vooral niet
‘representatief’ geacht moet worden, waarna hij eens te meer de voorkeur geeft aan
een benadering waarbij institutionele aspecten (‘het boekbedrijf, het gedrag van
auteurs op de markt en de organisatie van auteurs en vertalers’) centraal staan. (In
Rymenants en anderen 2010: 19-20) Diezelfde aanpak overheerst ook in een vrijwel
tegelijkertijd verschenen boek over de Nederlandse cultuur in internationale context,
In 1934. (Van den Braber & Gielkens 2010) Dit institutionele kader is nu zo
aloverheersend dat aandacht voor concrete teksten in dit boek veelal ontbreekt. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage van Jan Gielkens over de eerste uitgave van De
Boekenvrienden Solidariteit, de door Martien Beversluis samengestelde en vertaalde
poëziebloemlezing Brandende Woorden uit Duitschland. Binnen het bestek van de
veelal korte hoofdstukken in In 1934 kon Gielkens het uiteraard niet over alles hebben,
maar het valt op dat er geen enkele versregel uit de bloemlezing in kwestie wordt
geciteerd, laat staan dat het boek in verband

9

zoo'n niet-goed versje van u met wezenlijke schoone verzen van Gorter of (oude) van Kloos,
Verweij, Perk (...) of zoo u vreemde talen kent, van Shelley of lyriek van Goethe - dan zult
u het verschil voelen.’ (Letterkundig Museum; geciteerd naar de editie-in-wording van de
correspondentie tussen Bonn en Roland Holst, door Koosje Kuipers, MA-scriptie Universiteit
Utrecht) In zijn inleiding bij Wat zang en melody van Bonn omschrijft L. Simons de dichter
net niet als een nobele wilde: ‘Deze zanger is geen “cultuurmensch”, zijn opleidingsschool
was die van 't gewone lager onderwijs en zijn werkzaamheid in de wereld is hij begonnen
als arbeider. Toen heeft ook hem die opstuwende beweging gegrepen, die de cultuur voor
de massa openstelt. Er is een drang naar schoonheid, een besef van schoonheid, een neiging
om zelf schoonheid in hem gekomen. (...) Juist voor iemand als hij wordt dan de drang tot
verdere ontwikkeling bijkans gevaarlijk. (...) Hij moest dus zijn taalinstrument leeren
beheerschen (...) en toch niet te veel cultuurmensch worden.’ (1-2)
Vergelijk Ibo 1970: 338.
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wordt gebracht met de twee jaar eerder door Beversluis gemaakte bloemlezing Duitse
arbeidersgedichten Arbeiders-noodlot, of dat de vraag wordt gesteld of Beversluis'
eigen socialistische gedichten invloed vertonen van deze vertalingen van Duitse
geestesverwanten.

The Revisionist Turn
Zo beschouwd staat de studie van de literatuur niet zozeer onder druk van het
cultuurhistorische onderzoek, maar van een zich soms wel erg eenzijdig ontwikkelende
institutionele benadering die dusdanig gestuurd wordt door positivistische ambities
dat hermeneutiek in een slecht daglicht komt te staan. Het verlangen vooral ‘correct’
en ‘representatief’ te zijn, zorgt niet alleen voor een erg bezadigd neerlandistisch
klimaat, het impliceert ook dat literair-historische studies veeleer nuancerend dan
revisionistisch zijn. Er kunnen wel verschuivingen in de canon optreden, maar
pogingen om de bastions van de Goede Smaak open te breken zijn er zelden. (Het
proefschrift van De Ridder (2009) is een zeldzame uitzondering.) Een radicaal
cultuurhistorische aanpak waarbij tegelijkertijd de tekst opnieuw centraler komt te
staan en gebruik wordt gemaakt van grote, gedigitaliseerde corpora, zou hier
verandering in kunnen brengen.
Nagenoeg alle Nederlandse literatuur is historische literatuur. En dat bedoel ik op
twee manieren: 1) welke oude boeken blijven écht actueel, in de zin dat ze automatisch
gelezen blijven, zonder dat er een verplichting (studenten) of salaris (docenten)
tegenover staat? 2) historische kennis bij studenten is dusdanig afgenomen dat
contextuele informatie niet alleen moet worden gegeven bij teksten uit de Gouden
Eeuw, maar net zo goed bij teksten uit de Grote Oorlog, de periode van de
wederopbouw, de jaren zestig of de val van de muur en het einde van de koude
oorlog. In tegenstelling tot taalgebieden als het Duitse, Franse en Engelse waar een
sterk historisch literair bewustzijn leeft en waar auteurs als Kafka, Flaubert en Jane
Austen nagenoeg als tijdgenoten functioneren, kent de Nederlandse literatuur
nauwelijks dode auteurs die nog enige impact hebben op de literaire actualiteit. Dat
beperkte historische besef kan betreurd worden, maar het kan evenzeer bevrijdend
werken. Er is geen heilig schrijn, geen verlammende druk van de Officiële
Geschiedenis.
Wat let ons ramen en deuren open te gooien en die teksten en momenten naar
boven te halen die inderdaad misschien niet ‘representatief’ zijn of niet langer voor
automatisch esthetisch genot zorgen, maar die ons iets vertellen over de teksten die
onze taalgenoten bezig hielden, de woorden en frases die in het gemeenschappelijke
geheugen zijn gaan postvatten en die onze wereld van vandaag hebben gemaakt tot
wat hij is. A New Literary History of America (2009), onder redactie van Greil Marcus
en Werner Sollers, biedt een mooi voorbeeld van hoe dit concreet in zijn werk gaat.
Het boek is niet zozeer een Amerikaanse literatuurgeschiedenis dan wel een literaire
geschiedenis van Amerika (a literary history of America), vormgegeven volgens het
datum-als-kapstok-idee dat we kennen uit Nederlandse literatuur, een geschiedenis,
maar met een literatuurbegrip dat zo ruim is dat ook toespraken, liedjes, films,
monumenten,
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pleidooien, vonnissen, columns, onverbiddelijke bestsellers, graphic novels,
veelbetekenend light verse (‘Men seldom make passes / At girls who wear glasses’
- Dorothy Parker) en journalistieke of komische terzijdes er een plaats in hebben
gekregen. De Amerikaanse geschiedenis is ondenkbaar zonder de toespraken, brieven,
gedichten en liederen waarin de maatschappijvisie van de Nieuwe Wereld werd
gearticuleerd. En dat effect konden ze enkel hebben omdat ze op doeltreffende manier
gebruik maakten van die zogenaamd ‘intrinsiek-esthetische’ aspecten die een tekst
tot literatuur maken. Onze geschiedenis mag dan geen ‘Declaration of Independence’,
‘Gettysburg Address’, ‘I Have a Dream’ of Vietnam Veterans Memorial hebben,
ook in de Nederlandstalige wereld hebben tekstuele interventies dankzij literaire
kwaliteiten een rol gespeeld. De rilling die Max Havelaar door het land joeg en
Fabriekskinderen van J.J. Cremer dat tot een wetswijziging zou leiden, zijn voor de
hand liggende voorbeelden. Maar ook de grondwet van Thorbecke, de liedjes van
Speenhoff, de eerder genoemde ‘Internationale’-vertaling van Roland Holst (hoeveel
Nederlandse gedichten bevatten zoveel bekend gebleven regels?), het AVV-VVK
op de IJzertoren, ‘Wij leven in een bezeten wereld’ (Huizinga), De Witte, het dagboek
van Anne Frank, Suske & Wiske, ‘Welterusten Meneer de President’ van Boudewijn
de Groot en Lennaert Nijgh, ‘Tom Poes, verzin een list’, Pluk van de Petteflet, het
‘doemdenken’ van al dan niet ‘vrije jongens’ van van Kooten & de Bie, Pim Fortuyns
‘At your service’ en Komt een vrouw bij de dokter zouden er een plaats in kunnen
krijgen. Dit lijkt misschien een wat goedkope manier om opnieuw de canon onder
vuur te nemen, maar dat is het beslist niet. Ook in dit verhaal kunnen ‘Een nieuwe
lente en een nieuw geluid’, ‘De vis wordt duur betaald’, ‘Tussen droom en daad /
staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, ‘Boem Paukeslag’, ‘Het is niet
onopgemerkt gebleven’ en De schaamte voorbij een rol spelen - niet om de literatuur
te reduceren tot oneliners, maar om aan te geven hoezeer ons denken en spreken
bepaald wordt door onze tekstuele geschiedenis en hoe sterk metaforen in dat opzicht
hebben gewerkt. Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor teksten die heel belangrijk
waren maar die vandaag nog nauwelijks iemand kent (‘Het Plan De Man’ van Hendrik
de Man, bijvoorbeeld) en bieden goedgekozen anekdotes ongekende vergezichten
(een verhaal over de wereldfaam van zijn neef Paul de Man kan beginnen bij diens
Franse vertalingen van Walschap en De Pillecyn). De verschillende hoofdstukken
kunnen expliciet ingaan op literaire aspecten van de verschillende werken, terwijl
ze die tegelijk, zoals Roland Barthes in Mythologies, interpreteren als evenzovele
symptomatische momenten in onze cultuur.
Als zoenoffer aan de genoemde positivistische collega's stel ik me een slothoofdstuk
vol grafieken voor, gegenereerd door een wat volwassener broertje van Googles in
december 2010 gelanceerde Books Ngram Viewer. (Cohen 2010; Michel en anderen
2010) Deze grafieken symboliseren niet alleen hoe ingrijpend onze wereld veranderd
is door computertalen, ze geven ook aan hoe een oude geesteswetenschap als de
literatuurstudie zichzelf in het digitale tijdperk opnieuw uit kan vinden door
computer-analyses te maken van gigantische corpora. De DBNL biedt een van de
grootste literaire databanken ter wereld - evoluties in boekproductie, taalgebruik,
versvormen, net-
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werkreconstructies, censuurpraktijken enzovoorts zullen straks haarfijn in kaart
gebracht kunnen worden. Om te begrijpen wat al die staatjes en tabellen betekenen
zullen we toch weer aan het interpreteren moeten slaan. Met een combinatie van
distant reading (Moretti 2005) en close reading zullen we eens te meer heel
verschillende methodologieën inzetten om ons begrip van de literatuur te vergroten.

Literatuur
Beversluis, M. (red.), Arbeiders-noodlot, Arnhem 1932.
Beversluis, M. (red.), Brandende Woorden uit Duitschland, Boekenvrienden
Solidariteit, Uitgave 1, Hilversum 1934.
Boehme, O., Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de
Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum,
Tielt 2008.
Bonn, S., Wat zang en melody, Amsterdam 1910.
Braber, H. van den, J. Gielkens (red.), In 1934. Nederlandse cultuur in
internationale context, Amsterdam/Antwerpen 2010.
Bru, S., ‘De literaire oorlog’. In: Spiegel der Letteren, 52 (2010), nr. 4: 483-486.
Buelens, G., M. De Ridder, J. Stuyck (red.), De Trust der Vaderlandsliefde.
Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940, Antwerpen 2005.
Cohen, P., ‘Digital Keys for Unlocking the Humanities' Riches’. In: The New
York Times, 16-11-2010.
Cohen, P., ‘In 500 Billion Words, New Window on Culture’. In: The New York
Times, 16-12-2010.
Dorleijn, G., ‘The revision of the cultural repertoire in a segmented society:
protestant, catholic and socialist critics, and their double bind relationship with
the dominant literary paradigm in The Netherlands, 1895-1940’. In: Dorleijn,
G., & Vanstiphout, H. (red.), Cultural ‘Repertoires’, Leuven 2003: 179-199.
Dorleijn, G., D. De Geest, K. Rymenants, P. Verstraeten (red.), Kritiek in
crisistijd: Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig,
Nijmegen 2009.
Etty, E., Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952,
Amsterdam 1996.
Gallagher, C., S. Greenblatt, Practicing New Historicism, Chicago 2000.
Grüttemeier, R., ‘“Twist met ons, twist met ons, twist niet met mate”’. In:
Literatuur, 12 (1995), nr. 2, 112-113.
Ibo, W., En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret,
Amsterdam 1970.
Lyon-Caen, J., D. Ribard, L'historien et la littérature, Parijs 2010.
Marcus, G., W. Sollors (red.), A New Literary History of America, Cambridge,
Massachusetts/Londen 2009.
Meijer, J., Ventende profeet. Het joodse dichterschap van A. van Collem
(1858-1933), Heemstede 1980.
Van de Merwe, J., Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten. Het proletariërslied
in Nederland en Vlaanderen, Utrecht/Antwerpen 1974.

Vooys. Jaargang 29

Michel, J., Y. Kui Shen, A. Presser-Aiden, A. Veres, M.K. Gray, The Google
Books Team, J.P. Pickett, D. Hoiberg, D. Clancy, P. Norvig, J. Orwant, S.
Pinker, M.A. Nowak, E. Lieberman-Aiden, ‘Quantitative Analysis of Culture
Using Millions of Digitized Books’. In: Science, 331 (2011), nr. 6014, 176-182.
Online gepubliceerd op 16-12-2010 [DOI: 10.1126/science.1199644].
Mooij, M., ‘Een nawoord bij de heruitgave van “links richten”’. In: Links
richten. Volledige reprint 1932-1933, Amsterdam 1973: 283-304.
Moretti, F., Graphs Maps Trees. Abstract Models for Literary History,
Londen/New York 2005.
Musschoot, A.M., ‘Nogmaals literatuurgeschiedenis: de druk van de context’.
In: Neerlandica extra muros, 37 (1999), nr. 2: 53-57.

Vooys. Jaargang 29

16
Oversteegen, J.J., Vorm of vent, Amsterdam 1969.
Pieters, J., ‘In denkbeeldige tegenwoordigheid: naar een New Historicism in
de Lage Landen?’ In: Spiegel der Letteren, 47 (2005), nr. 3: 251-273.
Raat, G.F.H., ‘Een geschiedenis zonder veel literatuur’. In: Ons Erfdeel, 40
(1997), nr. 3: 441-443.
De Ridder, M., Staatsgevaarlik! De activistische tegentraditie in de Vlaamse
letteren 1912-1933, onuitgegeven proefschrift, Universiteit Antwerpen 2009.
Roland Holst, H., Meiliederen en propaganda-verzen, Amsterdam 1915.
Ruiter, F., W. Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990,
Amsterdam/Antwerpen 1996.
Rymenants, K., K. Humbeeck, J. Robert, J. Stuyck (red.), Literatuur en
crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig, Antwerpen 2010.
Sanders, M., Het spiegelend venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur
1870-1940, Nijmegen 2002.
Schenkenveld-Van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse Literatuur, een
geschiedenis, Groningen 1993.
Sötemann, A.L., De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek
naar de interpretatie en evaluatie van de roman, Groningen 1966.
Vitse, S., ‘Een pleidooi voor “laatpostmodern” engagement’. In: Spiegel der
Letteren, 51 (2009), nr. 3: 419-423.
Walrecht, A., ‘Vivisectie op een visser’. In: Merlyn, 1 (1963), nr. 4: 71-80.
Van de Watering, C.W., ‘Sectie op een visser’. In: Merlyn, 1 (1963), nr. 3:
54-64.

Vooys. Jaargang 29

17

Emy Koopman
Hoe lezers lijden lezen
Een casus uit de empirische esthetica1
Wat hebben literatuur en psychologie elkaar vandaag de dag nog te bieden,
nu wij niet langer met Freud alle verhalen als uitingen van onbewuste
castratieangst zien? In dit artikel laat Emy Koopman, afgestudeerd in
zowel de Literatuurwetenschap als de Psychologie, zien hoe de twee
vakgebieden door een empirische benadering van de literatuur met elkaar
te verenigen zijn. Literatuurwetenschappers kunnen wel blijven gissen
naar de betekenis van een tekst, en eindeloos discussiëren over hun
interpretatie ervan, maar wat vinden de lezers? Emy Koopman doet verslag
van haar onderzoek naar lezersreacties op verkrachtingsscènes en
demonstreert daarmee onder meer dat de schoonheid van de tekst de
walging om de inhoud ervan niet uitsluit.
Het vakgebied van de psychologie had zich niet zo kunnen ontwikkelen als het heeft
gedaan zonder de hulp van tragedies, verhalen en romans en de interpretatie van die
literaire werken. Beroemde grondleggers van de psychologie als Sigmund Freud,
Carl Gustav Jung en William James werden allemaal op hun eigen manier geïnspireerd
door literatuur. Freuds verwoede pogingen om vrijwel elke tekst te interpreteren als
een uiting van castratieangst kwamen zijn geloofwaardigheid niet ten goede, maar
als geen ander liet hij zien hoe literatuur illustraties kan bieden van patronen van
menselijk denken en handelen. Toen binnen de psychologie de roep om verdere
verwetenschappelijking steeds groter werd, verschoof de filosofische tekstinterpretatie
naar de achtergrond. Zogenaamde ‘behavioristen’ als Watson en Skinner moesten
niets hebben van introspectieve speculatie. Het positivistische uitgangspunt was dat
als de psychologie serieus genomen wilde worden als wetenschap, ze alleen dat moest
bestuderen wat zichtbaar was en dus te verifiëren of falsifiëren, namelijk gedrag.
Protest tegen die visie kon niet uitblijven en in de tweede helft van de twintigste
eeuw werd die uitsluitend behavioristische benadering grotendeels vervangen door
een cognitieve benadering: psychologie zou hypothesen moeten genereren over de
denkprocessen van mensen. De toon was toen echter al gezet: psychologie was al
lang niet meer zo ‘geesteswetenschappelijk’ als ze ten tijde van Freud was geweest.
Ze was nu een gebied tussen ‘zachte’ en ‘harde’ wetenschap in en zou proberen op
systematische en empirische wijze menselijk gedrag te verklaren en voorspellen. De
menselijke geest moest meetbaar worden gemaakt.

1

Met dank aan Els Andringa voor haar commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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Dit betekent niet dat de invloed van Freud en van de psychoanalyse verdwenen is.
Terwijl verzekeraars besloten psychoanalytische therapie niet langer te vergoeden
en de cognitieve gedragstherapie triomfeert bij GGZ-instellingen, heeft de
literatuurwetenschap de enigszins verweesde psychoanalyse liefdevol in de armen
gesloten: grote namen binnen het literatuurwetenschappelijke veld zijn veelal diegenen
die hebben voortgeborduurd op de lessen van Freud. Van Lacan tot Kristeva tot
Deleuze en van semiotiek tot genderkritiek: psychoanalyse is niet weg te denken uit
de letterenfaculteiten.2 Maar in plaats van dat psychologie en literatuurwetenschap
nader tot elkaar zijn gekomen, lijken ze als wetenschappelijke disciplines sinds de
jaren zeventig steeds verder uit elkaar te zijn gegroeid. De psychoanalyse van de
letterenfaculteiten heeft weinig raakvlakken meer met de cognitieve benadering van
de sociale wetenschappen. Deze verwijdering lijkt zich alleen maar verder voort te
zetten met de hedendaagse nadruk op neurologisch onderzoek, dat via hersenscans
probeert tastbaar bewijs te vinden voor fenomenen van verliefdheid tot
aandachtsstoornissen.
Er is echter een substroming die opereert op het kruisvlak van psychologie en
letteren, een substroming die probeert de effecten van fictie, teksten, artistieke
producten in kaart te brengen. Dit is de zogenaamde ‘empirische esthetica’ of
‘empirische literatuurwetenschap’,3 die vooral beoefend wordt in Duitsland, als
logische consequentie van de receptie-esthetica van de Konstanzer Schule (Hans
Robert Jauss en Wolfgang Iser), en in Noord-Amerika. Soms gebeurt dit door
literatuurwetenschappers die zich de methoden van sociale wetenschappen eigen
hebben gemaakt, soms ook door psychologen die geïnteresseerd zijn in literatuur.
Literatuurwetenschappers die zich op empirische wijze bezig willen houden met
literatuur moeten vaak hun toevlucht zoeken bij afdelingen als
communicatiewetenschappen en media studies. Populaire kunstuitingen lijken zich
beter te lenen voor een statistische benadering: het effect van blockbusters en
veelverkochte games op het menselijk denken en handelen zou immers relevanter
kunnen worden genoemd en is schijnbaar gemakkelijker te realiseren dan het
systematisch in kaart brengen van de denkprocessen die James Joyce's Ulysses in
gang zet. De ‘meerduidigheid’ van literatuur - een van de weinige kenmerken van
literatuur waar critici het door de eeuwen heen over eens lijken te zijn - staat het
uitvogelen van wetmatigheden in reacties van lezers in de weg, zo stellen vooral
literatuurwetenschappers zelf. Daarnaast is voor de meeste letterenstudenten statistiek
afschrikwekkend; een historische of hermeneutische benadering van een tekst is veel

2
3

In Frankrijk is de psychoanalyse ondergebracht bij de letterenfaculteit, vandaar dat vooral
Franse denkers van invloed zijn op dit gebied.
Onder ‘empirische literatuurwetenschap’ kunnen meerdere vormen van onderzoek worden
verstaan, zoals receptie-onderzoek aan de hand van recensies, sociologisch onderzoek naar
bijvoorbeeld verkoopstrategieën, et cetera. Ik concentreer mij hier op lezersonderzoek.
‘Empirische esthetica’ is aan de ene kant een breder onderzoeksgebied dan ‘empirische
literatuurwetenschap’ - het kijkt immers naar verschillende kunstvormen - en aan de andere
kant smaller: het concentreert zich op effecten op de toeschouwer/lezer van esthetische
elementen (de beleving van kunst).
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aantrekkelijker. Dergelijke benaderingen zijn zeker waardevol, maar zodra er
gespeculeerd wordt over het effect dat een tekst op een lezer heeft (zoals Jauss en
Iser deden), ontstaat er een wetenschappelijke noodzaak om die speculaties te toetsen
aan de werkelijke ervaringen van lezers.
Om te laten zien hoe de empirische literatuurwetenschap te werk gaat en welk
soort psychologische en literatuurwetenschappelijke vragen dergelijk onderzoek kan
beantwoorden, wil ik hier verslag doen van een onderzoek dat ik in 2009 heb gedaan
in Toronto met professor Gerald Cupchik en PhD-student Michelle Hilscher, beiden
werkzaam aan de psychologiefaculteit van de University of Toronto en gespecialiseerd
in de empirische esthetica.4 Het onderzoek betrof de vraag hoe lezers reageren op
literaire verbeeldingen van verkrachting. Binnen media studies zijn verschillende
onderzoeken gedaan naar reacties van publiek op verbeeldingen van seksueel geweld.
Het ging daarbij echter altijd om audiovisuele verbeeldingen, waarbij doorgaans
gekeken werd welk soort films in welke mate opwinding verhoogden, terwijl andere
reacties genegeerd werden. (e.g. Abel, Barlow, Blanchard en Guild 1977; Barbaree,
Marshall en Lanthier 1979; Farkas 1979; Schmidt 1975) Zo verkregen Malamuth,
Heim en Feshbach (1980) en Malamuth en Check (1980) bij hun porno-experimenten
de hoopvolle uitkomst dat opwinding grotendeels bepaald wordt door de perceptie
van de gedomineerde partij: alleen als de vrouw in het filmpje volgens de mannelijke
deelnemers ook seksueel opgewonden was konden ze dat zelf worden. Voor zover
wij wisten, is er nog geen onderzoek gedaan naar reacties van lezers op literaire
verbeeldingen van verkrachting, al zijn er wel interessante literatuurwetenschappelijke
beschouwingen gegeven binnen met name de genderkritiek. (Zie bijvoorbeeld Higgins
en Silver 1991; Tanner 1994) Bij literaire teksten over verkrachting spelen ook hele
andere onderzoeksvragen dan bij pornografische materie. Waar wij met name
benieuwd naar waren was hoe literaire teksten ingrijpen op empathie en betrokkenheid
van lezers ten opzichte van personages en de verhaalwereld. Zouden esthetische
elementen in de tekst zoals beeldspraak de emotionele en intellectuele reacties op
gewelddadige passages verzwakken of juist versterken? En gaan emotionele en
intellectuele reacties gelijk op of sluiten zij elkaar uit?

Morrison versus Coetzee
Binnen de geesteswetenschappen is het een belangrijk debat in hoeverre esthetisering
van lijden ‘gelegitimeerd’ is en onder welke voorwaarden. (Zie bijvoorbeeld Sontag
2003) Deze discussie leeft vooral in de context van Holocaustrepresentaties. Beroemd
is Adorno's uitspraak dat het schrijven van poëzie na Auschwitz barbaars is, met de
achterliggende redenering dat esthetisering van lijden onrecht doet aan het lijden van

4

Ik hanteer hierbij niet de systematiek van een sociaalwetenschappelijk artikel, maar geef een
meer verhalende versie van het onderzoek. Wie benieuwd is naar de precieze
operationalisering en statistische uitkomsten verwijs ik naar het artikel ‘Reader Responses
to Literary Depictions of Rape’ (Koopman, Hilscher en Cupchik 2011).
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werkelijke slachtoffers. (Adorno 1977) Wat recentelijker hebben twee gewaardeerde
romanciers zich uitgelaten over de ethiek van esthetisering bij beschrijvingen van
geweld en lijden: J.M. Coetzee en Toni Morrison. Hun standpunten zullen hier als
globale hypothese dienen welke lezersreacties door welk soort literaire verbeelding
van een gruwelijke gebeurtenis kunnen worden uitgelokt.
In zijn essay ‘Into the Dark Chamber’ (1992) vertelt Coetzee hoe fascinerend
auteurs het vinden om zich scènes van menselijk lijden voor te stellen, zich voor te
stellen wat er zich afspeelt in die donkere kamer waar de folteraar huist. (Coetzee
1992: 363) Volgens Coetzee is zowel de mystificatie van de pijn van de ander als de
fascinatie van de auteur ervoor beschamend. Het creëren van angstige fantasieën is
namelijk precies het machtsmiddel waarmee de ene groep of persoon de andere onder
de duim houdt. Zowel door lijden compleet te negeren als door obscene verbeeldingen
ervan te produceren speel je die onderdrukkingsmechanismen in de kaart, aldus
Coetzee. (1992: 364) De lezer kan zich dan verlustigen in het geweld, in plaats van
over machtsmechanismen na te gaan denken. De ware uitdaging voor een auteur is
om pijn, geweld en dood te beschrijven zonder ‘lyrical inflation’, dus zonder het
poëtiseren van de donkere kant. (1992: 365) Je kunt zeggen dat Coetzee met dit essay
een betoog tegen de esthetisering van lijden hield. Als je kijkt naar zijn romans blijkt
ook dat de gruwelijkste scènes doorgaans op originele manier omzeild worden in
plaats van poëtisch beschre-

Illustrator: Daniël Labruyère
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ven: in zowel Waiting for the Barbarians als Foe zien we alleen de lichamelijke
tekenen van de martelingen die personages hebben ondergaan en in Disgrace blijft
de verkrachting van Lucy buiten beeld. Het begrensde perspectief van Coetzees
vertellers en de dwarse, zwijgende houding van de lijdende personages betekent voor
lezers telkens dat ze moeten proberen het lijden van de ander te begrijpen zonder dat
ze een beeld ervan voorgeschoteld krijgen. Idealiter leidt dit tot kritische reflectie.
Toni Morrison heeft een compleet andere visie op het verbeelden en esthetiseren
van lijden. Zij heeft in interviews gesteld dat esthetisering haar helpt om gruwelijke
gebeurtenissen zo te verbeelden dat een lezer in staat is in aanraking te komen met
het lijden van een ander. (In Taylor-Guthrie 1994: 164) Esthetisering betekent voor
haar echter niet bloemrijk proza, maar een evocatieve, zuinige beeldtaal. Morrison
wil daarbij wel dat de lezer kijkt naar het lijden dat heeft plaatsgevonden. Wat betreft
de verkrachtingsscène in The Bluest Eye heeft Morrison aangegeven dat ze de lezer
aan de hand mee wil nemen om een voyeur te worden. (Taylor-Guthrie 1994: 164)
Ze doet dat in die scène door het perspectief te kiezen van de dader en tegelijkertijd
een discours te bezigen dat veel poëtischer is dan wat deze dader zelf zou gebruiken,
zoals de observatie ‘the creamy toe of her bare foot scratching a velvet leg’. (Morrison
1970: 128) Gedurende deze scène kiest Morrison steeds zorgvuldig zinnelijke
bijvoeglijke naamwoorden die beelden oproepen.
De posities van Coetzee en Morrison kunnen we tegenover elkaar zetten: terwijl
Morrison lijden laat zien en esthetiseert in een poging de lezer mee te krijgen en
begrip op te wekken bij die lezer, schermt Coetzee het lijden juist af om de limiet
van wat we kunnen begrijpen te benadrukken. Beide schrijvers schrikken er niet voor
terug om zich uit te laten over ethische kwesties, om hun auteursintentie uit te spreken.
Via Coetzee en Morrison is tot dusver alleen een hermeneutische benadering
besproken. De vraag is nu hoe lezers daadwerkelijk reageren op verschillende
manieren waarop lijden - in dit voorbeeld: verkrachting - verbeeld wordt. Welke
positie - verbergen of laten zien van lijden, en niet esthetiseren of juist wel - leidt in
de praktijk tot het oproepen van meer empathie en welke leidt tot meer kritische
reflectie? Bij teksten over verkrachting zou men kunnen verwachten dat een
esthetische verbeelding inspeelt op erotische verlangens en deze versterkt. Aan de
andere kant kan er, misschien juist als erotische gevoelens worden aangewakkerd,
iets gaan wringen bij de lezer en kan hij of zij door de esthetisering aangezet worden
kritisch te reflecteren op de tekst. Om dit na te gaan moeten we lezersonderzoek
doen.

Opzet lezersonderzoek verkrachtingsscènes
In ons onderzoek hebben we vier literaire verkrachtingsscènes geselecteerd om aan
lezers voor te leggen. De respondenten waren 34 studenten van de universiteit van
Toronto, 13 mannen en 21 vrouwen. Hun gemiddelde leeftijd was 24,5 jaar. Thuis
lazen zij alle vier fragmenten en beantwoordden na het lezen van elke tekst een aantal
vragen op een papieren vragenlijst. De geselecteerde teksten voldeden aan
verschillende randvoorwaarden: ze moesten rond de 1500 woorden zijn (of heel
gemakkelijk inge-
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kort kunnen worden tot 1500 woorden zonder dat cruciale informatie verloren ging)
en ze waren allemaal geschreven vanuit een vrouwelijk slachtofferperspectief. Van
alle teksten was een Engelstalige versie beschikbaar en de teksten verschilden
onderling niet te sterk qua soort verkrachting. Het ging hierbij om de volgende
romans:
A. l'Enfant méduse van Sylvie Germain - impliciet, esthetisch
B. We Were the Mulvaneys van Joyce
Carol Oates

- impliciet, alledaags

C. The Women of Brewster Place van
Gloria Naylor

- expliciet, esthetisch

D. Baise-moi van Virginie Despentes

- expliciet, alledaags

Twee van deze teksten - Baise-moi en The Women of Brewster Place - gaan over
een groepsverkrachting, die zeer expliciet in beeld is gebracht: de verkrachting krijg
je als lezer van dichtbij te zien, lichaamsdelen worden benoemd en er is sprake van
veel fysiek en verbaal geweld. De twee andere hebben een minderjarige hoofdpersoon,
die door een onbekende is verkracht. De verkrachting in deze teksten wordt zeer
impliciet overgebracht: deze wordt omfloerst beschreven, met een afstand in tijd en
ruimte (flashbacks van het slachtoffer naar de verkrachting), pas gaandeweg wordt
duidelijk dat er sprake is/was van verkrachting. Enkele inhoudelijke verschillen
tussen de teksten binnen deze condities - de expliciete en de impliciete - waren niet
uit te sluiten. Zo worden bij Despentes twee vrouwen verkracht terwijl er bij Naylor
één slachtoffer is, en is het duidelijk dat het meisje bij Germain nog jonger is dan
het meisje bij Oates. We hebben de teksten hierop niet gemanipuleerd, maar we
hebben wel het woord ‘stiefbroer’ in het fragment van Germain vervangen door ‘hij’,
omdat de incest een extra lading aan haar tekst geeft die bij Oates ontbreekt. Zo
werden de reacties op de teksten beter vergelijkbaar.
Naast het verschil in expliciteit verschilden de teksten op esthetisering.
‘Esthetisering’ is een globale term, die op meerdere manieren ingevuld kan worden.
In ons onderzoek hebben we een ruime operationalisering aangehouden, waarbij we
de twee teksten die een meer alledaags taalgebruik aanhielden hebben gelabeld als
‘niet esthetisch’ en de twee teksten waarin uitgebreid gebruik werd gemaakt van
stijlmiddelen als beeldspraak, herhalingen en contrasten als ‘esthetisch’. Van de
expliciete fragmenten is Despentes' taalgebruik alledaags en grof, dat van Oates
alledaags en gedistantieerd, zij sluit aan bij de belevingswereld van haar hoofdpersoon:
een nette, populaire en christelijke middelbare scholiere. Germain schrijft
buitengewoon beeldend. Zo opent zij de scène met een omineuze aankondiging hoe
het ochtendlicht tevergeefs probeert het slot van een deur te openen. Naylor probeert
- vooral via metonymia en verplaatsingen - de scène zo lichamelijk mogelijk te
maken: niet de mond van haar slachtoffer schreeuwt, maar haar ogen, en er is sprake
van ‘the face that was pushing his tearing pain inside of her body’. (Naylor 1982:
170) In hoeverre de teksten van Germain en Naylor ‘esthetischer’ kunnen worden
genoemd dan de andere twee blijft echter voer voor discussie. Oates' subtielere stijl
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twee aspecten van esthetisering (objectief te
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signaleren hoeveelheid beeldspraak en subjectieve ervaring van schoonheid) mee te
nemen hebben we in onze vragenlijst een item opgenomen waarin gevraagd werd
hoe mooi men de tekst vond.5
Na het lezen van elk fragment beantwoordden de respondenten vragen over de
volgende constructen op een zevenpuntsschaal van ‘helemaal niet’ tot ‘heel sterk’:
1. Afstand versus betrokkenheid: hoezeer voelde je je opgenomen in de
verhaalwereld?
2. Empathie met het slachtoffer: in hoeverre kon je de emoties van het slachtoffer
voelen?
3. ‘Empathie’ met de dader(s): in hoeverre kon je de drive van de dader voelen?
4. Perceptie van stilistische schoonheid.
5. Focus op stijl of op gebeurtenissen (1= vooral gericht op stijl, 7= vooral gericht
op gebeurtenissen).
6. Perceptie van realisme/geloofwaardigheid.
7. Ervaring van negatieve spanning (‘tension’).
8. Emotionele versus intellectuele respons: wekte het fragment vooral gevoelens
of vooral gedachten op? (1= vooral gevoelens, 7= vooral gedachten).
9. Walging versus opwinding (1= vooral walging, 7 = vooral opwinding).
10. Morele verontwaardiging versus seksuele fantasie (via auteur): denk je dat de
focus van de auteur ligt op het opwekken van morele verontwaardiging of op
het beschrijven van een seksuele fantasie? (1= morele verontwaardiging, 7=
seksuele fantasie).
11. Esthetische houding: maakte het besef dat de tekst fictioneel was een verschil
voor je ervaring?
12. Meer lezen: zou je, na het lezen van dit fragment, meer van deze auteur willen
lezen?
Hiernaast werd een open vraag gesteld: hoe denk je dat de stijl van het fragment je
gevoelens en gedachten heeft beïnvloed? Antwoorden op die vraag werden
systematisch gecodeerd door Michelle Hilscher en mij.

Resultaten lezersonderzoek verkrachtingsscènes
Via statistische analyse (de zogenaamde ANCOVA-toets: analysis of covariance) is
gekeken of expliciteit en esthetisering effecten hadden op bovenstaande constructen.
Hierbij is gecontroleerd voor effecten van geslacht, opleiding (bachelor versus master)
en moedertaal van de respondent (al dan niet Engelstalig). Effecten die hieronder
genoemd worden kunnen dus niet worden toegeschreven aan die individuele
verschillen

5

Het is vanzelfsprekend de vraag in hoeverre esthetisering en impliciteit te scheiden zijn,
aangezien binnen de literatuurwetenschap zaken als meerduidigheid, open plekken en allusies
ook vaak als kenmerk van het literair-esthetische worden gezien. In dit onderzoek is
geprobeerd beide zaken te scheiden om zowel de invloed van beeldspraak als van expliciteit
te kunnen bekijken.
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tussen respondenten. Ik beperk mij hieronder tot een beschrijving van de meest
relevante uitkomsten in het licht van de eerder genoemde vraagstelling.6
Allereerst is het voor de rest van de resultaten van belang dat zowel expliciteit als
esthetisering een significant effect had op de perceptie van stilistische schoonheid:
de (esthetische) tekst van Naylor werd veel mooier gevonden dan de (alledaagse)
tekst van Despentes, maar onze respondenten zagen niet veel verschil tussen de twee
impliciete teksten: zij vonden beide impliciete teksten mooier dan de expliciete.
Oftewel: esthetisering is relatief valide gemeten voor de expliciete conditie, maar
niet voor de impliciete conditie.
De expliciete teksten vonden de lezers dus minder mooi. Overeenkomstig hiermee
waren ze bij deze teksten veel sterker gefocust op gebeurtenissen dan op stijl. Ook
ervoeren lezers na het lezen van de expliciete fragmenten een sterkere ‘empathie’
met de dader (dat wil zeggen dat ze zijn drive konden voelen) dan na het lezen van
de impliciete fragmenten. Deze uitkomsten zijn niet zo verrassend, omdat er in de
expliciete fragmenten ook meer ‘actie’ voorkwam. Interessanter zijn de
interactie-effecten tussen esthetisering en expliciteit die werden gevonden voor
‘betrokkenheid’ en ‘empathie’: binnen de expliciete conditie werd bij de
geësthetiseerde tekst een veel sterkere opname in de verhaalwereld ervaren en veel
sterkere empathie met het slachtoffer. Op beide vragen scoorden lezers ruim een
punt lager voor Despentes dan voor Naylor. Bij Naylors esthetisch-expliciete tekst
ervoeren lezers dus een veel sterkere empathie en betrokkenheid dan bij Despentes'
alledaagse-expliciete tekst. Binnen de impliciete conditie maakte esthetisering niets
uit voor betrokkenheid en empathie.7
Voor de open vraag konden de antwoorden verdeeld worden in de volgende
categorieën:
1. Stijl: opmerkingen over literariteit of stilistiek. Voorbeeld: ‘This excerpt is a
lot more stylistic than the last’.
2. Directheid: opmerkingen over de directheid/het realisme van het fragment.
Voorbeeld: ‘The style is very straightforward and clear-cut’.
3. Bruutheid: opmerkingen over hoe bot, bruut of wreed het fragment is, zowel
wat betreft de gebeurtenissen als qua beschrijving. Voorbeeld: ‘The style with
the rough descriptions was very brutal’.
4. Positieve waardering: waarderende opmerkingen over de stijl, het fragment als
geheel, of over hoe stijl en inhoud samenvallen. Voorbeeld: ‘I was fascinated
by the description and style’.

6
7

Voor een uitvoeriger en technischer uitwerking van de resultaten verwijs ik wederom naar
Koopman, Hilscher en Cupchik (2011).
Bij de interactie-effecten moet wel opgemerkt worden dat het vanuit een
sociaalwetenschappelijk oogpunt bij gebruik van slechts vier fragmenten niet geheel
gerechtvaardigd is om te kijken naar interactie-effecten, aangezien men dan uitspraken baseert
op slechts één casus (dat wil zeggen: het verschil in reacties op twee idiosyncratische teksten).
Vanuit literatuurwetenschappelijk oogpunt is het echter heel interessant te zien hoe mensen
reageren op een specifieke tekst.
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5. Negatieve waardering: opmerkingen die aangeven dat de stijl niet effectief of
niet mooi is. Voorbeeld: ‘The cliché phrases were distracting and lent an air of
artificiality or distance/anonymity to the text’.
6. Intellectuele respons: opmerkingen dat het fragment gedachten losmaakte, of
een antwoord dat in zichzelf blijk geeft van reflectie. Voorbeeld: ‘It probes me
to reflect more on the rape problem’.
7. Nieuwsgierigheid: opmerkingen die blijk geven van een behoefte om meer te
weten te komen over context of personages. Voorbeeld: ‘I was actually curious
to find out more as I read it’.
8. Afstand: opmerkingen dat het niet mogelijk was om zich betrokken te voelen
bij verhaalwereld of karakters. Voorbeeld: ‘It made me feel both separated from
the characters and unconnected to them’.
9. Empathie/betrokkenheid: opmerkingen dat men zich wel betrokken voelde bij
de verhaalwereld of personages. Voorbeeld: ‘I could feel Manu's emotions and
point of view’.
10. Ontzetting: opmerkingen waaruit walging, shock, woede, of andere sterke
emoties van ontzetting bleken. Voorbeeld: ‘My own response was anger,
repulsion and disgust and I feel as if these three emotions were triggered by the
violence of the rape’.
De resultaten van de ANCOVA's voor de open vraag waren consistent met de
resultaten voor de gesloten vragen. Wederom hadden zowel esthetisering als expliciteit
een hoofdeffect op de ervaren stilistische schoonheid; zowel de esthetische als de
impliciete fragmenten ontlokten meer opmerkingen over ‘stijl’. Vergelijkbaar met
het interactie-effect tussen esthetisering en expliciteit op ‘betrokkenheid’ bij de
gesloten vragen, werd hier een interactie-effect gevonden voor ‘afstand’: lezers
maakten significant meer opmerkingen over het ervaren van afstand bij de tekst van
Despentes (alledaags-expliciet) dan bij die van Naylor (esthetisch-expliciet). Die
afstand werd ook ervaren binnen de impliciete conditie, maar dan juist bij de
esthetische tekst: bij de tekst van Germain werden meer opmerkingen over afstand
gemaakt dan bij die van Oates. Deze resultaten doen het vermoeden rijzen dat bij
literaire teksten die op impliciete wijze naar lijden verwijzen, esthetisering snel als
overdreven en onnodig wordt ervaren. Bij expliciete scènes kan het ontbreken van
esthetisering juist als te bruut worden ervaren. Dit was in elk geval de ervaring van
meerdere lezers bij het lezen van deze fragmenten: Germain vonden velen op een te
bloemrijke wijze schrijven over verkrachting en Despentes vonden velen te grof.
Ten slotte is het relevant te vermelden dat het aantal gemaakte opmerkingen over
‘ontzetting’ hoger was bij het fragment van Naylor dan bij alle andere fragmenten,
terwijl de impliciete fragmenten tot veel ‘nieuwsgierige’ opmerkingen leidden.
We weten nu of er verschillen waren in de scores op constructen per fragment,
maar het is ook relevant te weten of de antwoorden van respondenten op verschillende
vragen samenhingen onafhankelijk van welk fragment gelezen werd, oftewel: of er
bepaalde reactiepatronen naar voren komen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld bepa-
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len of empathie en reflectie samengaan of niet. Dit is onderzocht met een
factoranalyse, een statistische methode die gebruikt wordt om te kijken welke vragen
clusteren, doordat een hoge score op het ene item samengaat met een hoge score op
een ander item. Wat betreft de gesloten vragen kwamen we zo tot vier reactiepatronen:
1. Emotionele betrokkenheid. De items ‘nabijheid’, ‘empathie met het slachtoffer’,
‘(negatieve) spanning’, ‘focus op gebeurtenissen in plaats van stijl’ en ‘perceptie
van realisme’ hangen sterk samen. Kenmerkend voor een dergelijke reactie van
emotionele betrokkenheid bij het vertelde is de volgende opmerking van een
respondent: ‘I found that the highly realist style worked to draw me into the
narrative, and to become attuned to the physical environment in which the rape
took place, and also to attend to Lorraine's corporeality.’
2. Esthetische waardering. Dit reactiepatroon wordt gekenmerkt door een
waardering voor de stijl van het fragment. Voor lezers met zo'n reactiepatroon
maakte het verschil te weten dat de tekst fictioneel was (‘esthetische houding’),
want ze waren geneigd tot hoge scores op ‘perceptie van realisme’ en ze wilden
‘meer lezen’.
3. Opwinding. Dit reactiepatroon geeft de samenhang aan tussen de neiging de
tekst te zien als ‘seksuele fantasie’ van de auteur en een ietwat verhoogde score
op ‘opwinding’. Een volledige seksuele reactie kan dit echter niet genoemd
worden, aangezien de scores op deze twee schalen voor alle respondenten laag
bleven. Het geeft dus eerder een iets mindere mate van walging en morele
verontwaardiging aan. Gezien de sociale ongewenstheid om opwinding te
rapporteren na het lezen van een verkrachtingsscène kan dit reactiepatroon
evenwel relevant worden genoemd.
4. Intellectuele provocatie. Dit reactiepatroon wordt gekarakteriseerd door een
combinatie van het ervaren van meer ‘gedachten’ dan gevoelens en een vermogen
de ‘emoties van de dader’ te ervaren. Er kan dus sprake zijn van een poging de
dader te begrijpen door de scène rationeel te benaderen.
Vanuit de antwoorden op de open vraag werden de volgende reactiepatronen
gevonden:
1. Positieve reactie. Dit patroon bestond uit het geven van opmerkingen over
‘positieve waardering’, ‘empathie/betrokkenheid’, ‘stijl’, ‘directheid’ en een
‘intellectuele respons’. Oftewel: opgaan in de tekst ging hierbij hand in hand
met aandacht voor en waardering van de stijl en het realisme van de scène, wat
ook aanleiding gaf tot reflectie.
2. Rationalisering uit ontzetting. Dit patroon bestond uit samenhangende scores
op ‘ontzetting’, ‘bruutheid’, ‘intellectuele respons’ en ‘nieuwsgierigheid’.
Reflectie was hier dus gekoppeld aan een combinatie van afgrijzen over de
wrede vertelling en nieuwsgierigheid naar de verdere context ervan. Wellicht
zetten mensen met dit reactiepatroon rationalisering in als
verdedigingsmechanisme om hun emoties van ontzetting te temperen. (Vergelijk
Lazarus and Alfert 1964)
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3. Negatieve reactie. Dit patroon bestond alleen uit samenhangende scores op
‘negatieve waardering’ en ‘afstand’ en geeft daarmee een algemene afkeuring
van het fragment aan, een weigering het dichterbij te laten komen, hetzij
intellectueel hetzij emotioneel.
De reactiepatronen afgeleid uit de open vraag hingen ook samen met reactiepatronen
op de gesloten vragen. De eerste kwantitatieve factor, emotionele betrokkenheid,
hing positief samen met de tweede kwalitatieve factor, rationalisering uit ontzetting,
terwijl deze negatief samenhing met de kwalitatieve factor negatieve reactie. Oftewel:
mensen die emotioneel en empathisch betrokken raakten bij de teksten over
verkrachting, waren ook meer geneigd ontzet te zijn over de wreedheid van de tekst,
terwijl zij tegelijkertijd graag meer wilden weten en op de tekst wilden reflecteren.
Zij toonden dus een algemene openheid ten opzichte van de tekst, die logischerwijs
haaks staat op het afwijzende reactiepatroon van negatieve reactie. Zoals verwacht
kon worden was er ook een positieve relatie tussen esthetische waardering en positieve
reactie, beide reactiepatronen die blijk geven van een esthetische houding ten opzichte
van het fragment.

Reflectie op de resultaten
Gedeeltelijk waren de resultaten van ons onderzoek voor de hand liggend: esthetische
fragmenten en impliciete fragmenten worden ‘mooier’ gevonden, terwijl lezers zich
bij expliciete fragmenten meer concentreren op de gebeurtenissen dan op de stijl.
Dit komt overeen met de literatuuropvatting dat zowel ambiguïteit als beeldspraak
esthetische waardering opwekken. Zowel een impliciete beschrijving als een meer
beeldende representatie geven de lezer in zekere zin de ruimte voor esthetische
distantie. Echter, de sterke ervaringen van empathie en betrokkenheid bij het fragment
van Naylor laten zien dat bij een zeer expliciet, gewelddadig fragment, een bepaald
soort esthetisering (in dit geval het veelvuldig gebruik van metonymia, waarmee de
lichamen van slachtoffer en daders nog dichterbij werden gebracht) die afstand teniet
doet. Er kan voorzichtig gesteld worden dat onder bepaalde voorwaarden (in elk
geval dat de esthetisering positief wordt gewaardeerd) een combinatie van expliciteit
en esthetisering een grotere empathische reactie teweeg kan brengen. Alleen
expliciteit, zoals Despentes die bracht, werd in dit onderzoek over het algemeen
negatief gewaardeerd en als afstandelijk ervaren. Wat dat betreft heeft Morrison een
punt dat esthetisering kan helpen de lezer dichter bij de scene van het lijden te halen.
(Taylor-Guthrie 1994) Echter, als men dit zover doortrekt als Naylor kan het voor
sommigen averechts werken: vijf respondenten stopten voortijdig met onze studie
omdat zij dit specifieke fragment te heftig vonden.
Kritische reflectie hing niet zo direct samen met het soort fragment dat men
voorgeschoteld kreeg als empathie. Esthetisering en expliciteit hadden bijvoorbeeld
geen significant effect op het aantal ‘intellectuele’ opmerkingen op de open vraag.
Mensen die kritisch reflecteren halen uit elk fragment wel iets om intellectuele
opmerkingen over te maken. De reactie van intellectuele reflectie lijkt hiermee sterker
persoonsge-
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bonden dan de reactie van empathie. Zoals de reactiepatronen lieten zien hangen de
emotionele reacties van zowel empathie/betrokkenheid enerzijds als ontzetting
anderzijds wel samen met een neiging tot kritische reflectie. Het lijkt er dus op dat
zonder emotie ook geen noodzaak tot reflectie gevoeld wordt, zoals bij het
reactiepatroon ‘negatieve reactie’. Als schrijvers, zoals Coetzee, reflectie op willen
wekken, zouden zij er dus goed aan doen niet té afstandelijk te zijn in hun
beschrijvingen. Dat empathie en betrokkenheid op hun beurt weer samenhangen met
onder meer aandacht voor de stijl van het fragment komt overeen met de resultaten
van een eerdere studie van Cupchik, samen met Braun, waarbij lezers in hun close
reading van een tekst zowel gevoeligheid voor stilistiek als voor emoties toonden.
(Braun en Cupchik 2001)
Op ons onderzoek valt vanzelfsprekend het een en ander aan te merken. Zo is het
de vraag in hoeverre reacties op deze vier fragmenten doorgetrokken kunnen worden
naar literaire verkrachtingsscènes (of zelfs: literatuur over lijden) in het algemeen.
Onze keuze om ‘impliciteit’ en ‘esthetisering’ te scheiden is twijfelachtig, zoals ook
blijkt uit het feit dat respondenten Oates' fragment stilistisch ongeveer even ‘mooi’
vonden als dat van Germain. Hierbij speelt ook de kwestie of men een meer objectieve
definitie van het begrip ‘esthetisering’ hanteert (in de zin van frequentie van
stijlmiddelen) of een meer subjectieve. Een overdaad aan bloemrijk taalgebruik kan
men wel zeer esthetisch noemen in de eerste zin van het woord, maar is al snel niet
‘mooi’ meer. Omdat wij daarbij de fragmenten zelf niet gemanipuleerd hebben was
er geen sprake van een experimentele opzet, we weten alsnog niet in hoeverre het
effect van Naylors tekst te danken was aan haar gebruik van metonymia. Een probleem
dat altijd speelt als men op zelfrapportage vertrouwt is in hoeverre respondenten
zicht hebben op en eerlijk zijn over hun eigen reacties. Dit is zeker het geval bij zo'n
gevoelig onderwerp als verkrachting.
Wat ik echter met dit artikel heb geprobeerd te laten zien, is hoe men via
lezersonderzoek net een stapje verder kan komen dan speculatie als het gaat om de
reacties die een tekst uit kan lokken. Aan de hand van dit onderzoek kan met meer
zekerheid geclaimd worden dat de combinatie van expliciteit en esthetisering (zoals
bij Naylors tekst) kan leiden tot reacties van grote emotionele betrokkenheid en/of
ontzetting, een reactie die bij een deel van de mensen gepaard gaat met meer kritische
reflectie. Dit resultaat kan als uitgangspunt dienen voor verder lezersonderzoek,
waarin gekeken wordt met verschillende teksten welke kenmerken van de tekst en
van de lezer leiden tot empathische dan wel intellectuele reacties. Door manipulaties
uit te voeren binnen een literaire tekst (door bijvoorbeeld steeds één opvallend
stijlkenmerk weg te laten of te vervangen door iets onopvallends) kan men erachter
komen welke elementen in een tekst het meest bepalend zijn voor onze emotionele
ervaring ervan. Dit is weer voer voor de narratologie, via welke deze empirische
kennis uiteindelijk weer hermeneutische interpretaties van teksten ten goede kan
komen. Uit bovenstaand onderzoek kan bovendien een bijdrage aan kennis over
psychologische processen worden afgeleid: de reactiepatronen op de teksten
ondersteunen namelijk Lazarus
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and Alferts (1964) bevinding dat mensen rationalisering gebruiken als
verdedigingsmechanisme tegen overweldigende emoties. Dat zo'n reactiepatroon op
kan treden bij het lezen van een literaire tekst, geeft aan dat literatuur een grote impact
kan hebben op de emotionele staat van de lezer. Literatuur is niet onschuldig en is
mede hierom verdere bestudering vanuit verschillende perspectieven waard, van
psychoanalyse tot empirische esthetica.
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Johan Goud
Hoe zullen wij ons troosten?
Literair posttheïsme, in het bijzonder bij Simon Vestdijk
Hoogleraar Johan Goud bekleedt sinds september 2009 de leerstoel Religie
en Zingeving in Literatuur en Kunst aan de Universiteit Utrecht. In zijn
ogen wordt de waarde van een levensbeschouwelijke lezing van literatuur
nog te weinig erkend in de literaire kritiek. In dit artikel bepleit Goud dan
ook het belang van een kunstbenadering waarin zingeving en religieuze
of filosofische achtergronden centraal staan. Hij behandelt het posttheïsme
aan de hand van het werk van Simon Vestdijk en illustreert tegelijkertijd
de verdiensten van het levensbeschouwelijk lezen. In het oeuvre van
Vestdijk ontvouwt zich een religieus wereldbeeld en juist dat is een kenmerk
van kunst dat meer aandacht vanuit de academie verdient. Een pleidooi
dat relevant is voor verschillende disciplines binnen de
geesteswetenschappen.
Het levensbeschouwelijk lezen van literatuur wordt door velen gewantrouwd.
Weliswaar spelen overtuigingen van levensbeschouwelijke of filosofische aard niet
zelden een belangrijke rol in de literaire kritiek. In veel gevallen worden ze echter
niet gethematiseerd, blijven ze op de achtergrond, of komen ze in polemische
wendingen tot uitdrukking. Voorbeelden van dat laatste zijn kritieken waarin het
werk van Vasalis als damespoëzie, dat van Kopland als ongevaarlijk of dat van Otten
als missionair werd afgedaan. Een welbewust levensbeschouwelijke lectuur geldt
echter in de ogen van velen als onliterair. Ze wordt, vreest men dan, door
veronderstelde ‘inhouden’ geobsedeerd en is onvermijdelijk vooringenomen. Dat dit
risico denkbeeldig is zal niemand beweren, maar men gaat het niet tegen door het
thema te vermijden. Het doel van dit artikel (als onderdeel van dit aan het thema
interdisciplinariteit gewijde nummer van Vooys) is na te gaan waarin de waarde ligt
van gespecialiseerde aandacht voor de religieuze achtergronden, de filosofische
ontwerpen, de constructies van zin in literatuur - naast de andere benaderingen die
we kennen: de tekstgerichte, de literatuurhistorische, de sociaal-wetenschappelijke,
de esthetische. Wat kan het belang zijn van een dergelijke manier van lezen en kijken?
In de eerste paragraaf noem ik vier redenen die dat belang aangeven.1
De daaropvolgende paragrafen concretiseren het levensbeschouwelijk lezen
allereerst door verschillende vormen van literair atheïsme te onderscheiden, vervolgens
de

1

Zie voor deze argumenten ook mijn bijdrage in het door mij geredigeerde Het leven volgens
Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast, Kampen-Kapellen 2010: 169 vv..
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posttheïstische positie van Simon Vestdijk te profileren en deze positie tenslotte in
een meer algemeen (godsdienst)filosofisch kader te plaatsen. De keuze voor Vestdijk
is om meer dan één reden geen toevallige. Hij was evenals zijn literaire geestverwant
Menno ter Braak een essayist met een scherp oog voor de filosofische en religieuze
aspecten van literair werk en beantwoordde aan het door George Steiner geschetste
model van de klassieke criticus, die door liefde en bewondering voor zijn literaire
meesters gemotiveerd wordt en soms een stap terugzet om het morele oogmerk van
een boek in het oog te krijgen. (Steiner 1959: 3, 6; vgl. Steiner 2003)

1. Vier redenen
Waarom is het zinvol om levensbeschouwelijk te lezen? Een eerste reden is dat het
vertellen en de literatuur van zichzelf een zingevende functie hebben. In de lijn van
wat mythen en volksverhalen vanouds deden, brengt ook de literatuur een mogelijke
structuur in de dingen aan. ‘Wat in een tekst geïnterpreteerd moet worden, is het
voorstel voor een wereld, een wereld waarin ik kan wonen en waarin ik één van mijn
meest eigen mogelijkheden kan projecteren’, aldus Paul Ricoeur. (Ricoeur 1986:
114-115; Ricoeur 1991: 60) De ware lezer zoekt en consumeert geen zogenaamde
feiten en stelligheden, maar tast mogelijkheden af. Het verhaal dat hij of zij leest
beschrijft niet de wereld zoals ze is, maar suggereert een wereld die zo zou kunnen
zijn. Dat daagt de lezer vervolgens uit om mogelijkheden tot interpretatie in zichzelf
te ontdekken.
De tweede reden om de zingevende kwaliteit van literatuur en kunst serieus te
nemen, is meer inhoudelijk van aard. Evenals mythen en heilige boeken kunnen ook
literatuur en kunst als bronnen van wereldbeschouwing worden benaderd. Theologen
en filosofen hebben alle eeuwen door inspiratie of bevestiging gezocht in het werk
van dichters en schrijvers, of maakten zelf, wanneer dat onontkoombaar bleek, van
literaire middelen gebruik. Maar ook onder literatuurwetenschappers is deze
benadering niet onbekend. Vermeldenswaardig is in dit verband het werk van een
prominente auteur als Northrop Frye. Hij was van het begin af op zoek naar een
coherent patroon in de mythen die ons leven vormgeven en onderwierp met het oog
daarop in opeenvolgende studies de mythologie van de bijbel en van onze literaire
erfenis aan een onderzoek.
Als derde reden noem ik de morele functie die het lezen en kijken hebben. Ik
bedoel daarmee niet dat het lezen en kijken ons per se moreel verheffen, maar wel
dat we er ons inzicht in mogelijkheden van bestaan en ons vermogen tot inleving in
anderen door kunnen vergroten. Dat dit zo is, kan al blijken uit het feit dat de moraal
dikwijls ingebed ligt in verhaaltradities die morele dilemma's schetsen en voorbeelden
beschrijven. Maar de literaire fictie en de visuele kunsten kunnen - zo is door Booth,
Rorty, Nussbaum onderstreept - een bijzondere eigen bijdrage leveren aan de vorming
van het moreel besef. Ze zijn in staat onze gevoeligheid voor de denk- en
ervaringswereld van anderen te versterken. Ze zouden langs die weg ons empathisch
vermogen en onze solidariteit met anderen kunnen intensiveren. Daarnaast kunnen
ze ons ook tot morele reflectie aanzetten door ons te ontroeren, te verwarren, te
verbijsteren, onze regels te verstoren of onze hypocrisie te ontmaskeren.
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De vierde reden, ten slotte, waarom het belangrijk is om op de levensbeschouwelijke
aspecten van literatuur en kunst te leren letten, is dat het academici, in het bijzonder
de geesteswetenschappers, kan helpen bij wat in het academisch jargon de valorisatie
of toepassing van kennis heet. In de schrijvers en de kunstenaars vinden zij tot op
zekere hoogte bondgenoten. Evenals de academici, leveren ook kunstenaars en
literatoren hun bijdrage aan de opbouw van de voor een vrije samenleving essentiële
publieke ruimte. Academici doen dit door als ‘agents of distributive justice’ informatie
en kritiek te leveren, met andere woorden door zich ervoor in te zetten dat alle
relevante meningen gehoord worden en irrationele tendensen bestreden worden.
(Fuller 2009) Kunstenaars doen op hun wijze iets soortgelijks. Ze leveren kritiek
door hun ironische, distantie betrachtende en reacties uitlokkende experimenten uit
te voeren; ze verschaffen informatie door - bewust of onbewust - uitdrukking te geven
aan bovenen onderstromen van wat zich op levensbeschouwelijk terrein voordoet.

2. Posttheïstische constructies van zin: Vestdijk
Verderop in dit artikel worden deze vier redenen geïllustreerd aan het voorbeeld van
Simon Vestdijk (1898-1971). Zijn persoon en werk zijn voor een onderzoek dat zich
op kwesties van levensbeschouwing richt, buitengewoon interessant. Hij was een
uitermate productieve romanschrijver en dichter, maar heeft ook vele studies en
essays gepubliceerd op de terreinen van de psychiatrie, de filosofie, de
religiewetenschap, de muziekgeschiedenis, de literatuurtheorie - kortom op vrijwel
alle terreinen die voor de analyse van literaire manieren van zingeving relevant zijn.
Mijn interesse voor Vestdijks werk staat in het kader van een breder onderzoek naar
literatuur die in religieus opzicht als posttraditioneel te bestempelen is - literatuur,
anders gezegd, die (in het nu eenmaal door vormen van theïsme gestempelde Europa)
een posttheïstisch en atheïstisch karakter heeft. Welke nieuwe constructies van zin
tekenen zich daarin af?

Posttheïsme en atheïsme
Het is verstandig een in principe veelomvattend begrip als ‘posttheïsme’ strikt te
definiëren. Het staat voor het afscheid van de theïstische visie op God als een persoon
die eeuwig is en volmaakt goed, die in staat is alles te doen en te weten en die de
schepper en onderhouder van het universum is. Het atheïsme is in feite een vorm
van posttheïsme, want het deelt de kenmerken ervan, maar brengt tevens een
polemische toespitsing aan. Het legt zich toe op de welbewuste afwijzing van
theïstisch geloof en vertoont de tendens deze afwijzing te verbreden tot een kritiek
op alle vormen van religie. Simpel en evident zijn deze fenomenen overigens niet.
In de realiteit wijken ze dikwijls vrij ver af van de zojuist gegeven definities, of
neigen ze ertoe andere categorieën in zich op te nemen. Zo zijn zelfs op het terrein
van de christelijke theologie posttheïstische en atheïstische denkvormen ontwikkeld.
En het atheïsme zelf kent een rijke traditie, waarbinnen de variaties talrijk zijn. Ik
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poëtische vormgeving noemen, ontleend aan de Nederlandse literatuur.
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In de eerste plaats is er het atheïsme in de lijn van de verlichte godsdienstkritiek, met
vaak hoogst polemische kanten. In veel gevallen wordt hier de ontmaskering van
hypocrisie en illusies beoogd. In de Nederlandse literatuur wordt deze lijn van kritiek
vertegenwoordigd door Multatuli, vriend en geestverwant van Feuerbach, en door
Willem Frederik Hermans, die zijn inspiratie in de criteriologie van Wittgensteins
Tractatus logico-philosophicus vond. In de tweede plaats is er het nietzscheaanse
atheisme, dat weet heeft van de tragiek van het ongeloof, van wat onherstelbaar
verloren is gegaan en van de rouwarbeid die de dood van God ons opdraagt. Dit
laatste komt naar voren in Nietzsches befaamde vraagstelling: ‘Hoe zullen wij ons
troosten, wij moordenaars aller moordenaars?’ (Nietzsche 1980: 481) In de
Nederlandse literatuur zijn aspecten van deze tragische houding bij de essayist en
dichter Rutger Kopland te vinden, maar ook bij de heel anders gestemde Menno ter
Braak en bij Simon Vestdijk, voor zover hij zich als godsdienstcriticus manifesteerde.
Dan is er, in de derde plaats, het atheïsme dat, na het theïsme tot geschiedenis te
hebben verklaard, op zoek gaat naar acceptabele religieuze alternatieven. Ook hier
dient zich de gestalte van Simon Vestdijk aan. In zijn omvangrijke essay De toekomst
der religie (1947) bestreed hij de tot geestelijke desintegratie leidende metafysische
projectie, die kenmerkend is geworden voor het christendom. Metafysici projecteren
de vervulling van hun idealen en wensdromen in een ideale, goddelijke persoon of
in een hemelse realiteit. Het leidt onder meer tot het uiteenvallen van de
persoonlijkheid van mensen. Bovendien ontstaat door deze metafysische desintegratie
een vorm van transcendentie, die op geen enkele manier weerlegd kan worden, tot
intolerantie leidt en naar Vestdijks stellige overtuiging psychologisch onverenigbaar
is met de liefde tot de naaste. (Vestdijk 1975: 68, 213) De hegemonie van deze
projecterende godsdienstigheid zou moeten overgaan naar een boeddhistisch getinte
religie van mystiek-introspectieve aard, één die ‘niet op hevige emoties, zoals angst
en wroeging speculeert maar enkel een beroep doet op het redelijk inzicht’. (Vestdijk
1975: 272)
Als een vierde variant van atheïsme noem ik het postatheïsme. Dit neemt niet
alleen van theïstische, maar ook van atheïstische categorieën afscheid. Het laat zowel
de affirmatie als de negatie van de begrippen schepping, zonde, verlossing en
dankbaarheid achter zich, en wijdt zich aan een posttraditioneel onderzoek naar
religieuze en morele mogelijkheden in een wereld zonder God. Op de achtergrond
staan dikwijls de vernietiging of omkering van alle waarden door de Holocaust en
de nieuwe uitbraak van onverzoenlijk religieus geweld, gesymboliseerd door
nine-eleven. Menig jonge schrijver, autochtoon en allochtoon, in Europa en de
Verenigde Staten, valt tot deze groep te rekenen. (Bradley-Tate 2010: 109-110) Als
voorbeeld kan Arnon Grunberg dienen, die er met illusieloze radicaliteit op uit is in
zijn romans de waarheid te betrappen. In weerwil van zichzelf komt hij daarbij tot
resultaten in de geest van het door Imre Kertész als volgt geformuleerde programma:
‘Old prophecies speak of the death of God. Since Auschwitz we are more alone, that
much is certain. We must create our values ourselves, day by day, with that persistent
though invisible ethical work that will give them life, and perhaps turn them into the
foundation of a new European culture.’ (Kertész 2002)
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Simon Vestdijk
Bijzondere aandacht besteed ik in dit verband aan de derde vorm van atheïsme die,
na het theïsme tot geschiedenis te hebben verklaard, op zoek gaat naar acceptabeler
religieuze alternatieven. Het werk van Simon Vestdijk kan als illustratie hiervan
dienen. Naast zijn essay De toekomst der religie, schreef hij meerdere romans met
treffende observaties van vormen van religieus leven, en drukte hij zich met grote
verfijning en levensbeschouwelijke precisie in zijn poëzie uit. Een aandachtige lezing
van zijn werk kan een beter begrip van het posttheïsme ondersteunen - ook naar de
lyrische, spirituele, morele en zelfs religieuze mogelijkheden (en grenzen) die het
heeft.
Vestdijk had een levendige interesse voor al wat kenmerkend is voor het menselijk
bestaan, dus ook voor religie. Uit zijn imposante roman over de zeventiende-eeuwse
godsdienstoorlogen in de Republiek en in andere delen van Europa, De
vuuraanbidders (1947), blijkt bijvoorbeeld een genuanceerde kennis van de
theologische twisten tussen arminianen en gomaristen. Maar ook in een meer
existentieel opzicht komen religieuze intuïties - beter: intuïties met een religieus
aspect - in Vestdijks omvangrijke oeuvre met grote regelmaat aan de orde. Dat hij
in de omgang daarmee afkerig was van iedere systematisering in de vorm van
theologische opvattingen of religieuze praktijken, is duidelijk. Alle geobjectiveerde
religie, dat wil zeggen alle theologie, is flauwekul, schreef hij aan een bevriende
predikant. (Hazeu 2005: 404; vgl. Hamoen 2010: 157-176) Maar de religieuze
behoefte als zodanig, de behoefte aan een manier van omgaan met onze eindigheid,
waardoor ‘the facts of human finitude are re-valued and lose their power to threaten
and disable’,2 is met het menselijk bestaan gegeven en kan niet genegeerd worden.
Vestdijk was zich daarvan bewust. In zijn werk komen intuïties van deze strekking
op uiteenlopende manieren ter sprake. Ik vat ze samen in een viertal hoofdthema's:
trouw aan het gemis, onthechting, rusteloosheid en eenheidsverlangen.

Trouw aan het gemis
Een centraal gegeven in Vestdijks werk is de onbeantwoorde liefde van zijn alter
ego Anton Wachter voor het geadoreerde meisje Ina Damman, in het bijzonder
Antons daaruit voortvloeiende weten ‘hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan
iets dat hij verloren had, - aan iets dat hij nooit had bezeten’. (Vestdijk 1982: 193)
Vestdijk bevestigde zelf meermalen hoe bepalend deze ervaring voor hem was en
noemde haar zelfs zijn Beatrice- of Orpheus-ervaring. (Vestdijk 1985: 138) Leven
en liefhebben is afscheid nemen en missen, onherstelbaar missen. Vestdijk herkende
dit besef in het werk van Emily Dickinson, toentertijd in Nederland nauwelijks bekend
en door hem zelf geïn-

2

Het verschijnsel religie is zo complex en veelkleurig, dat definities vrijwel altijd aanvechtbaar
blijken. Zie over deze problematiek bijvoorbeeld The Pragmatics of Defining Religion:
Contexts, Concepts and Contests (J.G. Platvoet en A. Molendijk (red.) 1999). Ik sluit me
hier aan bij een element in de definitie van J.M. Yinger en P. Byrne in Prolegomena to
Religious Pluralism. Reference and Realism in Religion (1995: 72).
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troduceerd in zijn eerste grote essay.3 ‘A loss of something ever felt I’, schreef ze in
één van haar gedichten. Ze was zich ervan bewust dat het gemis, de afwezigheid,
‘haar wezenlijke staat van zijn was, en het onder woorden brengen daarvan de zin
van haar bestaan’. (Haasse 2007: 65)

Onthechting
Door Vestdijks werk loopt, evenals door zijn leven, een lijn van afzien en onthechting.
De verloren en ontbeerde geliefde (ontmoet in de zojuist genoemde Beatrice- of
Orpheus-ervaring) krijgt soms de trekken van een strenge Madonna, een deinè theos,
een vreeswekkende godin, ‘die hen die haar zoeken tot stervens toe jaagt, en alles
opeist wat zij te geven hebben’. (Haasse 2007: 71) De onthechting die de dienst aan
haar eist, kan vele gezichten dragen. Allereerst dat van het pure verzaken,
‘natuurspeling van het zelfbedwang’, dat het kenmerk van de Apollinische kunstenaar
is.4 (Van Deel 1987: 32-33) Een dergelijke kunstenaar maakt zich los uit de sfeer
van het stuurloze genieten en de grenzeloze passies, en streeft met grote strengheid
naar de zuiverheid van het ideaal en van de vorm. Het tweede gezicht is dat van de
harde vrouwendienst waarin men om te vinden wat men zoekt beschikbaar moet zijn,
bereid moet zijn alles op te geven en vernederingen te doorstaan. Het is aanwezig in
het spel met de gekleurde stuiter, met het ingesmolten vrouwenbeeld dat ‘verhard
en onbereikbaar’ is: ‘Haar vlag trok spottend heen door 't glas, / Haar lach weerklonk
bij ied'ren stoot.’ (Vestdijk 1987 I: 82) Tenslotte heeft de onthechting het gezicht
van een zich losmakende gelatenheid, zoals in het veelgeciteerde gedicht ‘De uiterste
seconde’: ‘Doodgaan is de kunst om levende beelden / Met evenveel gelatenheid te
dulden / Als toen zij nog hun rol in 't leven speelden, / Ons soms verveelden, en
nochtans vervulden.’ (Vestdijk 1987 II: 48)

Rusteloosheid
Door Vestdijks werk loopt naast deze Apollinische, door onthechting bepaalde lijn,
ook een lijn van Dionysische rusteloosheid, verwarring en demonie. Deze staat
bijvoorbeeld op de voorgrond in zijn romans Meneer Visser's hellevaart (1936), De
nadagen van Pilatus (1938) en De redding van Fré Bolderhey (1946). In een fraai
essay over de muziek van Mahler, die hij zeer bewonderde, schreef Vestdijk over
het ‘sacraal-demonische’ daarin, dat boven de meer geordende religiositeit uitstijgt.
Onder de heerschappij van het sacraal-demonische wordt het rusten in God opgegeven
‘met de onverbiddelijkheid, niet van een vonnis, doch van de goddelijke blik,
waarvoor de idylle en de ondergang van het bestaan geen tegenstellingen meer
vormen’. (Vestdijk 1983: 112) Maar niet zelden overweegt het duistere perspectief
3

4

Gepubliceerd in het tijdschrift Forum, 1932. Hazeu geeft een opsomming van de talrijke
auteurs die door Vestdijk ontdekt of in Nederland geïntroduceerd werden. (Hazeu 2005:
12-13)
Verwijzend naar ‘Fabels met kleurkrijt XI’, in Vestdijk 1987 I: 439.
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‘Madonna met de valken’ typeert het dich-
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terlijke ik zich als ‘(e)en op de grens gezeten nachtpauwoog’, die ‘met Zijn (dat wil
zeggen Gods, jfg) stralen zich vergeefs volzoog / In deze traag doorwiekte
wereldkoude’. (Vestdijk 1987 II: 289). De ‘wereldkoude’ waarin deze nachtpauwoog
zich thuis voelt, doet denken aan het wereldbeeld van de somber gestemde
Amerikaanse dichter E.A. Robinson. Vestdijk had grote bewondering voor deze door
het puritanisme gestempelde dichter, wiens visie op het menselijk bestaan beheerst
was ‘door een besef van het Niets; er is geen verklaring, geen troost’. (Haasse 2007:
67)

Verlossing
Wat in Vestdijks werk tenslotte treft, is het door alles - door gemis en isolement,
onthechting en rusteloosheid - heen gaande verlangen naar verlossing. Het geeft zijn
denken en schrijven een religieuze dynamiek, maar kan vele en verschillende vormen
aannemen. Martin Hartkamp trachtte die verschillende vormen onder de noemer van
het verlangen naar eenwording en ongescheidenheid samen te nemen: verlangen naar
het niets, naar de dood, naar het prenatale, naar een boeddhistische overwinning van
de begeerte, naar de zee, naar de symbiose met de moeder, naar de geliefde. (Hartkamp
1971: 216-250) Hoe de verhoudingen hier precies liggen en of Hartkamps
systematisering onder één noemer inderdaad houdbaar is, zou nader moeten worden
uitgezocht. Op het eerste gezicht staan twee tendensen in een gespannen verhouding
tot elkaar: Vestdijks hang naar mystieke introspectie enerzijds en zijn nietzscheaanse
voorkeur voor de aardsheid en de lichamelijkheid anderzijds.5 Door dit laatste
perspectief wordt uiteindelijk ook zijn reeds genoemde cyclus ‘Madonna met de
valken’ beheerst. In het beeld van de daarin bezongen en gehate, vereerde en gemeden,
maar hoe dan ook gevolgde en gediende ‘Madonna met de valken’ treedt in de laatste
sonnetten de verschijning van de ongenaakbare moeder naar voren: ‘De Moeder blijft
ons vóór tot 't eind der dagen, / Te zekerder waar zij ons 't wreedst verstiet.’ (Vestdijk
1987 II: 320)

3. Aporieën en dilemma's bij Vestdijk
In het onderzoek naar constructies van zin in literaire teksten zijn meestal niet de
expliciet naar voren gebrachte visies het interessantst. Bijzondere aandacht verdienen
eerder de open plekken in het verhaal of in de poëtische cyclus, de struikelblokken
in het essayistisch betoog, de aporieën en de dilemma's. Die laatste zijn in het werk
5

De eerstgenoemde tendens werd door Vestdijk uitvoerig verantwoord in het eerder genoemde
De toekomst der religie, de tweede werd met name door Hella Haasse in enkele van haar
diepborende Vestdijk-essays (zie bijvoorbeeld Haasse 2007) naar voren gehaald. Deze valt
vrijwel weg in de beschouwing van Pieter van Exter, Het ingekeerd verlangen. Over de
wereld van Simon Vestdijk (2000), waar Vestdijk als een verinnerlijkte en Apollinische, door
het ‘onstoffelijk licht’ (29) gefascineerde auteur wordt voorgesteld.
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voorbeelden toe.
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Aporieën zijn probleemstellingen waaruit, hoe ze ook geformuleerd en
geherformuleerd worden, geen eenduidige conclusie resulteert. Ze manifesteren zich,
ook als ze schijnbaar opgelost worden, telkens opnieuw en met grote hardnekkigheid.
Filosofen zijn met dit verschijnsel tot op zekere hoogte vertrouwd. Aporetisch zijn
bijvoorbeeld de aloude vragen naar het wel of niet bestaan van de vrije wil of naar
de objectiviteit van ons kenvermogen, maar ook de religieuze vraag naar de
verenigbaarheid van het godsbestaan met de realiteit van het kwaad. Voor de
levensbeschouwing die in Vestdijks werk vorm krijgt, zijn aporieën kenmerkend.
Eén van de karakteristieken van poëzie is, zo merkt hij in zijn essaybundel De
glanzende kiemcel (1950) op, de herhaling. Altijd toont ze een voorkeur voor de
wederkeer der dingen, in haar meest uitgebreide betekenis. (Vestdijk 1991: 216) De
cyclische benadering van problemen, die nooit in een definitieve visie tot rust komt,
kwam Vestdijks behoefte aan zich (poëtisch en narratief) herhalende introspectie en
reflectie ongetwijfeld het meest tegemoet. Ze beantwoordde ook aan zijn diep
gewortelde scepsis - de reden waarom hij zich op geen enkele kennisaanspraak van
levensbeschouwelijke aard zou kunnen vastleggen, ook niet de atheïstische. Om een
enkel voorbeeld te geven: in de roman Bericht uit het hiernamaals (1964) is de
gestorven maar kennelijk voortbestaande bioloog dr. Hildevoort aan het woord. In
één van zijn zogenaamde ‘postmortale manifesten’ stelt hij vast dat hij van God tot
dusverre niets gemerkt heeft. Dit brengt hem echter niet tot radicale conclusies, maar
tot een versterkte scepsis:
Dit betekent intussen niet dat wij het bestaan van God ontkennen. Waarom
zouden wij? Laat ik de naïeve geesten, die na hun overgang nog met de
oude Adam te kampen hebben, buiten beschouwing, dan mag ik het zo
stellen: het boezemt ons weinig belang meer in; openbaarde God zich
ondubbelzinnig, wij zouden ons natuurlijk haasten onze sceptische houding
te herzien; maar onze bijzondere positie geeft ons naar onze mening het
recht in dit opzicht veeleisender te zijn dan onze aardse broeders. (Vestdijk
1964: 18-19)
Aporieën zijn met de cyclische en sceptische opstelling onlosmakelijk verbonden,
vooral wanneer zij bovendien in het teken komen te staan van het eerder genoemde
motief van de rusteloosheid en de demonie. Vestdijk brengt dat naar voren in verband
met de door hem bewonderde muziek van Mahler. In diens poëtische en muzikale
visie op het bestaan wordt de tegenstelling tussen de idylle en de ondergang niet
opgelost, maar blijken ze wel samen te gaan. Datzelfde geldt voor de fundamentele
tegenstellingen die in religie en filosofie vaak tot oplossing lijken te komen: tussen
orde en chaos, goed en kwaad, leven en dood. Niets anders rest, met andere woorden,
dan een bevestiging van de aporie in de etymologische zin van het onvermogen een
doortocht of uitweg te vinden. In Vestdijks essay Het eeuwige telaat (1946) wordt
duidelijk dat het hoogste waartoe de mens in zijn eeuwig te laat zijn komen kan, geen
overwinning van, maar een vriendschap met de tijd en de dood is. Eindigheid en
sterfelijkheid bepalen
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onze conditie en zijn onontkoombaar. We kunnen de angst ervoor tegengaan door
één te worden met onze eindige individualiteit.6
Naast de aporieën, zijn de dilemma's kenmerkend voor Vestdijk. Dilemma's zijn
redeneringen die weliswaar tot een conclusie leiden, maar dan een die uit twee of
meer gelijkelijk onwelkome uitspraken bestaat. Ook hiervan kan men zeggen dat zij
in de door Vestdijks werk gesuggereerde levenshouding besloten liggen. In de door
hemzelf als zeer bepalend aangemerkte slotalinea van Terug tot Ina Damman (1934)
resteert uiteindelijk weinig anders dan een alles beheersend, onherstelbaar gemis.
Dit maakt zowel de onwankelbare trouw waartoe Vestdijks alter ego besluit, als het
alternatief: de keuze voor een ongericht en trouweloos bestaan, onwenselijk. Dit
dilemma is echter onontkoombaar. Het geeft een onontkoombaar tragisch accent aan
het leven. In De toekomst der religie schreef Vestdijk de volgende samenvattende
zinnen, die zich haast als zijn credo laten lezen. In feite keert daarin het zojuist
aangestipte dilemma onverzacht terug.
[Alles draait rond] de mens, die zich als afzonderlijk individu beweegt in
de richting van universaliteit, tot hij in de dood aan het universum
teruggegeven wordt en erin oplost. Dit is alles. Voor de rest zorgt het
rusteloze en gekwelde bewustzijn van de mens zelf, dat hij deze evolutie
van ‘een’ naar ‘alles’ niet ervaart als een ongedwongen stromen, een
natuurlijke en spontane groei, maar als een wanhopige worsteling waarbij
alles op het spel staat, waarbij men alles winnen kan en alles verliezen.(...)
Voor ons is dit spel werkelijkheid, al weten wij op ogenblikken van diepere
bezinning dat wijzelf deze werkelijkheid zijn, en dat daar niets buiten is
- niets dan iets onbenoembaars dat ons omringt, waarheen wij ons
verwijden, maar dat wij nooit zullen ervaren en dat ons strikt genomen
ook niet aangaat. (Vestdijk 1975: 57-58)

4. De vier redenen nogmaals
Bij wijze van conclusie keer ik kort terug naar de in de eerste paragraaf beschreven
vier redenen om naar literaire constructies van zin op zoek te gaan, en concretiseer
ik ze aan het werk van Vestdijk. De eerste reden was betrekkelijk formeel van aard
en typeerde het kunstwerk in de lijn van Ricoeur als ‘het voorstel voor een wereld’,
waaraan de lezer of kijker zijn eigen mogelijkheden ontdekt of waarin hij ze
projecteert. Het kost niet veel moeite om dit met behulp van het werk van Vestdijk
te documenteren. Dat de kunstenaar door werelden te scheppen de zinloosheid
tegengaat en de dood bezweert, is een gedachte die niet ver van hem af staat.7
Het tweede argument werkte deze gedachten in een meer inhoudelijke richting
uit.
6

7

Waarmee ik een ander accent leg dan in de interpretatie van J.H. de Roder geschiedt,
Hoofdstukken over S. Vestdijk. (dissertatie 2001: 25, zie:
http://dare.ubn.kun.nl/bitstream/2066/18967/1/18967_hoofovs_v.pdf, 13-06-11)
Ik refereer hier aan een reactie van Kees Fens (in 1981) op Vestdijks novelle Het steenen
gezicht, geciteerd in Hazeu 2005: 185.
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In literatuur en kunst worden niet zelden de contouren van een wereldbeeld gevonden.
Ze fungeren in dat geval als first order-bronnen van levensbeschouwing. Dat deze
leeswijze riskant is, moge duidelijk zijn. Ze kan lezers ertoe verleiden om het unieke
en polyinterpretabele van kunstzinnige expressies te vergeten en globale
levensbeschouwelijke schema's op te dringen. Sprekende voorbeelden van dat laatste
zijn te vinden in de polemische reacties van theologen - en niet de minsten - op
Vestdijks De toekomst der religie. Ze beweerden dat hij de religie alle waarheid
ontzegde (H. de Vos) en bezeten zou zijn van atheïstische hartstocht (K.H. Miskotte).
Ze werden vakkundig weersproken door de religiewetenschapper Fokke Sierksma:
‘De zaak is eenvoudig deze: omdat Vestdijk niet de waarheid van De Vos' religie
erkent, wordt hij geacht iedere waarheid van de godsdienst te loochenen.’ (Sierksma
1979: 27, vgl. 40)
Het derde argument onderstreepte de, in veel gevallen door een bredere
wereldbeschouwing ondersteunde, morele functie die de receptie van literatuur en
kunst heeft. Een gezichtspunt dat onder anderen door Martha Nussbaum werd
onderstreept. De kunsten voeden in mensen het paradoxale vermogen om ‘plezier te
beleven aan de menselijke eindigheid’.8 (Nussbaum 2001: 351) Narcistische wensen,
schaamte, walging, staan meer dan iets anders de ontwikkeling van empathie en
mededogen in de weg. De kunst, in het bijzonder de tragische fictie, leert mensen
hun eigen zwakheid en kwetsbaarheid onder ogen te zien en bevordert zodoende de
betrokkenheid bij anderen, ook bij anderen die ver van hen af staan. Deze visie op
wat de kunsten vermogen lijkt al te rechtlijnig en doet onvoldoende recht aan de
ironiserende, eventueel frivole distantie die veel kunstenaars eigen is. Maar deze
kanttekening doet wat mij betreft aan mijn instemming met de hoofdlijn van haar
betoog niet af. Dat het werk van Vestdijk, onder andere door zijn subtiele ontleding
van de banaliteit en de innerlijke verdeeldheid van mensen, in deze morele functie
voorziet, is duidelijk. T. van Deel typeerde zijn poëzie zeer treffend als ‘een vorm
van toenadering, scherp en vernuftig, speels ook en vertakt, maar altijd met de
bedoeling “onszelf te vinden buiten ons”’. (Van Deel 1986: 54)
De vierde en laatste reden betrof de publieke taak van academici. Tot de
cultuurpolitieke agenda van geesteswetenschappers behoort stellig ook het onderzoek
naar religieuze en filosofische aspecten van literatuur en kunst. Kunstwerken
presenteren mogelijke werelden, ze dagen ons uit om nieuwe mogelijkheden van
kijken en denken te exploreren. Ze geven echter ook uitdrukking aan bestaande
levensbeschouwelijke tendensen, soms manifest, soms verborgen. Wat Vestdijk
betreft herinner ik hier, naast al hetgeen ik in het voorafgaande heb opgemerkt, aan
zijn altijd mede op het onderzoek naar achterliggende mentaliteiten gerichte
beschouwingen over literatuur en muziek. Wie in dit opzicht zijn tijd wil kennen,
kan om een schrijver van de portee en de diepgang van Vestdijk niet heen.

8

‘[T]he arts, by nourishing the ability to look on human finitude with delight, assist the
personality in its struggle with ambivalence and helplessness’. (Nederlandse vertaling:
Oplevingen van het denken: Over de menselijke emoties, Amsterdam 2004: 302)
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In de kast
Bas van Bommel
Stefan Zweigs humanisme en de ondergang van Europa
De rubriek ‘In de kast’ biedt uiteenlopende figuren uit de wereld der
letteren een podium voor hun pleidooi waarom een bepaalde tekst of auteur
opnieuw de volle aandacht verdient. Vergeten werken komen boven water
en op bekende werken wordt een verfrissende blik geworpen. Deze keer
is het aan Bas van Bommel, die als classicus is verbonden aan de opleiding
Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht, om een favoriete auteur
uit zijn kast te kiezen. Zijn keus is gevallen op de Duitse auteur Stefan
Zweig, die ondanks de roem die hem gedurende zijn leven ten deel viel,
na zijn dood al snel in de vergetelijkheid geraakte. Van Bommel illustreert
hoe Zweigs humanistische levensvisie uiteindelijk sterk samenhing met
zijn ondergang en waarom een auteur als Zweig, wiens oeuvre een diep
gewortelde liefde voor de mens uitdraagt, niet vergeten mag worden.

‘Wellicht is sinds de dagen van Erasmus geen schrijver meer zo beroemd geweest
als Stefan Zweig.’ (Mann in Arens 1956: 371) Met deze woorden bracht Thomas
Mann, in een gedachtenisrede uit 1952, zijn joodse collega en goede vriend in
herinnering. Inderdaad was de faam van Stefan Zweig (1881-1942) ten tijde van het
interbellum ongeevenaard. Zijn werken gingen met tien-, soms honderdduizenden
exemplaren over de toonbank en werden in maar liefst vijftig talen vertaald. Toen
hij in Brazilië aan zijn einde kwam viel hem een staatsbegrafenis ten deel: de winkels
sloten, en een stoet van vierduizend mensen, geleid door de Braziliaanse president,
betuigde de laatste eer aan de ‘grootmeester van de Duitstalige literatuur en stadhouder
van de Europese geest’. (Müller 1988: 110)
Van deze wereldomspannende roem van Stefan Zweig is tegenwoordig helaas
weinig meer over. Weliswaar kiezen scholieren zijn briljante Schachnovelle (1942)
nog altijd graag voor hun Duitse ‘lijst’, maar tot een typische, Duitse klassieker heeft
Zweig nooit kunnen uitgroeien. Ook de literatuurwetenschap heeft nooit veel aandacht
besteed aan deze ooit zo beroemde schrijver. De oorzaak van zowel zijn roem als
van het snelle slinken ervan zijn te vinden in wat het onderwerp van dit korte essay
zal zijn: Zweigs humanistische levensvisie.
Waarschijnlijk is geen schrijver zozeer de belichaming geweest van de Europese
omhoog strevende burgerij tijdens de lange vrede van 1871 tot 1914 als Stefan Zweig.
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Als zoon van een joodse textielfabrikant, wiens kleine weverij was uitgegroeid tot
een van de grootste Oostenrijkse textielbedrijven, profiteerde hij zijn leven lang van
een geborgen financiële situatie. Zijn jeugd bracht hij door in het reusachtige,
kosmopolitische Wenen, waar hij als intellectueel al gauw een plek veroverde in de
beau monde, die bijeenkwam in de mondaine cafés en grand hotels. In deze beschutte,
zorgeloze wereld kon Zweig zich, net als veel andere leden van de hogere burgerij,
een onbeperkt vooruitgangsgeloof permitteren. Zo legde hij zijn leven lang een
opvallend enthousiasme aan de dag voor technologische vernieuwingen: de eerste
telegrafische verbinding over de oceaan, de aanleg van het Panamakanaal, Scotts
expedities naar de Zuidpool, maar ook de eerste reis om de wereld door Ferdinand
Magellaan. Al deze gebeurtenissen prees hij, in kortere of langere werken, als
heroïsche overwinningen van de menselijke geest op de materiële wereld. Ze droegen
bij aan de ‘triomferende kracht van de geestelijke cultuur’, die volgens Zweig tot
een steeds mooiere en betere wereld zou leiden. (Müller 1988: 49)
Het sterkst kwam Zweigs vooruitgangsoptimisme echter tot uiting in zijn
opvattingen over kunst. De kunstenaar, het in vrijheid scheppende individu,
belichaamde voor hem het hoogste dat de mens bereiken kon. Het was in de
kunstenaar waar de menselijke eigenschap, die Zweig als hoogste waardeerde, bij
uitstek zichtbaar werd: geestelijke autonomie. Niets heeft Zweig dan ook in meer
lyrische toonaarden geroemd dan scheppende arbeid. Toen Auguste Rodin in zijn
bijzijn eens zo in zijn werk opging dat hij de aanwezigheid van zijn jonge vriend
geheel vergat, wist Zweig zeker dat hij in dit opgaan in het eigen scheppen ‘het
geheim van alle grote kunst, ja eigenlijk van elke aardse prestatie’ aanschouwd had.
(Zweig 1942: 176)
De vooruitgang waarin Zweig geloofde was van zuiver spirituele aard. In de traditie
van de humanisten uit de renaissance geloofde hij in een ‘republiek der letteren’,
waarin creatieve en intellectuele individuen gezamenlijk de heerschappij van de
Europese geest gestalte gaven. Met politiek had deze heerschappij niets te maken.
Integendeel, Zweigs humanistische levensovertuiging bracht hem tot een levenslange
afkeer van alles wat met politiek te maken had. Stellingname, partijstrijd, activisme:
het druiste allemaal evenzeer in tegen zijn diepe geloof in het enige politieke ideaal
dat hij ooit omarmde: dat van Konzilianz, verzoeningsgezindheid. Zweig geloofde
dat alleen de dialoog, het wederzijdse begrip, de Völkerverständigung tot een betere
wereld kon leiden, en dat al het politieke zich uiteindelijk ten slechte zou keren.
Zweig was een overtuigd pacifist, die nooit heeft gestemd en zich nooit met een
politieke stroming heeft geassocieerd.
Zijn diepgewortelde humanisme maakt Zweig tot een van de meest sympathieke
schrijverspersoonlijkheden uit de Duitse literatuur. In leven en werk onderscheidde
hij zich door zijn bescheidenheid. Over zichzelf spreken (en zelfs in de spiegel kijken)
deed hij niet graag, en in zijn autobiografie besteedt hij opvallend weinig aandacht
aan zichzelf. Zijn omvangrijke oeuvre is niet het product van iemand die zichzelf als
artistieke persoonlijkheid op de kaart wilde zetten, maar één groot eerbetoon aan zijn
medemens. Vandaar zijn rijke productie van biografieën - over Montaigne, Balzac,
Höl-
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derlin, Maria Stuart, Marie Antoinette, Joseph Fouché, Franz Anton Mesmer en vele
anderen; vandaar ook zijn vele psychologische novellen, waarin hij de mysterieuze
binnenwereld van uitzonderlijke mensen verkent. Ook zette Zweig zich graag in voor
het promoten van door hem bewonderde tijdgenoten, zoals de Vlaamse,
vooruitstrevende dichter Émile Verhaeren, voor de vertaling van wiens werk hij maar
liefst twee jaar van eigen productiviteit opofferde. Zweigs oeuvre ademt, met andere
woorden, een diepe liefde voor al het menselijke en zijn schrijfstijl kenmerkt zich
door een warme, humane ondertoon. Wie Zweigs mooiste en beroemdste boek, Die
Welt von Gestern (1942), leest, waarin hij herinneringen ophaalt aan zijn dierbare
Europa dat hem ontvallen was, kan moeilijk anders dan van Zweig gaan houden en
begrijpt meteen waarom ooit iedereen elk werk van zijn hand wilde lezen. Zweigs
humanisme en zijn wereldfaam waren innig met elkaar verbonden. Toch was het
ditzelfde humanisme dat aan deze roem spoedig een einde maakte. Doordat Zweig
met zijn oeuvre slechts het bescheiden oogmerk had interesse te wekken voor mensen
van uitzonderlijke statuur, bleef hij zelf als artistieke persoonlijkheid altijd in de
schaduw staan. Het is daarom erg moeilijk Zweigs werk en persoon in een
literair-historische context te plaatsen of hem tot een literaire stroming te rekenen.
Door zijn altruïstische blik is hij zelf buiten de canon gevallen.
Zweigs humanistische waardenbestel is in zijn leven ook heel problematisch
gebleken. Zo verheven en humaan als zijn idealen waren, zo gemakkelijk sloegen
zij ook in hun tegendeel om. Veelzeggend is Zweigs reactie op de machtsovername
door de nationaalsocialisten in 1930, die hij als een ‘wellicht onverstandige, maar in
wezen natuurlijke en volledig te beamen revolte van de jeugd tegen de hoge politiek’
omschreef. (Mann 1969: 249) Zozeer was hij op Verständigung gericht en zo
angstvallig ging hij elke vorm van stellingname uit de weg, dat hij zelfs de
onheilspellende verkiezingsoverwinning van de Hakenkreuzer niet anders dan met
sympathie kon bekijken. Zo ook zegde hij jaren later zijn medewerking aan het
emigrantentijdschrift Die Sammlung, opgericht door Klaus Mann in een gedecideerde
poging het levensgevaarlijke politieke tij te keren, op zodra hij de uitgesproken
politieke teneur van het tijdschrift gewaar werd. Zijn onpartijdige humanisme maakte
het hem onmogelijk om het kwaad te bestrijden.
Zelf is Zweig zich van het problematische karakter van zijn humanistische natuur
scherp bewust geweest. Hij maakte het tot het centrale thema van zijn beknopte
biografie van Erasmus van Rotterdam (1938). In dit werk, dat hij als ‘verschleierte
Selbstdarstellung’ (Zweig 1942: 434) omschreef, liet hij zien hoe Erasmus' typisch
humanistische neiging om altijd boven de partijen te staan hem handelingsonbekwaam
maakte. Toen Luther zijn aanval op de katholieke kerk lanceerde, speelde Erasmus
een bemiddelende rol. Enerzijds sympathiseerde hij met Luthers kritiek op de kerk,
anderzijds maande hij hem zijn fanatisme te temperen en in te zetten op hervorming
van de kerk van binnenuit. De kerk ried hij aan Luther niet meteen te
excommuniceren, maar diens kritiek een serieus gehoor te schenken. Zo invloedrijk
was Erasmus' woord dat hij, toen het op de Rijksdag te Worms in 1521 tot een
definitief treffen kwam, de enige
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was geweest die het conflict had kunnen beslechten. Maar Erasmus - en hier toont
zich het probleem van radicaal humanisme in een notendop - kwam niet opdagen.
Zo dierbaar was het hem zich nooit te committeren, dat hij zich tot deelname aan
een politiek congres, met de onvermijdelijke stellingname als gevolg, niet kon
motiveren. Juist daardoor eindigde de Rijksdag in een ramp: de definitieve breuk
tussen Luther en de Rooms-Katholieke Kerk.
Nooit kreeg Zweigs humanisme meer tragisch bestel dan in zijn in alle rust
voorbereide zelfmoord in 1942 in Brazilië, waar hij als joodse vluchteling na vele
omzwervingen was beland. Zweigs beslissing zich van het leven te beroven werd
ingegeven doordat het vredige en vooruitstrevende Europa, waarop hij al zijn hoop
gevestigd had, definitief ten onder was gegaan. Deze ondergang was voor Zweig
veel meer dan een tijdgebonden, politieke gebeurtenis. Het was een existentiële
ervaring waarmee hij het geloof verloor dat hem altijd op de been had gehouden: het
geloof in de mensheid. Omdat dit geloof voor hem identiteitsbepalend geweest was,
vermocht hij niet verder te leven. Zijn zelfdoding was niets dan de fysieke
weerspiegeling van de geestelijke dood die hij met de ondergang van Europa reeds
gestorven was. Maar tegelijk was Zweigs zelfmoord het ultieme blijk van het feit
dat hij zich, uit liefde voor het leven en uit liefde voor de mens, niet kon en niet wilde
committeren. Zo vurig was zijn humanistisch geloof in de vrijheid van het individu,
dat hij op het meest kritieke moment in de Europese geschiedenis zijn Joodse en
andere lotgenoten voorgoed in de steek liet.
Moed en realiteitszin zijn dan ook niet de eigenschappen waar Zweig in heeft
uitgeblonken. Niettemin resoneert zijn humane boodschap aan de mensheid in een
traditie van eeuwen. Het is dezelfde boodschap die Erasmus, Voltaire, Schiller,
Tolstoj, Gandhi en Rolland verkondigden, een boodschap die weliswaar idealistisch
en misschien onwerkelijk is, maar zonder de ‘troostende waan’ waarvan de mens
nooit zal kunnen leven en scheppen. (Zweig 1938: 188) Juist in het verkondigen van
deze boodschap bestaat de erfenis van Stefan Zweig. Want, zoals hij het zelf
formuleerde: ‘slechts aan meer dan persoonlijke en nauwelijks vervulbare eisen
voelen mensen en volkeren hun ware en heilige maatstaf.’ (ibid.)
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De kop van Jut
Ivo Nieuwenhuis
Deconstructie als dwaalspoor
Of: wat heeft de literatuurwetenschap nog aan Derrida?
In de rubriek ‘De Kop van Jut’ krijgen letterkundigen de gelegenheid om
kritiek te uiten op gevestigde literaire theorieën, werken of auteurs die
een vanzelfsprekende plek in de canon lijken te hebben veroverd. Ditmaal
neemt promovendus Ivo Nieuwenhuis het poststructuralisme onder vuur.
Hij betwijfelt het belang van postmoderne theorieën en methoden van een
denker als Derrida voor de hedendaagse literatuurwetenschap. Deze zijn
in het verleden van waarde gebleken, maar hebben het vakgebied inmiddels
afgeleid van waar het volgens Nieuwenhuis in de kern om draait. Heeft
het poststructuralisme zijn beste tijd gehad?
Op http://www.brysons.net/generator/index.cgi is ‘The Amazing and Incredible,
Only-Slightly-Laughable, Politically Unassailable, PoMo English Paper Title
Generator’ te vinden. Vul hier de naam van een auteur en de titel van een werk in,
en je krijgt vijf mogelijke titels voor ‘postmoderne’ artikelen daarover op je scherm.
Nemen we bijvoorbeeld Gerard Reve en De avonden, dan verrast de PoMo-generator
ons onder meer met ‘Gerard Reve, De avonden, and The Queer: Suppressing Critical
Marginalia’, ‘Producing, Excavating, Dismembering: Fury in Gerard Reve and the
Progenitive Erasure of Gender in De avonden’ en ‘Mapping the Homosocial Dialectic
in Gerard Reve: De avonden and Echolalia’.1 De website prijst deze generator onder
andere aan voor bachelorstudenten die nog een eindpaper moeten schrijven, maar
niet werkelijk geïnteresseerd waren in wat ze moesten lezen, en voor hoogleraren
Engelse letterkunde die nog op zoek zijn naar subsidie om naar een ‘high-flying,
hard-drinking conference’ te gaan, maar bang zijn dat ze de selectiecommissie niet
zullen overtuigen van de kwaliteit van hun werk.
Van dit soort tegelijk vermakelijke en vileine steken onder water richting het
Franse postmodernisme zijn er diverse te vinden op het web.2 De hoon voor het
gebruik van denkers als Derrida en Deleuze in de cultuurwetenschappen is dan ook
al bijna zo

1
2

Er worden steeds weer nieuwe titels gegenereerd, dus wie mijn exercitie herhaalt zal vijf
andere titels vinden.
Een andere vermakelijke site is The Postmodernism Generator:
http://www.elsewhere.org/po-mo/, die iedere keer als je hem bezoekt weer een volledig nieuw
‘postmodern’ artikel biedt, dat volgens de site ‘completely meaningless’ en ‘randomly
generated by the Postmodernism Generator’ is. Ook de moeite waard is het volgende filmpje
van de satirische website De Speld: http://youtu.be/dcFxxumHl9A.
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Derrida en Lacan dansen de cancan. Illustrator: Bas Kersten

oud als de ideeën van die denkers zelf. Al in 1986 schreef Klaus Laermann een artikel
over wat hij noemde de ‘Frankolatrie’ in de Duitse cultuurwetenschappen, onder de
veelzeggende titel ‘Lacancan und Derridada’.3 Met behulp van een aantal citaten uit
bestaande artikelen, steekt hij daarin de draak met de onbegrijpelijke woordenbrij
vol Newspeak die de mode van de Frankolatrie volgens hem genereert, en met de
sektarische trekjes die deze mode in zijn ogen heeft. En nog daarvoor, in 1983, schreef
de bekende Amerikaanse taalfilosoof John R. Searle in The New York Review of
Books een vernietigende recensie over Jonathan Cullers On Deconstruction, waarin
hij de vloer aanveegt met het deconstructivisme van Derrida, en tevens suggereert
dat Culler en zijn mede-literatuurwetenschappers de Franse filosoof voor een deel
oneigenlijk interpreteren.
Met deze voorgeschiedenis in het achterhoofd zou het wat gratuit zijn om hier nog
eens de vooronderstelde belachelijkheid van het Franse poststructuralisme te
‘bewijzen’. Dat is dan ook niet wat ik beoog. Wel wil ik in deze ‘Kop van Jut’ de
vraag opwerpen welke meerwaarde de ideeën van Derrida en de zijnen nog hebben
voor de literatuurwetenschap anno 2011.4 Mijns inziens heeft hun denkrichting ons
vak in beginsel veel opgeleverd - ik kom er zo nog op terug wat precies - maar heeft
ze ons tevens afgeleid van een van de kernaspecten van het vak: het nadenken over
de functie van lite-

3
4

Met dank aan A.B.C. Swart, die me op het spoor van dit artikel zette.
Ik beperk me hier bewust tot het poststructuralisme, en laat alle andere varianten van het zeer uiteenlopende - postmoderne denken verder buiten beschouwing.
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ratuur in de samenleving. In veel poststructuralistische studies staat niet de literatuur
zelf centraal en wat zij voor mensen betekent en heeft betekend, maar eerder de
veeleer filosofische vraag naar de totstandkoming van betekenis via taal. Niet minder
interessant, maar strikt gezien wel behorend tot een andere discipline. De
sociaal-culturele dimensie van literatuur - wat mensen er concreet mee doen, hoe zij
literatuur zelf inzetten om bijvoorbeeld een identiteit te creëren of politiek gewin te
behalen - verdwijnt daardoor uit beeld, ten gunste van een zeer abstract vertoog over
taal en betekenis, waarin vooral ontologische vragen worden gesteld. Dat vind ik
een gemis, en daarom wil ik in wat volgt betogen dat, hoewel het poststructuralisme
in het recente verleden zeker haar nut heeft bewezen voor de literatuurwetenschap,
het nu tijd wordt terug te keren naar de alledaagse realiteit, en de discussies over taal
en betekenis voortaan over te laten aan de filosofen.
Dat het poststructuralisme ons vak winst heeft opgeleverd, staat voor mij buiten
kijf. Ik denk dan in de eerste plaats aan het idee van de geconstrueerdheid van ons
wereldbeeld, de gedachte dat hoe wij nadenken over de wereld en hoe wij de wereld
representeren in boeken, films, tv-reclames of alledaagse gesprekken bepaald wordt
door betekenisstructuren die wij zelf met elkaar gemaakt hebben, en die veranderlijk
zijn. Maar: dit bewustzijn is inmiddels diepgeworteld in het cultuurwetenschappelijke
discours. Er zullen anno 2011 nog maar weinig literatuurwetenschappers te vinden
zijn die beweren dat we vaste essenties of stabiele betekeniskernen kunnen destilleren
uit literaire teksten. Met andere woorden: de constructivistische blik is een communis
opinio geworden. In die omstandigheid hebben we de ideeën van het
poststructuralisme zelf niet langer nodig voor ons onderzoek. Ze hebben hun retorische
kracht en werkzaamheid verloren, omdat datgene waar zij tegenaan schopten, het
essentialistische denken over cultuur, niet langer bestaat, in elk geval niet binnen de
academie.
Het poststructuralisme wordt ook geroemd om zijn kritische potentieel buiten de
wetenschap. Niet voor niets is het de favoriete denkrichting van veel
genderonderzoekers en andere geëngageerde vakgenoten. Nog altijd hoor je in de
kroeg of op tv regelmatig beweren dat mannen ‘natuurlijk’ niet geschikt zijn voor
huishoudelijke klussen of zorgtaken vanwege hun jagersinstinct, of dat vrouwen
nooit het glazen plafond zullen doorbreken omdat vroeg of laat nou eenmaal de
‘biologische klok’ gaat tikken. De gedachte is dat het poststructuralisme dergelijke
genderstereotypen kan doorbreken door te laten zien dat het hier gaat om
geconstrueerde binaire opposities, waarbij twee termen, man en vrouw, als elkaars
tegendeel gedefinieerd, en in een hiërarchische verhouding ten opzichte van elkaar
geplaatst worden. De vraag is evenwel of het abstracte poststructuralisme voor de
emancipatoire doelstellingen van geëngageerde onderzoekers niet eerder een
hinderpaal is dan een hulpmiddel. Wie het grote publiek bewust wil maken van de
relatieve waarde van ons maatschappijbeeld, kan beter een ontregelende satire maken
dan een taai artikel schrijven over stereotype identiteitsconstructies in ‘Goede Tijden,
Slechte Tijden’.5

5

Menige aflevering van de Amerikaanse cartoonserie ‘South Park’ vormt een goed voorbeeld
van dergelijke ontregelende satire met kritisch potentieel.
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Als pluspunt van het poststructuralisme wordt tevens beschouwd dat het de blik richt
op de marginale, onderdrukte stemmen in onze cultuur, wat uiteraard samenhangt
met het voornoemde emancipatoire doel. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat de
conventionele lezing van een bepaalde literaire tekst door middel van deconstructie
ondermijnd kan worden, zodat tot nog toe verborgen gebleven stemmen, met name
van vrouwen of onderdrukte sociale klassen, aan de oppervlakte komen. Dit is onder
andere wat Frans-Willem Korsten beoogt te doen met zijn poststructuralistische
analyse van een aantal toneelstukken van Vondel.6 Hier doet zich echter een
eigenaardige paradox voor: de poststructuralist poogt onderdrukte stemmen naar
boven te halen, maar doet dit bij voorkeur in canonieke teksten, in de literatuur van
de onderdrukkers, zogezegd. Men deconstrueert Vondel, Shakespeare, Milton of
Flaubert, en zwijgt ondertussen als het graf over de daadwerkelijk vergeten stemmen:
de boeken en auteurs die de canon niet haalden. En hoewel ik best snap dat veel van
die canonieke teksten zich door hun complexe structuur en meerlagigheid erg goed
lenen voor het soort minutieuze talige analyses dat poststructuralisten graag uitvoeren,
blijf ik het opmerkelijk vinden dat ondertussen alsnog de overgrote meerderheid van
de literaire productie op de plank blijft liggen, ten gunste van teksten die vaak al tot
op de vierkante millimeter doodgeanalyseerd zijn.
De conclusie van dit alles moet luiden dat het poststructuralisme binnen de
literatuurwetenschap zijn beste tijd gehad heeft. Ooit, in de jaren zestig en zeventig,
fungeerde het als een nuttig breekijzer, dat vastgeroeste opvattingen over de essentiële
waarde en universaliteit van literatuur wist te ontmantelen. In de geschiedenis van
ons vak blijft het dus een relevante stroming, en een denkrichting waar studenten
kennis van zouden moeten nemen. Nieuw onderzoek op poststructuralistische leest
geschoeid acht ik echter overbodig. Hieraan kleven namelijk twee grote nadelen.
Ten eerste is de verleiding heel groot je dan te (blijven) concentreren op zeer
canonieke teksten, waarover reeds conventionele lezingen bestaan waartegen je je
kunt afzetten, ten koste van de behandeling van al die teksten waar nog niet of
nauwelijks aandacht voor is geweest, maar die in de tijd van verschijnen of daarna
wel een relevante rol vervulden in de samenleving. Dat brengt me meteen bij het
tweede nadeel: door hun concentratie op taal en betekenis lijken poststructuralisten
vaak te vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als een dagelijkse realiteit, een realiteit
die weliswaar door en door geconstrueerd en symbolisch geladen is, maar daarom
nog niet minder vanzelfsprekend en ‘echt’ in de beleving van de gemiddelde mens.
Die dagelijkse realiteit herken ik wel in de sociaal-culturele dimensie van ons vak,
in het nadenken over hoe reëel bestaande personen literatuur beleven en beleefden,
wat ze ermee doen en deden.7 Het is

6

7

Dit komt in verschillende hoofdstukken uit Korstens studie terug, maar met name in hoofdstuk
3 ‘Het wrange van vrijheid’, waarin hij een deconstructivistische lezing van het toneelstuk
Jeptha levert. (Korsten 2006: 71-88)
Een goede vertolker van die sociaal-culturele dimensie vormt de nieuwe negendelige
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (2006-), en daarbinnen dan met name de reeds
verschenen delen van Frits van Oostrom (Stemmen op schrift 2006) en Karel Porteman en
Mieke B. Smits-Veldt (Een nieuw vaderland voor de muzen 2008).
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deze dimensie die ik ten enenmale mis in het poststructuralistische denken, waarin
mensen doorgaans subjecten worden genoemd en de Ander een abstracte entiteit
blijft, die ostentatief met een hoofdletter wordt aangeduid.
Dit brengt mij ertoe het poststructuralisme, met name het deconstructie-denken
van Derrida te bestempelen als een dwaalspoor, niet omdat het ‘fout’ is, of onzinnig,
want dat is het geen van beide, maar omdat het zijn relevantie binnen de
literatuurwetenschap heeft verloren en ons bovendien heeft afgeleid van een van de
kernaspecten van ons vak: het nadenken over de functie van literatuur in de
samenleving. Daarenboven is de literatuurwetenschap geen subdivisie van de filosofie,
en dat zou zij ook niet moeten willen zijn. Het poststructuralisme nodigt juist wel
uit tot filosofische exercities, en hoewel dergelijke exercities soms inspirerend kunnen
zijn, bergen ze ook het risico in zich uit te monden in zweverig geneuzel zonder kop
of staart. Kort en goed: het poststructuralisme helpt ons vak anno 2011 niet verder,
maar werkt eerder beperkend. Een beetje banaal gezegd heet dat ook wel de ironie
van de geschiedenis.
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Interview
Maarten van der Graaff en Evelyne van der Neut
‘Ik ben een gammele gelovige.’
Interview met Willem Jan Otten

Willem Jan Otten. Foto: Mark Kohn

In de eersteklasrestauratie op Amsterdam Centraal kraait onafgebroken
een grote, witte papegaai. Hier spreken wij met Willem Jan Otten: dichter
en schrijver van essays, romans, toneelstukken en de
dodenherdenkingslezing van 4 mei jongstleden. Tot verbazing der
aanschouwers trad Otten in de jaren negentig toe tot de Katholieke Kerk.
Sindsdien spelen religieuze thema's een hoofdrol in zijn oeuvre. In 1997
sprak Vooys al uitgebreid met Otten over films. Dit keer staat de
ontmoeting in het teken van zijn bundel Gerichte Gedichten, die in april
2011 bij Van Oorschot verscheen. Een gesprek over hoogmoed, heidendom
en het verlangen waarvan poëzie en religie leven.
Laten we beginnen met uw nieuwste bundel: Gerichte gedichten. Bij gerichtheid
denk je: gericht zijn op iemand. Op die manier zou je aan bidden kunnen denken.
Bidt u in deze bundel, en als u bidt, tot wie?
‘Vergeleken met het ware bidden, is het geen bidden wat ik doe. Het ware bidden is
iets
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wat je bijna zonder woorden doet, vaak als een soort subtekst bij een gekend gebed.
Je richt je, maar niet per se met woorden. Paulus zegt “met verzuchtingen”. Eigenlijk
is wat je aan het bidden bent niet noteerbaar. Op het moment dat je het zou noteren,
ben je al niet meer aan het bidden. Dus het feit dat ik het genoteerd heb, en dat ik
onderwijl ook een beetje nadenk over wat ik noteer, maakt dat het geen gebeden zijn.
Zo bid ik niet. Het is niet een weergave van hoe ik bid. Maar het heeft er wel een
overeenkomst mee, en de belangrijkste overeenkomst is dat ik me richt tot iets wat
ik me toch het makkelijkst als auditief voorstel, een oor. Omdat ik denk dat je met
je stem bidt. Ik denk dat het gebed eigenlijk onder het Onzevader verscholen zit, dat
je aan het opdreunen bent, inwendig. Dat komt erbij. De gedichten zijn natuurlijk
ontstaan omdat ik een biddend iemand geworden ben. Waarschijnlijk was ik dat altijd
al, maar ik ben door mijn kerstening in de bidpraktijk van het christendom terecht
gekomen. Ik merkte dat mijn gedichten zich ook vaak begonnen te richten tot dezelfde
“u”.’
Wie is die aangesprokene dan, die ‘u’ die u op pagina 44 van de bundel ‘Heer
der open klinkers’ noemt?
‘Daar is hij ineens een soort Bono geworden. Je moet in dat gedicht het beeld van
het eerste couplet heel concreet zien. Ik was in Ierland, ik stond tegenover zo'n “ideale
heuvel” en dan roep je en krijg je het helemaal terug. Ik dacht toen aan Bono, ook
omdat het Ierland was. Ik ben helemaal geen liefhebber van Bono, hoewel hij wel
een interessant figuur is. Irritant, maar ook interessant. Ik dacht: u bent een soort
Bono, die van zijn volk, van zijn gelovige massa, het allemaal weer terug wil krijgen.
Alles wat hij erin gooit, wil hij weer terug krijgen. Zo zie ik die “u” heel erg. Ik
probeer me natuurlijk een beetje voor te stellen wie hij is, wel wetend dat hij
onvoorstelbaar is, elke keer bedenk ik weer iets anders, dus hij krijgt veel namen. Je
mag me niet vastpinnen op dat ene beeld. De dag dat ik dat gedicht schreef, was het
die metafoor, dat beeld, wat dus eigenlijk heel concreet is, en het beter zegt dan alle
theologie die ik daarvoor zou kunnen gebruiken.’
In dat gedicht is sprake van een stadion vol oren. Die luisterende oren doen
denken aan de lezer: is die lezer naast onaanwijsbaar, ook bedreigend?
‘Natuurlijk. Wanneer je de “u” als de ideale lezer ziet die vervolmaakt wat je hebt
geschreven, dan is dat bedreigend. Dat is een terugkerend iets in het boek.
Tegelijkertijd is het ook niet bedreigend, want je wilt zo gelezen worden. Je verlangt
daarnaar.’
Die ‘u’ is ambivalent: hij kan God zijn, maar ook de lezer. Moeten wij deze
bundel op een religieuze manier lezen?
‘Ik hoop dat mensen die de bundel niet religieus kunnen lezen, toch op een of andere
manier in het spel betrokken worden. Maar van die lezer wordt ook een beetje ge-
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vraagd zich af te vragen wat dan de ideale lezer is. Hij wordt verleid om die vragen
religieus aan te gaan.
Het lijkt op de manier waarop sommige mensen naar de Matthäus Passion luisteren
en tranen met tuiten huilen, die helemaal aangedaan zijn, en meteen na afloop zeggen
“dat waren de noten”. Wij weten dat het niet zo is, want als je er echt naar luistert
dan kun je niet anders dan meegezogen worden in het lijdensverhaal, en meelijden
met Christus.’
Hoe zou u uw gedichten zelf gelezen hebben, voor uw bekering?
‘Misschien zoals ik vroeger naar de Matthäus Passion luisterde: zelfs als Erbarme
Dich, Gott me hevig ontroerde dan hield ik vol dat het “alleen door de noten” kwam.
Ik had geen zin om het “lijden” veroorzaakt te laten zijn, en geen zin om in God te
geloven. Een kerstening bestaat er, geloof ik, uit dat je toegeeft dat het niet alleen
de noten zijn, maar het ritueel. Ik was eigenlijk altijd ritueel-gevoelig, alleen ontkende
ik het heel snel en deed er niks mee. Dat kun je in de poëzie ook zien. Nu doe ik er
iets mee, ik luister ernaar, ook al is het nog niet genoeg. Ik ervaar dat niet als een
schuld, want ik doe echt mijn best. Maar wellicht staat mijn diafragma nog niet
genoeg open. Ik ben een gammele gelovige, en mijn gebrek aan ontvankelijkheid
voor de “u” is mijn zonde. Het kan nog veel beter.
Je kunt van je geloof weggetrokken worden door je zonde. De drift waarmee ik
het plotseling belangrijker vind om beroemd te zijn en op ieders lip te liggen gaat
ten koste van mijn concentratie. Dat is de oerzonde, superbia. Vondel heeft er een
mooie Nederlandse term voor: staatzucht.’
Het is - om het met het eind van De Avonden te zeggen - fijn om opgemerkt te
worden.
‘Het is fantastisch om te weten dat je gelezen wordt. Het is zo ontzettend fantastisch
dat ik daar ook nogal driftig van kan worden. Het is heel verslavend. Dat zie ik ook
bij dominees. Het zijn vaak heel ijdele mensen, net als ik, en tegelijkertijd hebben
ze een missie. Het is die ontvankelijkheid, die niet je eigen werk is. Op het moment
dat je ontvankelijk bent, kun je niet zeggen: “kijk mij eens ontvankelijk zijn”. Dat
is ook staatzucht.’
Een gedichtencyclus in de bundel gaat over een jongensportret gemaakt door
de Nederlandse schilder Jan Mankes. Dat schilderij was in het bezit van uw
familie. Wat maakt het werk van Mankes zo bijzonder?
‘De concentratie. Hij heeft niet zo vreselijk veel verschillende voorwerpen die hij
schildert. Je ziet dat hij ook altijd in reeksen werkt, die dan steeds hetzelfde zijn.
Eitjes, en dan twaalf schilderijen van eitjes, een geitje, en dan weer op alle mogelijke
manie-
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ren een geitje. Hij kijkt net zo lang totdat wat hij schildert licht geeft, van binnenuit.
Het licht is het onderwerp. Het licht bij Mankes is immanent licht.
Je kunt uit het gedicht opmaken dat wij dat schilderij thuis gehad hebben. Ik vond
het altijd heel erg mooi. Het hing op een mooie plek in huis bij mijn grootouders.
Het is in mijn hoofd gaan versmelten met het verhaal van oom Willy, die in 1927
onder de Barchemse stoomtram gekomen is. Het heeft altijd bij mijn vader gehangen,
na de dood van mijn grootvader, en mijn vader heeft het toen verkocht. Toen was
het publiek, wat eigenlijk ook veel beter was.’
Dat licht dat bij Mankes uit het ding zelf komt, is dat ook God?
‘Ik denk dat Mankes in de dingen God probeerde te zien. Zoals sommige mensen
beweren dat het goddelijke in mensen zit, immanent is. Daar zijn allerlei
formuleringen voor. Hij probeert echt de ziel - weer een andere goddelijke formulering
- en het licht daarvan te schilderen. Zoals in aanbiddingschilderijen het kindje stralend
is, en het licht vanuit dat kindje valt op de mensen die in aanbidding om hem heen
zitten.’
Dit zegt veel over uw manier van kijken. U kijkt naar een schilderij, en
automatisch duikt God daarin op. Het lijkt haast of kunst en religie hetzelfde
zijn.
‘In dit geval is het ook hetzelfde. Religie is poëzie. Maar het is natuurlijk niet zo dat
poëzie religie is. Het isgelijkteken, zoals Reve zou zeggen, is een heel speciaal “is”.
Hij zei: “God is liefde, maar niet alle liefde is God.”
Bij een werk probeer ik me altijd volautomatisch de maker voor te stellen. Dat
hoort helemaal niet. Dat is heel aanmatigend, want ik beweer dan dus ook te weten
wat hij denkt. Ik kijk naar het werk en ik construeer de maker en stel me voor dat hij
religieus is, om te begrijpen wat er gebeurt op dat schilderij. Dat vind ik een
bevredigende manier van kijken. Ik weet niets van Mankes theologie natuurlijk, maar
het heeft iets pantheïstisch.’
Het zou ook een beetje heidens kunnen zijn.
‘Dat zijn kunstenaars en schilders per definitie.’
Bent u dat ook?
‘Natuurlijk, er zit een zintuigelijke en dus genotzuchtige kant aan kunst maken. Het
lijkt me dat het, zoals bij alle mystieke immanentie, zelfs voor Mankes geldt, alles
wat hij schildert is ook zinnelijk en je wordt gevraagd om zo naar de wereld te kijken.’
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Wat is dat heidense dan? Dat de kunstenaars zich bezighouden met het vlees
en niet met de geest?
‘Iemand die ik verschrikkelijk religieus vind is Caravaggio. Maar de homoseksuele
manier waarop hij de details schildert is heidens. Ik zag een schilderij van hem waarop
Mattheüs de tollenaar wordt geroepen: onder de tafel zie je al die mannen wijdbeens
zitten, Basic Instinct is er niets bij. Het is werkelijk verbluffend, dat schilderij. Je
ziet ook het absurde van het Evangelie, waarom gaat Jezus naar uitgerekend deze
doorgefourneerde homo economicus? Je kunt overal veel vromere mensen vinden.
Caravaggio hield heel erg van duistere types en dat bedoel ik met heidens. Hij leefde
daarbij, hij ging met hoeren om. Caravaggio vond het heerlijk om dat te schilderen.
Er zit in zo'n schilderij van Caravaggio gewoon bravoure, laten zien dat je dat kunt
schilderen. Jezus doet zoiets natuurlijk niet, die schreef in het zand. Het is het heidense
aan Caravaggio, het Renaissancistische, barokke ook. Hij is even goed als Homerus
in het weergeven van lichamen die aan het vechten zijn. Je ziet eigenlijk ook zijn
zonde, in dat schilderij van Caravaggio waarop de tollenaar wordt geroepen. Hij kan
die cententellers met hun vleselijke gedoe zo goed schilderen dat je hem er toch van
verdenkt dat het schilderen zelf voor hem zoiets is als centen tellen.
Ik denk dat alle kunstenaars met dat Caravaggioprobleem zitten. Mankes ook. Het
is uiterst zuiver, uiterst zen, ik vind het een soort biddend schilderen, maar het is ook
heel mooi. Daar zit toch altijd de speciale wrijving die je aan het denken zet.’
Is kunst nog wel interessant als je het heidendom opgeeft?
‘Maak je dan nog wel kunst? Ik weet dat Johan Goud aan mij vroeg, toen ik me
bekeerde: “Kun je dan nog wel dichter zijn?” Ik weet nog dat ik hem heel verbaasd
aankeek. Een dominee, heel erg in kunst en in literatuur geïnteresseerd! Een goede
lezer van mijn werk ook, vond ik. Ik weet niet meer wat ik toen antwoordde. Ik was
zo enthousiast over mijn zojuist genomen beslissing om me te laten dopen.’
U schrijft wel eens dat poëzie en religie uit hetzelfde verlangen voortkomen. Als
je dat verlangen bevredigt door je aan te sluiten bij een religie, hoeft het niet
meer in poëzie bevredigd te worden.
‘Als Johan Goud dat zo bedoelde, dan begrijp ik zijn zorg. Als hij bezorgd was. Ik
schrijf nog poëzie, misschien wel omdat ik nog niet zover ben in het geloof. Als ik
geheel gelovig zou zijn, zou ik de kunst opgeven.’
Dan moet u om te schrijven, eigenlijk altijd getormenteerd blijven.
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‘Daar zit een spagaat. En ik geloof heimelijk dat uit die spagaat goede religieuze
poëzie kan ontstaan. Ik weet niet of het geloof zonder kunst kan. Dus mijn laatste
redmiddel is om niet op te houden met kunst schrijven.’
Sommigen storen zich aan dat grote belang dat religie voor u heeft. Uw bekering
heeft felle kritiek uitgelokt. Onlangs nog schreef Maarten 't Hart over u en
Vonne van der Meer in Dienstreizen van een thuisblijver dat u bent toegetreden
tot ‘de grootste misdadigersorganisatie ter wereld’. Doet dat u wat?
‘Dat gedenk maakt het leven overzichtelijk. De reductie van religie tot organisatie,
en organisatie tot maffia. Ik lijd, als de meeste katholieken, aan de Kerk, maar blijf
verbonden met haar liturgie, de godsdienstoefening, de sacramenten.’
Maar heeft andere kritiek tijdens uw bekering geen pijn gedaan?
‘Ik schreef in die tijd, eind jaren negentig, voor de kerk van de Handelsbladsche
Rede, voor het NRC dus, en daar waren ze niet blij met dat geschrijf van mij over
God. Ook na mijn doop speelde het debat weer op. Doeschka Meijsing, Carl Friedman
en Gerrit Komrij begonnen toen weer te zeggen waarom het onzin was om in God
te geloven, waarom het erg was om aansluiting te zoeken bij de Katholieke Kerk. Ik
was aanvankelijk, moet ik bekennen, bevreesd dat ze mij niet serieus zouden nemen.
Maar het bleek dat ze dat wel degelijk deden! Ik kreeg ontzettend veel close reading
van mijn stukken, “Het wonder van de losse olifanten” is helemaal gefileerd. Allemaal
stukken van mensen die later dikwijls op een ietsistische manier “heus best ergens
in” bleken te willen geloven, zolang het maar niet christelijk was. Aan dat
onhartstochtelijk geschipper ben ik wel gewend geraakt. Ik vind dat koudwatervrees,
zij schrijven zich een cultuur uit. Als je het spel niet meer kunt spelen, de referentie
niet meer vat, dan is dat voor mij echt een groot probleem. Ze worden daardoor ook
kleiner in intellectueel opzicht. Ik vind het benepen, zeker omdat ze religieuze zaken
in hun werk behandelen.’
Op het moment dat Jezus in uw werk komt vinden sommigen van uw
bewonderaars er niks meer aan.
‘Ik kan zo langzamerhand niets anders zeggen in dit verband dan: helaas pindakaas.
Het is een miskenning waar ik wel eens last van heb, als ik eerlijk ben. Het is zo
vreemd om juist ook intellectueel gegrepen te zijn door christendom, en dan op het
vooroordeel te stuiten dat ik achterhaald ben. De belangstelling voor christelijke
schrijvers en de religieuze lezing van gedichten uit onze canon is niet groter geworden.
Een hoogleraar neerlandistiek kan met droge ogen een beschouwing over Nijhoffs
“Awater” publiceren lezen zonder het evangelie erbij te betrekken. Stel het je voor,
een studie over zeilen zonder wind. Mijn essayistische taak, en die van Johan Goud,
Theo de Boer,
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Rien van de Berg en Benno Barnard, is die christelijke verbinding zo te leggen dat
die vers klinkt.
Misschien gaat het wel om symbolisch denken - leveren zulke
literatuurbeschouwers een slag. Onze literatuur blinkt uit in J.J. Voskuil-denken, iets
is wat het is. Als je echter iets van het symbolisch denken wilt begrijpen in verband
met onze cultuur dan zul je je christendom moeten doordenken - of je nu gelooft of
niet. En daar is essayistiek bij uitstek het voertuig voor.’
Wij kennen eigenlijk geen schrijver die het zo vaak over de verrijzenis heeft als
u. Is die opstanding voor u meer dan een symbool: gelooft u daar ook historisch
in?
‘Ja. Daar geloof ik in. Ik geloof dat Christus verrezen is en dat het allemaal historisch
is. Ik geloof dat Maria Magdalena hem gezien heeft en dat de Emmaüsgangers hem
hebben gezien. Om onder de letterlijkheid van die verrijzenis uit te komen gebruiken
heel veel christelijke denkers isgelijktekens metaforisch, maar dat wil ik gek genoeg
niet. Het is de dwaasheid, de onaannemelijkheid van dat gebeuren, die belangrijk is.
Als je telkens “als het ware” zegt, misken je het geloof erin.’
Hoe belangrijk poëzie en religie ook voor u zijn: ze kunnen uiteraard op
gespannen voet staan met elkaar. Vaak wordt religie als een soort existentieel
sluitstuk ervaren, als een waarheid waarbij het verlangen bevredigd is. Dit
Kopland-citaat: ‘wie wat vindt heeft slecht gezocht’, irriteert u. Ook als
kunstopvatting, is het niet?
‘Zoeken om het zoeken irriteert me, ja. Dat is voor mij geen bevredigende formulering
van het kunstenaarschap. Er zijn ook niet religieuze, echt goede kunstenaars, zoals
Picasso, die zegt “eerst vind je, en dan ga je zoeken”. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
C.S. Lewis schrijft dat het een verlangen naar verlangen is. Dat is iets anders dan
Koplands “wie wat vindt heeft slecht gezocht”, al lijkt het wel op elkaar. Die uitspraak
had ik mooi gevonden als Augustinus het had gezegd. Koplands poëzie heeft iets
ietsistisch, iets vrijblijvends.’
Wie is dan de beste levende Nederlandse dichter?
‘Dat is zo'n vraag waar ik het antwoord op weet als niemand mij dat vraagt. Ik vind
Anneke Brassinga heel goed. Zij schrijft mooie diepgravende essays, maar is bovenal
een echte dichter. Een rijmdichter haast, en de beste dichter is bijna altijd een
rijmdichter. Dat ben ik niet.’
Ook een belangrijke dichter voor u was Chris van Geel. Hij was uw mentor:
wat maakte hem zo bijzonder?
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‘Zijn concentratie. Hij was een soort vogel, hij wachtte en wandelde wat rond en
keek. Hij concentreerde zich ook in korte tijdspannes, in zijn gedichten van
haiku-lengte. Die blik die hij had, heb ik als maat genomen voor wat ik mooi ben
gaan vinden. Wel ben ik het met het religieuze gaan verbinden. Dat deed Chris van
Geel niet.
In 1977 of 1978 heb ik mijn eigen stem gevonden, in de bundel Ik zoek het hier.
Toen brak ik met de oppervlakte van de gedichten van Chris van Geel, met die
esthetica. Ik was daarvoor heel onzeker over mijn werk en over de gedichten uit die
periode voor het eerst minder. Mijn poëzie is verhalend, anekdotisch. Het is niet
anders - ik heb dat moeten leren begrijpen van mezelf. De gedichten van Chris van
Geel zijn picturaal, plastisch noemt Vestdijk ze. Die gedichten staan ook stil, ze
lijken op beeldende kunst. Ik kijk graag naar film, er moet iets in de tijd gebeuren,
bij Van Geel gebeurt alles in een moment.’
Tot slot: is het gebrek aan geloof in deze ietsistische tijd, dat u net hekelde, een
gebrek aan verbeelding? Is deze tijd symboolblind?
‘Dat zou ik een mooi woord vinden. Dat is van Reve. In onze tijd is er een gebrek
aan verbinding. De mensen leggen geen verbinding met wat ze zijn en geloven; het
is er allemaal wel, maar het is een centrifugale tijd. Meer nog dan toen ik begon.
Toch zie ik in de kunst ook veel jonge mensen die heel mystiek werk maken. Ik houd
eigenlijk niet zo van het woord mystiek, omdat ik mezelf niet als mysticus zie. Mijn
vriend Oek de Jong is veel eerder een mysticus, al is hij niet gelovig. Diens hele
methodiek is gericht op de kenosis, de ontlediging. Zo leeft hij en kijkt hij. Ik ben
meer een katholieke schrijver, een van de volheid. Cor Jellema was een mysticus,
Reve in zekere zin, maar ik denk niet dat ik mezelf zo moet noemen.
Onze tijd is een lastige om in te leven voor een mysticus, ook voor een dichter.
Desalniettemin geloof ik dat dichters in deze tijd nog altijd enorm hoog worden
gewaardeerd. Het gaat niet om grote aantallen mensen, maar er hangt toch nog iets
van priesterschap en zienerschap om de dichtkunst heen. Ook om zo iemand als Nico
Dijkshoorn, die eigenlijk een cabaretier is.’
Vindt u dat geen denigrerende term?
‘Voor de goede verstaander is het dus al gezegd. Maar omdat die Dijkshoorn dichter
is hangt er, ondanks zijn poëzie, iets extra's om hem heen. En dan die gare manier
van voordragen! Daar is de galm van Nico Terlinde een droge echo bij. Reve kon
zich zo'n voordracht permitteren, maar hij was de eerste en de enige. Toch is
Dijkshoorn door dat dichten iets meer, in de ogen van anderen. Het is een aura. Dat
het nog altijd zo is vind ik wel fijn: we hebben behoefte aan dichters.’
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Column
Deborah Klaassen
DANGER. Keep Out. Hazardous Building.
In deze jaargang van Vooys wordt de column steeds verzorgd door een
andere hemelbestormer, schepenverbrander of drenkeling, oftewel: een
debutant. In dit nummer is dat Deborah Klaassen, die in oktober 2010 bij
Prometheus debuteerde met de roman Bek dicht en dooreten!, een
bewerking van haar masterscriptie Creative Writing.
Woensdag 13 april 2011, een willekeurige dag uit mijn leven als debutant, begint
om kwart over zes 's ochtends met een rondje joggen om Cardiff Castle. Het is nog
zo vroeg dat ik niet kan bepalen of het vandaag zonnig wordt of de hele dag fris
blijft. Met mijn Asics Gel Flashfires stamp ik de personages van mijn nieuwe roman
een voor een wakker.
‘Wat zijn jullie vandaag van plan?’ vraag ik ze.
Vreemdgaan, geesten oproepen, zwanger worden, brand stichten en ontsnappen
passeren de revue. Pas als ik bijna thuis ben zijn ze het ergens over eens, die
personages van me.
‘En wat ga jij vandaag doen, schrijvertje?’ vragen ze. ‘Bed verschonen, interviewtje
met een blogger, mijmeren dat Bek Dicht en Dooreten! zo briljant is dat het je nooit
lukt nog zo'n fantastisch boek te schrijven?’
‘Nope, geen interviews vandaag.’
‘Gratin dauphinois maken voor Freddie, Facebook updaten, Twitter bijhouden...’
‘Nee, vandaag ga ik in de bibliotheek schrijven, daar heb ik geen
internetverbinding.’
‘En die column voor Vooys... de deadline is vrijdag, toch?’
Ik veeg het zweet uit mijn nek. ‘Dat komt morgen wel.’
Het is half elf als ik eindelijk een tafeltje in de bibliotheek heb gevonden. Onderweg
regende het en de uitgelopen mascara irriteert mijn oogleden. Ik wou dat ik lekker
was thuisgebleven, maar de personages hebben gelijk. Er zijn dagen dat ik nog geen
drie zinnen schrijf omdat ik ieder woord wil googelen. Dat surfen slecht is voor de
literaire productiviteit is geen groot nieuws: Kluun zonderde zich af in de leegstaande
zolder boven uitgeverij Podium om zich op Haantjes te concentreren, Mariët Meester
schreef al haar boeken in haar televisie- en internetvrije woonwagen en dat eerste
meesterwerk van mij kwam ter wereld in een pub in Notting Hill waar men niet in
wireless gelooft.
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Dat ik met de barman scharrelde kan als afleidende factor worden gerekend, maar
werkte niet half zo belemmerend als Facebook, Twitter, Blogger en eBay. Een jaar
later verruilde ik Londen trouwens voor Cardiff omdat diezelfde barman een stage
kreeg aangeboden bij GE Aviations Wales, en het is nog steeds zijn wekker die me
om zes uur 's ochtends het bed uit jaagt. Ja, hij is de mysterieuze Freddie voor wie
ik van mijn personages geen gratin dauphinois mag maken.
In de Central Library laat ik me af en toe afleiden door interessante titels - Bitch
Bitch Bitch, An Intellectual History of Cannibalism - maar slaag ik er desondanks in
934 woorden aan het manuscript toe te voegen. Dat is ongeveer de helft van wat ik
me had voorgenomen, maar de personages zwijgen tevreden rond sluitingstijd.
Ik word opgehaald door Freddie en Duncan, een echte Welshman die net is
afgestudeerd in de archeologie en zijn opleiding nog niet naar de arbeidsmarkt heeft
weten te vertalen.
‘Damn, wat zijn je ogen rood,’ zegt Freddie. ‘Heb je geblowd of zo?’
‘Was het maar zo'n feest,’ zeg ik, en ik probeer voor de duizendste keer vandaag
de mascara uit mijn ogen te wrijven.
Ruim een uur wandelen we door de miezerregen, op zoek naar het postkantoor en
een goed(koop) restaurant. De schemering benadrukt het contrast tussen de
hypermoderne hotels en kantoren enerzijds en de verwaarloosde woningblokken en
monumenten die er tussen staan anderzijds. Hoe komt het dat de gebouwen van de
geschiedenis in het volle daglicht onzichtbaar zijn, vraag ik me af, maar nu de
toekomst overschaduwen?
‘Ik ben altijd zo benieuwd hoe zo'n bouwval er van binnen uitziet,’ zegt Duncan
wanneer we langs een dichtgetimmerd treinstation lopen. ‘Wat voor sporen mensen
hebben achtergelaten.’
Ik vertel dat ik antikraak heb gewoond in een vervallen landhuis - ook al heb ik
in principe niets tegen kraken. Klimop kwam door de scheuren in de muren naar
binnen en het dak stond op instorten, maar het was prachtig. ‘Soms zoek ik het weer
op via Google Maps, gewoon omdat ik daar blij van word.’
‘Een van mijn maten kraakte het Commonwealth Institute op Kensington High
Street,’ zegt Freddie. ‘Dat is een van de sjiekste kraakpanden waar ik ooit ben geweest.
Ik geloof dat ze er een museum van wilden maken. Ze waren zelfs vergeten de
elektriciteit en het water af te sluiten.’
Duncan benadrukt nogmaals hoe fascinerend hij gebouwen vindt die op de een of
andere manier buiten de maatschappij beland zijn, zonder zich verplaatst te hebben.
‘Zoals deze?’ Ik wijs op hetnegentiende-eeuwse gebouw waar we net langslopen.
Op de begane grond zijn de ramen en deuren met roestende rasters afgedekt, de ruiten
op hogere verdiepingen zijn bijna allemaal ingegooid.
‘Ja, bijvoorbeeld.’
We lopen naar de hoofdingang en ontdekken een ouderwets bord: ‘Welsh National
Opera.’ Daarnaast is een fel geel bord bevestigd: ‘DANGER. Keep Out. Hazardous
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Building.’ De regenpijp is te krakkemikkig om aan te hangen. Klimmen zit er niet
in. Tussen het gebouw en de spoordijk is een dichtgemetselde steeg, maar Freddie
ontdekt dat er een paar stenen ontbreken in de muur.
Als ik op mijn rug door het gat schuif voel ik dat de stenen aan de binnenkant
glibberig zijn. De smurrie aan mijn vingers is te ranzig om aan mijn spijkerbroek af
te vegen. De hortus conclusus ligt zo vol zooi dat ik de grond niet kan zien. Een
enkele fluorescerend roze meisjesgymp vormt het enige contrast met de vochtige
schaduw.
‘Ik had mijn camera mee moeten nemen,’ zegt Duncan.
‘Er staat daar een deur open.’ Freddie dempt zijn stem. ‘Misschien kun je je rugzak
beter buiten laten.’
Ik schud mijn hoofd. Mijn drie jaar oude netbook is nauwelijks de moeite van het
stelen waard, maar ik laat al mijn onvoltooide romans en halve verhalen niet
onbeheerd achter. Zeker niet als er een kans bestaat dat we niet de enigen zijn aan
deze kant van de muur!
Achterin de tuin staat inderdaad een deur wagenwijd open. Voorzichtig stappen
we het trappenhuis binnen.
‘Hello,’ roept Freddie, ‘we're just looking around. We're not here to stay.’
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Met ingehouden adem wachten we op antwoord. Het pand zwijgt. Freddie neemt
een paar passen de gang in en inspecteert de eerste kamer. Ondertussen herhaalt hij,
voor het geval dat er krakers klaarstaan om hem uit te schakelen, dat we zo weer
weg zijn. Zo te zien bevinden we ons niet in een oud theater, maar een leeggehaald
kantoor met roestige tralies voor het raam. De panelen van het plafond zijn
losgetrokken, er hangen kabels in het midden van de kamer en op de grond ligt een
opengescheurd dekbed.
Nachtblind als ik ben struikel ik bijna over een uitstekende pijp.
‘Pas op dat je niet valt,’ zegt Duncan, ‘het ligt hier vol injectienaalden.’
Dus dat is wat ik onder mijn voetstappen voel breken.
Freddie gaat me voor een grotere kamer in. Van muur tot muur liggen hier
paperassen uitgespreid, verder is de ruimte helemaal leeg. Waar waren ze naar op
zoek, vraag ik me af, waarom zouden ze de hele administratie overhoop gehaald
hebben? Ik kniel om een van de rekeningen te lezen, in de hoop iets te ontdekken
over het leven van de mensen die hier zijn geweest, en voel dat het vel aan het
vloerkleed kleeft. Ineens dringt het tot me door wat het betekent om geen stromend
water te hebben - wat ooit misschien de kopieerkamer was is omgedoopt tot kakhok.
Ik schiet overeind en volg de jongens.
Duncan staart geschrokken door de deuropening van de oorspronkelijke toiletten.
Over zijn schouder zie ik dat de muur tussen het heren- en het damestoilet met grof
geweld doorbroken is. De grond is bezaaid met aan gruzelementen geslagen porselein.
Zelfs de urinoirs moesten stuk. What the hell is hier gebeurd? De woede en agressie
die ervoor nodig zijn geweest om deze ravage aan te richten hangen nog voelbaar in
de ruimte.
‘Volgens mij hoor ik iemand.’
Nu Freddie het zegt hoor ik het ook: voetstappen en stemmen, recht boven ons.
We sluipen terug naar de nooduitgang. Ik loop als een dief in een stripboek met
gebogen knieën om te voorkomen dat mijn hoge hakken op de vloer bonken. In een
van de kamers zie ik een smerige slaapzak liggen. Ik denk aan mijn bed dat eigenlijk
vandaag verschoond moet worden. Het leven hier heeft niets, helemaal niets te maken
met het mijne.
Wanneer we ons weer door het gat in de muur wurmen staat de bewaker van een
naburig parkeerterrein ons op te wachten.
‘We keken alleen maar rond,’ zegt Freddie, ‘we waren gewoon nieuwsgierig.’
De man bestudeert mij - mijn rode ogen, uitgelopen mascara en zwarte nagellak
- en ik voel dat hij moeite heeft ons te geloven. Betrapt bij de grens, denk ik. Ik ben
blij dat hij niet weet dat ik een half geschreven roman in mijn rugzak heb, anders
zou hij me misschien terugsturen. Als debutant ben ik misschien een beetje excentriek,
maar het zijn mijn personages die aan de andere kant van die muur horen. Niet ik.
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Rosemarie Buikema
En nu nog de definitiemacht voor vrouwelijke auteurs
‘Steeds als ik een bundel publiceer lees ik de gevolgen hiervan in de krant. Jansma
schrijft over de tijd omdat ze archeoloog is. Of Jansma schrijft over de tijd omdat
twee van haar kinderen zijn gestorven. Ik weet zeker dat als Jansma een meneer zou
zijn, deze meneer volgens iedereen bijzonder metafysisch over de tijd zou schrijven
omdat de mens het enige dier is dat moet leven in het besef dat alles voorbijgaat.’
Esther Jansma sprak deze woorden in haar hoedanigheid als gastschrijver aan de
Rijksuniversiteit Groningen in 2007. De lezing die ze gaf was getiteld ‘Mag ik
Orpheus zijn?’ en is opgenomen in de zojuist bij de Arbeiderspers gepubliceerde
gelijknamige essaybundel.1 De kwestie die Jansma aansnijdt is bekend. Vrouwelijke
auteurs hebben in de receptie van hun werk te maken met een hardnekkig fenomeen:
zij worden niet in staat geacht literatuur te produceren. Alles wat zij aan het papier
toevertrouwen wordt verondersteld voort te komen uit het leven dat zij hebben geleid.
Sterker nog, wanneer vrouwen onmiskenbaar dreigen af te wijken van het
autobiografisch stramien en zich als ik-verteller bijvoorbeeld een mannelijke identiteit
aanmeten, wijst de receptie hen ogenblikkelijk de weg terug: alleen de geleefde
ervaring verschaft het werk literair gewicht en culturele betekenis. Zij mogen geen
Orpheus zijn. De vrouwelijke ik-verteller kan alleen uit het leven zijn gegrepen, niet
uit de literatuur. Freud fundeerde deze interpretatiepraktijk al in zijn niet te
overschatten invloedrijke psychoanalytische theorie: vrouwen, zo observeerde hij,
zijn niet zo goed in staat tot sublimatie, tot het omwerken van primaire ervaringen
en driften tot cultuur. Gelukkig erkende hij aan het eind van zijn oeuvre dat hij van
1
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vrouwen uiteindelijk niet zo heel veel had begrepen en vertrouwde hij de verdere
uitwerking van zijn inzichten aan-
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gaande de genderspecifieke werking van het onbewuste toe aan zijn vrouwelijke
collega's Melanie Klein, Lou Andreas Salome en Karen Horney.
Al is het voor vrouwen nog steeds een brug te ver om Orpheus te mogen zijn,
vrouwen schrijven wel. Dat feit hoeft Jansma anno 2007 in elk geval niet meer op
de geschiedenis te veroveren. Zowel binnen als buiten Nederland is er de afgelopen
decennia gewerkt aan de samenstelling van anthologieën die de literaire productie
van vrouwelijke auteurs hebben geboekstaafd en voor de vergetelheid hebben behoed.
De prangende vraag waar het onderzoek op het gebied van literatuur en gender op
dit moment voor staat is echter: hoe zorgen we ervoor dat het werk van vrouwelijke
auteurs niet alleen voor de vergetelheid wordt behoed maar ook mag meedoen buiten
het spreekwoordelijke hoofdstuk apart? Hoe krijgen we het voor elkaar dat Jansma's
lyrisch ik niet alleen de archeoloog of de moeder van twee dode kinderen, maar ook
Orpheus zijn mag?
Deze vraag wordt niet met zoveel woorden gesteld in het tweede deel van Women's
Writing from the Low Countries 1880-2010, dat bestaat uit vijftig geschreven
portretten van vrouwelijke auteurs.2 Wel herkennen en onderschrijven de samenstellers
van deel 1880-2010 de klacht van Jansma en merken zij in hun inleiding op dat het
werk van vrouwelijke auteurs zelden is toegelaten tot het contextvrije en tijdloze
universum van de literatuur: ‘As a result women writers tended to be seen in literary
history more as part of the political or cultural context of literature than as landmarks
in the story of literature itself.’ (15) In hun inleiding motiveren samenstellers
Jacqueline Bel en Thomas Vaessens vervolgens het niet onproblematische project
om vrouwelijke auteurs opnieuw op grond van hun sekse te groeperen. Het gevaar
van een dergelijke onderneming is immers dat je herhaalt wat je wilt bestrijden: de
indeling van vrouwelijke auteurs op andere dan literaire criteria. Bel en Vaessens
willen echter de grotendeels op het werk van mannelijke auteurs gebaseerde
literatuurgeschiedenis een spiegel voorhouden. Zij stellen het werk van vrouwelijke
auteurs centraal, zeggen zij, om daarmee een beeld te geven van wat er de afgelopen
eeuw zoal is omgegaan in het domein van de Nederlandstalige literatuur. Niet het
werk van mannelijke auteurs is dan de lens waardoor we naar de literatuur- en
cultuurgeschiedenis kijken, maar het werk van vrouwelijke auteurs. Wat zien we als
het werk van vrouwelijke auteurs de maat is?
Dat is een legitiem vertrekpunt voor een onderzoeksproject dat feministische
literatuurwetenschappers in Nederland eerder insloegen. Maaike Meijer liet in de
jaren tachtig van de vorige eeuw zien dat naast de Vijftigers ook een heel andere
stroming in de Nederlandse poëzie te ontwaren is, die zij baseert op het werk van
vrouwelijke dichters en die zij oormerkt als ‘de Grote Melancholie’. Lies Wesseling
en ik lieten in een aantal publicaties zien dat zich in de naoorlogse Nederlandse
literatuur een spel met de traditie van de gothic novel ontvouwt die de
geschiedschrijver slechts op het spoor komt als het werk van vrouwelijke auteurs
wordt gevolgd en ten opzichte van elkaar wordt gecategoriseerd. In de categorie van
de gothic novel blijkt zich, als die
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eenmaal is geïdentificeerd, vervolgens dan ook incidenteel een enkele mannelijke
auteur op te houden, variërend van W.F. Hermans en Gerard Reve tot Herman Franke.
Bel en Vaessens hebben nu de vraag naar de wereld die literatuur van vrouwen
zou kunnen onthullen opgeworpen, het benodigde onderzoeksmateriaal door een
keur van toonaangevende Nederlandse letterkundigen laten verzamelen, maar
tegelijkertijd geven zij expliciet geen eenduidig antwoord op de vraag die aan het
boekproject ten grondslag ligt: ‘Our aim was to show the wide variety of roles played
by female authors in the last hundred and fifty years, in literature and as public
intellectuals, in social debate.’ (13) De enorme diversiteit aan en ongelijksoortigheid
van portretten die dit oplevert draagt wel bij aan de deconstructie van vrouwelijke
auteurs als producenten van uitsluitend op autobiografisch materiaal gebaseerde
damesromans, maar bevredigt toch ook niet helemaal. Waarover gaat de wereld en
de literatuur als we uitsluitend kijken naar het werk van vrouwelijke auteurs in
Nederland? Welk landschap tekent zich dan af? En hoe past het werk van mannelijke
auteurs daarin? Op die vragen wil ik als lezer en feministisch literatuurwetenschapper
graag antwoord, omdat het alleen dan strategisch interessant is om vrouwelijke auteurs
toch nog weer eens in een hoofdstuk, dan wel een boek apart te bundelen. Alleen als
er scholen en/of trends getraceerd zouden kunnen worden en vrouwelijke auteurs
daarmee op dwingende wijze zouden kunnen worden geassocieerd is het in de
komende literatuurgeschiedenissen niet alleen moeilijker om de stereotype
autobiografische indelingsprincipes te herhalen maar krijgen vrouwelijke auteurs
recht van spreken als auteur, als een instantie die de eigen autobiografie ontstijgt.
Alleen dan krijgen zij een positie waarin zij mogen meepraten in het rijk der fictie.
En alleen dan mogen zij geheel vanzelfsprekend ook Orpheus zijn.
Dit gezegd zijnde valt Women's Writing op dit moment in het literatuur- en
gender-onderzoek vooral te lezen als het broodnodige en lezenswaardige voorwerk
op een literatuurgeschiedenis die juist dat gaat doen: gemeenschappelijke kenmerken
en verschillen in het werk van een groep van auteurs analyseren, historiseren en
contextualiseren. Het boek is opgebouwd uit vijftig geschreven en met mooie foto's
geïllustreerde portretten beginnend bij Virginie Loveling (1836-1923) en eindigend
bij Naima El Bezaz (1974). In de eeuw die deze twee auteurs omspannen zijn een
aantal duidelijke ontwikkelingen te zien in het werk dat vrouwelijke auteurs
produceren. De samenstellers Bel en Vaessens stippen die ontwikkelingen kort aan.
Vrouwelijke auteurs volgen de trends van de naturalistische, modernistische en
postmodernistische romans, produceren werk dat bijdraagt aan inzichten met
betrekking tot het genre van de postkoloniale roman, de oorlogsroman, de gothic
novel, de emancipatieroman, de immigrantenliteratuur, de lesbische literatuur. In de
portretten als zodanig, die ieder op zich het lezen meer dan waard zijn, komen deze
indelingsprincipes echter niet consequent terug. Sommige portretten leggen zich wel
expliciet toe op het literair-historisch plaatsen van het werk in kwestie zoals
bijvoorbeeld het portret van Désanne van Brederode - over de manier waarop de rol
van de schrijver en de intellectueel samengaan - door Odile Heynders of dat van M.
Februari - over de ethiek van de postmo-
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derne roman - door Yra van Dijk. Andere essays bewegen zich voornamelijk in het
anekdotische of autobiografische domein, zoals het portret van Mina Kruseman door
Olf Praamstra, of zoomen in op een aantal deelaspecten van het oeuvre van de
betreffende auteur, zoals het essay over Hella S. Haasse door Jaap Goedegebuure.
Hierdoor krijgt de insluiting in de portrettengalerij iets willekeurigs en blijft vooral
het criterium van de sekse van de auteur overeind staan. In het door mij zo gewenste
vervolgproject zou echter geen onduidelijkheid hoeven bestaan over de selectiecriteria.
Onvermijdelijke vragen als waarom wel Connie Palmen, M. Februari, Charlotte
Mutsaers, Andreas Burnier, Désanne van Brederode maar niet Patricia de Martelaere
en Joke Hermsen; waarom wel Neeltje Maria Min maar niet Esther Jansma en Eva
Gerlach, zijn altijd flauw omdat zonder indelingsprincipe iedere verzameling natuurlijk
op onnavolgbare wijze insluit en uitsluit. Maar alle zeven hierboven genoemde
proza-auteurs zouden bijvoorbeeld behandeld hebben kunnen worden vanuit de aard
van hun conceptuele en filosofisch geïnspireerde literatuuropvatting in combinatie
met hun essayistische bijdragen aan het publieke debat. Op grond van een dergelijke
analyse is er wellicht een categorie te benoemen die bestaansrecht zou blijken te
hebben en een traditie binnen de Nederlandse letteren zou kunnen betekenen. Gesteld
dat dat zo zou zijn, dan zou daarbinnen het verloop van een gemeenschappelijke
thematiek of literatuurbenadering in het werk van deze auteurs in de tijd beschreven
kunnen worden. Wat zijn waar en wanneer de thema's waarmee een specifieke groep
vrouwelijke auteurs deelneemt aan het maatschappelijk debat, welke stijl hanteren
ze, hoe wordt onderhandeld tussen feit en fictie, enzovoorts. Alleen dan, door het
werk van vrouwelijke auteurs zowel te differentiëren als te classificeren, te historiseren
en te contextualiseren wordt gender als analytische categorie relevant in de bestudering
van de Nederlandse letterkunde. Vrouwelijke auteurs staan op achterstand, dat is wat
hen historisch gesproken bindt. Zij hebben tot voor kort niet mogen meepraten en
als we Esther Jansma moeten geloven, zijn zij nog steeds aan seksespecifieke
receptiepatronen onderworpen. Daarom moeten er nog steeds boeken als Women's
Writing verschijnen. Maar alleen als vrouwelijke auteurs vervolgens welomschreven
definitiemacht krijgen in het veld van de literatuur, als hen de mogelijkheid wordt
toegeschreven om als groep een stroming in gang te zetten, te innoveren of te
interveniëren, wordt het gevaar vermeden dat een boek over het werk van vrouwelijke
auteurs doet wat het niet wil doen: een hoofdstuk apart blijven.
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Frank Keizer
Een humanisme zonder pretenties?
Over Do You Feel It Too? The Post-postmodern Syndrome in American
Fiction at the Turn of the Millenium
In de literatuurwetenschap zijn de laatste jaren meerdere publicaties verschenen die
een ambitieuze poging doen een literair-historisch of theoretisch kader te scheppen
waarbinnen literatuur kan worden bestudeerd die zich niet goed laat analyseren met
behulp van postmoderne theorievorming, laat staan met meer traditionele leeswijzen.
Veel van deze studies afficheren zichzelf openlijk, zij het in wisselende bewoordingen,
als ‘post-postmodern’. Binnen de neerlandistiek moeten we dan denken aan Thomas
Vaessens' geruchtmakende studie De revanche van de roman, waarin hij afscheid
neemt van de autonomistische en postmodernistische literatuuropvattingen die
literatuur van de werkelijkheid hebben afgesneden, en tegen de ‘ontwaarding van de
literatuur’ in, de rol van literatuur in de publieke ruimte wil revitaliseren. Ook de
publicaties van Yra van Dijk over het werk van Arnon Grunberg en de oratie van
Geert Buelens, In de wereld, passen in deze trend.
In Do You Feel It Too? The Post-Postmodern Syndrome in American Fiction at
the Turn of the Millennium, een handelseditie van het proefschrift waarop zij in 2008
promoveerde, waagt de Nederlandse literatuurwetenschapper Nicoline Timmer zich
aan een soortgelijke onderneming. Het is een omvangrijke studie naar het werk van
drie Amerikaanse auteurs die in het debat over ‘post-postmoderne’ literatuur een
centrale plaats innemen: David Foster Wallace, Dave Eggers en in mindere mate ook
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Mark Danielewski. Net als eerdergenoemde publicaties wil het ook een interventie
zijn in het debat over het postmodernisme zelf. Timmer stelt in Do You Feel It Too?
een heel eigen traject voor om uit de impasse van het postmodernisme te geraken,
een traject dat niet zozeer aanvangt bij de ontwaarding van de literatuur, maar bij de
debiliserende effec-
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ten van het postmodernisme op het subject. Haar boek is een poging ‘to construct
(conceptually, narratively, critically) a new sense of self (a post-postmodern sense
of self if you like) that will be traced in the rest of this study’. (49)
De methodologische grondslagen die dit traject mogelijk maken worden in het
eerste deel van het boek uiteengezet. De centrale stelling die Timmer hier verdedigt
is hoe, tegen de achtgrond van postmoderne narratieve clichés en conventies - het
solipsisme van postmoderne karakters, hun overspannen, hyperironische bewustzijn,
hun onvermogen om te onderscheiden wat echt is en wat fictie, om er enkele te
noemen - een ‘new sense of self’ ontwikkeld wordt dat we kunnen begrijpen als een
‘reconfiguration or transformation of postmodern subjectivity’. (18) Timmer traceert
daartoe allereerst hoe een generatie jonge Amerikaanse schrijvers, opgegroeid met
het postmodernisme, de ongemakkelijke effecten en consequenties van het
postmoderne wereldbeeld op het subject representeren. Ten tweede analyseert ze
hoe deze schrijvers in hun romans nieuwe vormen van ‘selfhood’ en ‘sociality’ of
verbondenheid representeren en conceptualiseren, kortom, hoe ze proberen de ervaring
van het menselijke weer een plaats te geven in fictie. Instemmend citeert ze het credo
van David Foster Wallace, haar kroongetuige, die fictie definieert als een verkenning
van ‘what it means to be human today’. Een uitspraak die als motto dient voor
Timmers project, en dat ze zelf omschrijft als een ‘turn to the human’, een met de
nodige mitsen en maren omklede poging de studie van literatuur te ‘rehumaniseren’.
Timmer formuleert zo uiteindelijk dus ook - hoe voorlopig ook - een oplossing voor
de emotionele en psychologische problematiek die deze schrijvers aan de orde stellen.
Op het eerste gezicht klinkt dit, zeker tegen de achtergrond van het geavanceerde
poststructuralisme, als een nogal naïeve opvatting van fictie, maar het is de schijn
die hier bedriegt: er ligt wel degelijk een methodologische discussie aan ten grondslag.
De methode die Timmer ontvouwt steunt op twee pijlers. Allereerst zoekt ze
aansluiting bij wat ze ‘post-classical narratology’ noemt: de narratalogie die noch
louter mimetisch georiënteerd is (ze vat personages in de romanwereld niet op als
‘werkelijke’ figuren), noch louter formalistisch (ze ziet romanpersonages niet enkel
als ‘papieren figuren’). In het verlengde hiervan beroept Timmer zich op de narratieve
psychologie, die bestudeert hoe personages zichzelf in fictie, door middel van
verhalen, als ervarende, voelende personen (of ‘zelven’) constitueren. De narratieve
psychologie sluit daarmee wel degelijk aan bij een constructivistische opvatting over
taal waarin geen plaats is voor essentialisme, voor een subject dat vooraf gaat aan
tekst. Het verschil is evenwel dat het subject bij Timmer niet volledig tekstueel of
discursief is: het bezit, in zijn vermogen zichzelf vorm te geven binnen de structuren
en verhalen die het omringen, wel degelijk ‘narrative agency’. Timmer rehabiliteert
zo noch het humanistische, autonome subject, maar levert zich ook niet uit aan het
determinisme van de radicale poststructuralistische taal- en ideologiekritiek waarin
geen plaats meer is voor menselijk handelen, voelen en ervaren. In plaats daarvan
stelt de narratieve psychologie een relationeel zelf voor, dat intersubjectief en
interpersoonlijk tot stand komt in dialoog met anderen.
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Na de wat taaie methodologische hoofdstukken volgen, in een voor dit boek
karakteristieke geste, als intermezzo drie puntige manifesten waarin de
narratief-psychologische methode voor het eerst wordt getoetst. Timmer laat aan de
hand van drie verhalen van Wallace zien hoe hij postmoderne technieken inzet maar
ze tegelijkertijd transformeert, waardoor er ruimte komt voor een ‘post-postmodern
sensibility’. Emoties vinden in deze verhalen hun weg naar anderen, zo stelt Timmer,
en worden zo uit de kooi van het solipsistische, postmoderne zelf bevrijd: Do You
Feel It Too? De manifesten bereiden de lezer alvast voor op de uitvoerige analyses
die de kern van het boek vormen en die steevast hetzelfde traject bewandelen. Ze
zijn bovendien exemplarisch voor de wijze waarop Timmer literatuurwetenschap
bedrijft: geëngageerd, persoonlijk, en met een agenda. De narratief-psychologische
analyse moet immers niet enkel op verhaalniveau plaatsvinden, bij de verteller en
het personage, maar ook buiten de verhaalwereld worden voltrokken, aan de kant
van de lezer en schrijver, die over narratieve empathie moeten beschikken om het in
het werk vervatte verlangen naar verbondenheid te vervullen. Timmer toont zich hier
ook zelf zo'n empathische, indringende lezer van Wallace's werk.
De manifesten vormen de opmaat voor de analyses van achtereenvolgens Infinite
Jest van David Foster Wallace, A Heartbreaking Work of Staggering Genius van
Dave Eggers en House of Leaves van Mark Danielewski. De vraag hoe de personages
binnen de dominante, postmoderne culturele contexten waarin ze leven tot een
‘relationeel zelf’ komen vormt de rode draad. Zo blijkt in Infinite Jest het
therapeutische discours van de zelfhulpgroep bepalend voor het ‘self-narrative’ van
hoofdpersoon Hal Incandenza, waarna Timmer analyseert hoe de empathische
‘narratieve agenda’ van het boek erop gericht is het solipsisme van het postmoderne
personage te doorbreken door geen enkele stem centraal te stellen. In A Heartbreaking
Work of Staggering Genius dienen de narratieve strategieën ook om tot een vorm
van ‘shareware’ te komen tussen de personages, een gemeenschap die niet zozeer
op politieke of sociale identificatie rust, maar op een diepere, emotionele verbintenis.
House of Leaves van Mark Danielewski, ten slotte, wordt beschreven als een
postmodern tekstueel doolhof en post-postmoderne weg daaruit ineen, als een
versplinterde vorm die tegelijkertijd naar een nieuwe maar kwetsbare eenheid tast een beweging die we in al haar analyses terugvinden.
Timmer maakt een consciëntieuze gang door haar corpus. Ze bevraagt het werk
van haar auteurs kritisch en treedt met hen in een dialoog, waarbij ze steeds op
geraffineerde wijze haar claim waarmaakt dat literatuur niet enkel het passieve object
van onderzoek is, maar ook zelf literatuurtheoretische kennis produceert (wat Timmer
‘critical fiction’ noemt). Er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij haar werkwijze,
die immers in hoge mate het discours reproduceert dat de romans zelf al bevatten.
De werken die ze bespreekt willen - met hun metafictionele terzijdes en
literair-kritische commentaren - nadrukkelijk gelezen worden als romans die voorbij
het postmodernisme proberen te gaan. De lectuur die Timmer voorstaat roept daarnaast
de vraag op of haar analyses niet te zeer gekleurd worden door persoonlijke
ervaringen. Dat appel op het persoonlijke en op het menselijke, dat exemplarisch is
voor de wijze waarop
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Timmer te werk gaat, is licht problematisch, want wat als de lezer dat appel niet of
niet in die mate navoelt? Kritiek dreigt buitenspel te komen staan.
Los daarvan heeft Timmer haar ambitie - het ontwikkelen van een relationeel
‘post-postmodern’ zelf door de narratieve constructie daarvan in fictie te onderzoeken
- grotendeels waargemaakt. Het probleem van deze studie is eerder de ambitie zelf.
Ja, het is een gepassioneerd betoog om de empathische en humanistische kwaliteiten
van literatuur niet te verwaarlozen, maar hoe krachtig - vooral met het oog op de
heruitvinding van een sociale en politieke agenda voor literatuur en
literatuurwetenschap - is een terugkeer naar zo'n humanistisch, empathisch discours
over literatuur? Mijn bezwaar is dat zo'n terugkeer de impasse waarin de
literatuurwetenschap mede door toedoen van het postmodernisme verkeert, eerder
versterkt dan openbreekt. Timmer haast zich weliswaar te zeggen dat de narratieve
psychologie niet zomaar weg te zetten is als een terugkeer naar een door het
postmodernisme ontmanteld, humanistisch subjectbegrip, maar juist zo'n postmodern
humanisme zonder al te veel pretenties lijkt me een vorm van melancholieke berusting,
eerder dan de anticipatie van iets nieuws. Het is in elk geval een spanning die in het
boek niet goed blijkt te kunnen worden opgelost.
Typerend in dit verband is de passage over Wallace, waarin Timmer schrijft dat
‘[t] he solution to the confused state many of the American citizens in the novel are
in is not be sought on a political-ideological level, but on a more practical day-to-day
interactional and interpersonal level, as we will see’. (132) Timmer schetst in haar
analyses inderdaad uitgebreid het failliet van idealistische en kritische posities, en
verplaatst het transformatieve potentieel van literatuur in plaats daarvan naar haar
vermeende therapeutische kwaliteiten. Daarmee wint Timmer iets - aandacht voor
de persoonlijke, (zo je wilt) emotionele kant van deze literatuur - maar verliest ze
ook iets. Literatuur ensceneert immers niet louter de overwinning van een persoonlijk
trauma, maar bezit ook een andere transformatieve kracht, die de kritische en wellicht
politieke constructie van alternatieve werkelijkheden verkent. De keuze voor het
eerste is in het licht van haar studie begrijpelijk en verdedigbaar, maar als antwoord
op de impasse die Timmer ook zelf signaleert vind ik het minder overtuigend.
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Vic van de Reijt
Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep) 2011
416 pagina's
29,95 euro
ISBN 9789025368128

Willem Bongers
Inzake Elsschot
Iedereen die de afgelopen jaren tijdens een van de vele Elsschotmanifestaties het
geluk had om Vic van de Reijt te horen spreken, mocht hem het hemd van het lijf
vragen... zolang één vraag maar ongesteld bleef: wanneer verschijnt het boek? Immers,
zoals de meester zelve aan het slot van zijn ‘Inleiding’ op Kaas schreef: ‘Waar
zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf, ten gepasten tijde.’ Bijna twee decennia
na publicatie van de door Van de Reijt en Lidewijde Paris geëditeerde brieveneditie
is het kind geboren; het heeft 416 bedrukte pagina's, een vrolijk oranje leeslint, een
goed leesbare letter en een overzichtelijke bladspiegel.
In die twintig jaar heeft de Elsschotstudie allerminst stilgestaan: talloze artikelen,
boeken en tijdschriften werden geschreven over ontstaan en betekenis van het oeuvre.
Ook de persoon Alfons De Ridder (1882-1960) stond volop in de schijnwerpers.
Vooral de Elsschotjaren 2007-2010 leverden massale aandacht voor de man en zijn
werk op: van Rotterdam tot Brussel en van Heerlen tot Jakarta werden
tentoonstellingen en lezingenreeksen ingericht, Pat Donnez ging in een achtdelige
documentaire radioserie (Klara/deBuren) met tientallen liefhebbers de baan op en
Antwerpen werd zowaar omgetoverd tot ‘De Stad van Elsschot’ - met als kroonjuweel
de Letterenhuistentoonstelling én publicatie Dicht bij Elsschot van Wieneke 't Hoen.
Volgens de ‘Verantwoording’ achter in de biografie was de wassende ‘stroom aan
Elsschot-publicaties’ de voornaamste reden om pas in 2011 ‘de balans van zijn leven
en werken op te maken’. (347) Het moment van publicatie is dan ook meteen het
enige dat de ‘Verantwoording’ verantwoordt: over de methode van onderzoek komen
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we niet veel te weten. Wel lezen we over de bronnen die Van de Reijt vrijwel exclusief
kon gebruiken voor zijn onderzoek. Op zijn initiatief werd het inmiddels door de
stad Antwerpen aangekochte zakenarchief gered uit een vochtige kelder en terecht
viel hem
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de eer te beurt als eerste te mogen grasduinen in de honderden zakelijke brieven die
de tijd en de schimmel hadden doorstaan.
Deze biografie is dan ook de eerste waarin de zakelijke kant van de
reclameman-schrijver de aandacht kan krijgen die hij verdient en dat is pure winst.
Aangezien Elsschot sinds jaar en dag getypeerd wordt als een van de weinige auteurs
die twee zielen (een mercantiele en een literaire) in één borst verenigde, werd het
hoog tijd om naast de al veel bestudeerde literaire kant, ook de zakelijke kant
behandeld te zien. De feitelijke gang van zaken bleef in de biografische traditie
namelijk, noodgedwongen, onderbelicht. Hoewel Elsschot in boeken als Lijmen lustig
schreef over de reclamebusiness en Menno ter Braak enthousiast schrijft over ‘de
zotste verhalen’ die de schrijver zou hebben verteld ‘over zijn lijmpractijken’,
openbaarde De Ridder weinig over de inhoud van zijn handel. Grappig genoeg was
hij het echter zelf die in zijn ‘Autobiografie in briefvorm’ nog het meest van alle
biografen de nadruk legt op zijn zakelijke activiteiten. Hij somt zijn professionele
betrekkingen op en beëindigt zijn brief met een advertentie: ‘Mocht u in Nederland
menschen kennen die hier reklame willen maken, dan houd ik mij voor de uitwerking
aanbevolen.’ (1936, geschreven op vraag van de voorloper van het Letterkundig
Museum)
Ik schrijf hier ‘alle biografen’ omdat er in de loop der tijd al veel over het leven
van De Ridder gepubliceerd is. In talloze essaybundels, getuigenissen, interviews en
eerder journalistieke boeken zijn biografische gegevens over en interpretaties van
De Ridders leven te vinden. Zo waren er alleen al vijf boeken die zichzelf de
genre-aanduiding ‘biografie’ hebben meegegeven: de vroege en dus sterk verouderde
maar nog altijd redelijk bruikbare studie van Frans Smits (1942, 2e druk 1952, herdrukt
in 1976); een nogal onvolledige biografie in stripvorm van Kamiel Vanhole en Dirk
Geets die in 1983 geschreven werd maar pas in 2009 onder de titel Een dolende hond
van een vader verscheen; Willem Elsschot tussen droom en daad van Jean Surmont,
een curieus werkje dat weinig nieuws of relevants toevoegt en dat door Jeroen
Brouwers terecht met de grond gelijk gemaakt werd; een biografie in foto's van
Wieneke 't Hoen (2000) en tenslotte het nog curieuzere Willem Elsschot. Mythes bij
het leven van Jan van Hattem waarin de biograaf polemisch en achterdochtig de strijd
aanbindt met de traditie en al diens vertegenwoordigers. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over de magnifieke Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas van Eric
Rinckhout of de tomeloze inzet van dochter Ida de Ridder om in publicaties,
interviews en een documentaire (van Suzanne Raes) een biografisch beeld over te
dragen. Een eerste kritiekpunt op Van de Reijts biografie is dat, hoewel de traditie
grote onvolkomenheden vertoont, hij zich niet zichtbaar verhoudt tot deze traditie
en deze zelfs gedeeltelijk verdonkeremaant door een werk als dat van Surmont
simpelweg te verzwijgen.
Het is Van de Reijts grootste verdienste dat hij het zakelijke wedervaren bevattelijk
in kaart heeft weten te brengen. Eindelijk kunnen we nu De Ridder aan het werk zien
op het terrein waarop hij óók pionierde: dat van de reclame. De Ridders
reclamecarrière leest als een jongensboek en het is telkens weer smullen om citaten
te lezen uit de oorlogscorrespondentie. Het is beslist te hopen dat de inmiddels sterk
verouderde
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brieveneditie uit 1993 binnenkort aangevuld wordt met een stevig cahier zakelijke
brieven. De epische en vooral epistolaire strijd die De Ridder begin jaren dertig met
zijn voormalige compagnons uitvocht, toont een zakenman zoals je je die stiekem
wenst: taalvaardig, keihard en doelgericht. Zijn onaflatende pogingen om een
schrijfmachine, een Smith Premier, als betaling in natura los te krijgen van zijn
gewezen zakenpartners, vormen hiervan een schitterende illustratie.
Hiermee komen we ook op een tweede kritiekpunt: de literaire werken die Elsschot
met die schrijfmachine schreef, komen er nogal bekaaid vanaf. Het is overduidelijk
niet Van de Reijts ambitie geweest om een nieuwe visie op het literaire oeuvre te
presenteren. Want hoewel het ontstaan van de werken op natuurlijke wijze in het
leven van de schrijver ingebed is, blijft deze biografie in gebreke als het gaat om de
betekenis van die werken. Op de leek zullen de korte samenvattingen van de
verschillende romans waarschijnlijk gebrekkig en weinig begeesterd overkomen; de
specialist constateert dat Van de Reijt niet eens geprobeerd heeft om een weergave
te bieden van de interpretatieve kwesties die bij de verschillende werken de afgelopen
honderd jaar aan bod zijn gekomen - laat staan dat hij er iets wezenlijks aan toevoegt.
De overkoepelende doch weinig uitgewerkte these dat de schrijver Elsschot boete
deed voor wat de zakenman De Ridder misdeed, is niet alleen wat mager maar biedt
vooral geen interessant inzicht in de schrijfsels van Elsschot als literaire werken; in
de passages waar Van de Reijt het literaire werk aanhaalt, doet hij vaak niet meer
dan juist dat: citeren zonder te duiden. Deze werkwijze past Van de Reijt vooral toe
op werken waar hij niet zo goed raad mee lijkt te weten en dit zijn met name de
werken waarin de politiek een rol speelt. Sleutelteksten of -passages in het oeuvre
als het essay ‘De toestand der Vlamingen’ (1919), de gedichten ‘Brief’ (1934) en
‘Aan van der Lubbe’ (1934) en het slot van de roman Tsjip (1934) worden weliswaar
integraal geciteerd maar niet zinvol geïnterpreteerd.
De reden hiervoor lijkt politieke smetvrees te zijn; daar waar het enigszins mogelijk
is, probeert Van de Reijt de eventuele politieke lading van de teksten ofwel simpelweg
te verzwijgen ofwel te bestempelen als ironie of romantiek (zonder aan te geven wat
dat betekent). Matthijs de Ridder stelt in zijn recensie op De Reactor dan ook:
‘Doordat Van de Reijt niet vertrouwd is met de cultuurpolitieke en literaire traditie
waarin Elsschot opgroeide, en hij zich bovendien niet heeft laten voeden door de
recente studie naar de (culturele) Vlaamse Beweging, zit er in deze biografie al vanaf
het begin iets fout wat later ook niet meer goed komt.’1 Van de Reijts houding is
inderdaad op zijn best ingegeven door een gebrek aan kennis, op zijn slechtst doet
het denken aan ongepaste zelfcensuur of zelfs een buiging voor de druk van de familie
die tot 2030 het recht heeft eenieder de toegang tot het archief te gunnen of... te
ontzeggen.
Het pijnlijkst blijkt Van de Reijts oningevoerdheid wanneer Elsschots laatste
pennenvruchten aan de beurt zijn: de gedichten op couppleger Edgar Boonen en
collaborateur August Borms en de solidairverklaring met Cyriel Verschaeve, de
dichter-

1

http://www.dereactor.org/home/detail/van_het_elsschotfront_weinig_nieuws/
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priester die evenals Borms radicaal collaboreerde met de Duitsers omwille van Vlaams
zelfbestuur. Zo stelt Van de Reijt over de verdediging van SS'er Verschaeve: ‘Op
zijn oude dag leek De Ridder teruggekeerd tot het radicale flamingantisme van zijn
jeugdjaren, toen hij de vloer van de studiezaal van het Koninklijk Athenaeum
besmeurde met de kreet “In Vlaanderen Vlaams”.’ (327) Het voelt ronduit absurd
aan dat een biograaf die zich weinig gelegen laat liggen aan een contextualisering
van het oeuvre, die nergens de moeite neemt om de betekenis van het (radicale)
flamingantisme te duiden en die De Ridders schilderactie in een eerder hoofdstuk
afdoet als een ‘stunt’ (laten we het ludiek houden!), hier voorstelt dat De Ridder
doodleuk over twee Wereldoorlogen heen teruggrijpt naar een overtuiging die hem
in de tussentijd blijkbaar ontglipt was.
Hier toont zich de onmogelijke spagaat die de biografie kenmerkt: aan de ene kant
heeft Van de Reijt als gewetensvol biograaf alle werken een plaatsje willen geven
terwijl aan de andere kant de politieke implicaties van de werken buiten zicht
(moeten?) blijven. Alsof Matthijs de Ridders essay Aan Borms en zijn dissertatie
Staatsgevaarlik! nooit geschreven zijn, haalt Van de Reijt bij de bespreking van het
Bormsgedicht bovendien een nogal ongeloofwaardige hypothese boven: het gedicht
dat Elsschot schreef ter verdeding van Borms kwam niet alleen voort uit ‘een zekere
sympathie voor opstandige figuren’ of weerzin jegens het doodsvonnis dat men aan
de oude man voltrokken had, maar was ‘in de eerste plaats een stijlproef, een pastiche’.
(312) Kort en goed: als ‘Aan Borms’ inderdaad een stijlproef is, dan bestaat heel
Elsschots poëtische oeuvre uit stijlproeven.
Laten we echter niet wanhopen. Dat Van de Reijt openlijk tekortschiet op de
terreinen waar een jonge academische garde momenteel juist excelleert, geeft ruimte
aan de gedachte dat hij wellicht op minder toegankelijke terreinen ook parels heeft
laten liggen. Optimistisch als ik ben, verwacht ik dan ook dat de échte Elsschotjaren
pas na 31 mei 2030 beginnen, wanneer al het materiaal voor eenieder toegankelijk
is en de zaken van De Ridder in samenhang met de Vlaamse zaak van Elsschot
besproken kunnen worden.
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Personalia
Bas van Bommel is als classicus verbonden aan de opleiding Literatuurwetenschap
van de Universiteit Utrecht. Hij werkt momenteel aan een proefschrift over de rol
van het humanistisch gymnasium in de moderne tijd. Bas van Bommel doceert
cursussen over klassieke literatuur en de doorwerking van de klassieke oudheid in
de moderne tijd.
Willem Bongers (1985) is literatuurwetenschapper, criticus, dichter en voormalig
hoofdredacteur van Vooys. Sinds 2008 geeft hij gastcolleges aan verschillende
universiteiten (Boekarest, Jakarta, Sheffield, Utrecht). Momenteel werkt hij als literair
programmator voor het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en als (web)redacteur op
hun project citybooks (www.city-books.eu). Ook recenseert hij recente literatuur
met ‘De Jonge Wolven’ (DWB).
Geert Buelens is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit
Utrecht, redacteur van Journal of Dutch Literature en de auteur van onder meer Van
Ostaijen tot heden (2001, 2008), Oneigenlijk gebruik (2008), Europa Europa! Over
de dichters van de Grote Oorlog (2008) en twee dichtbundels. Hij publiceert geregeld
columns en opiniestukken in Belgische en Nederlandse kranten.
Rosemarie Buikema (1956) is hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de
Universiteit Utrecht en programmaleider van de onderzoeksgroep genderstudies. Zij
is hoofd van het departement Media en Cultuurwetenschappen en wetenschappelijk
directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies. Tot haar publicaties
behoren Doing Gender in Media Arts and Culture (2009) en Feminist Theories and
Methodologies in Post-Graduate Research (2011).
Iris Frerichs studeerde in 2003 af in de richting Education in Visual Art and Design,
en in 2004 in de richting Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Sindsdien is zij werkzaam als autonoom beeldend kunstenaar, Daarnaast is zij als
freelancer actief bij verschillende organisaties in de kunsteducatie. Naast
montagewerken (mixed media) maakt Iris Frerichs kleine tekeningen in zwart-wit.
Haar werk is te vinden op www.irisfrerichs.nl.
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Johan Goud is hoogleraar Religie en Zingeving in Literatuur en Kunst in het
departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht. Hij verricht
onderzoek en verzorgt onderwijs op dit terrein. In september 2010 organiseerde hij
een studiedag over levensbeschouwelijke aspecten van het werk van Arnon Grunberg
en hield hij zijn oratie getiteld ‘Ons verhaal is uit. Over religie en literatuur,
Dostojewski en Grunberg’. Op 11 november 2011 volgt een soortgelijke studiedag
over het werk van Rutger Kopland.
Maarten van der Graaff is voormalig eindredacteur van Vooys. Hij studeert
Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij dichter. Zijn werk
werd gepubliceerd in nY en De Revisor. Ook treedt hij regelmatig op.
Frank Keizer (1987) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij werkt als programmeur bij Stichting Perdu en
publiceerde vertalingen en recensies in Parmentier en Kluger Hans en op De Reactor,
het platform voor literatuurkritiek waarvan hij tevens redacteur is.
Bas Kersten studeert in 2011 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, met
als richting Game Design & Development.
Deborah Klaassen (1984) studeerde Wijsbegeerte en Journalistiek & Nieuwe Media
in Leiden en Creative Writing aan de Brunel University Londen. Ze werkte een tijdje
als copywriter maar toen haar debuutroman Bek Dicht en Dooreten! in oktober 2010
werd uitgegeven door Uitgeverij Prometheus besloot ze naar Cardiff te verhuizen
om haar tweede roman te schrijven. Daarnaast is ze een van de oprichters van
schrijvers-collectief De Jagers.
Emy Koopman (1985) voltooide de onderzoeksmaster Literary Studies (cum laude)
en een academische master Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Ze
heeft onder meer gepubliceerd over Bataille, het vrouwbeeld tijdens de fin de siècle
en literatuur over trauma en lijden. In haar vrije tijd schrijft ze recensies voor 8weekly.
Eind 2011 begint Emy aan een promotieonderzoek naar lezersreacties op
lijdensverhalen aan de Erasmus Universiteit onder supervisie van prof. dr. Susanne
Janssen.
Daniël Labruyère is illustrator. Hij heeft al meerdere malen geïllustreerd voor Vooys.
Andere voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op www.potjeart.com. Voor
opdrachten en informatie kunt u mailen naar: daniel_labruyere@hotmail.com.
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Evelyne van der Neut (1990) rondde in de zomer van 2011 haar bachelor
Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht af met een onderzoek naar
natievorming in Vlaanderen en Zuid-Afrika. In september begint zij met de
onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde. Sinds februari is ze werkzaam als
eindredacteur bij Vooys.
Ivo Nieuwenhuis is historisch letterkundige. Momenteel werkt hij aan de Universiteit
van Amsterdam aan een proefschrift over laatachttiende-eeuwse Nederlandse satire.
Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan de Universiteit Utrecht, als junior docent
voor de opleidingen Nederlands en Taal- en Cultuurstudies. Hij was tevens
(hoofd)redacteur van Vooys van 2006 tot 2008.
Luc Princen is in 2009 afgestudeerd aan de Kunstacademie in Breda als Multimedia
Designer. Op dit moment is hij freelance illustrator, ontwerper en multimediaal
ontwikkelaar.
Ellen Princen Tapia Quilodrán (1984) heeft gestudeerd aan de Kunstacademie in
Den Bosch en in Arnhem. Zij werkt voor justitie als docent Kunstzinnige Vorming
in de Penitentiaire Inrichting in Vught.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Het sluitstuk van deze 29ste jaargang bevat weer de vertrouwde Vooyse veelzijdigheid.
In de twee themanummers van dit jaar is genoeg gekaderd; in dit nummer mag weer
in alle richtingen gespiegeld worden! Actuele onderzoeken komen aan bod, alsook
een gesprek met de nog altijd kwieke Leo Vroman. Verder leest u hoe ‘De Kop van
Jut’ bij uitzondering tot spreekbuis verwordt voor de politieke actualiteit.
Laura Schans opent met een artikel over het schrijfproces van Oek de Jongs
Hokwerda's kind en haar reconstructie daarvan. Zij wist voor haar scriptie de hand
te leggen op zijn manuscripten en vertelt over het effect van zijn aanpassingen op
de eerste versie. Dan is het woord aan Jannah Loontjens, die een essay schreef naar
aanleiding van haar proefschrift ‘Popular Modernism’ dat zij onlangs voltooide.
Loontjens beschrijft de verrassende omarming van de elitaire erfenis der modernisten
door de populaire cultuur. Daarna weet onze tweede promovenda in dit nummer,
Martine Veldhuizen, het verband te leggen tussen hedendaagse en middeleeuwse
normen van zelfprofilering en eigenroem. Dit artikel schreef zij in het kader van haar
promotie-onderzoek naar deviant spreekgedrag in Middelnederlandse teksten. Filosoof
en literatuurwetenschapper Matthijs Ponte besluit de artikelenreeks met een kritische
beschouwing van de Revereceptie. Ponte ziet uitkomst in een politieke lezing van
Reves werk en wijst op de functie van diens ironie.
Geen Vooys zonder rubrieken. Daan Stoffelsen dresseert Our Horses in Egypt van
Rosalind Belben ‘In de kast’. Stoffelsen zag een opvallende gelijkenis met het door
de AKO Literatuurprijs bekroonde De Nederlandse maagd van Marente de Moor.
‘De Kop van Jut’ is dit nummer gewijd aan het politieke onweer boven de kunst- en
cultuursector. Dichter Joost Baars staat bekend om zijn scherpe visie op dit onderwerp
en was bereid deze te formuleren in een confronterend betoog. Zoals gezegd bevat
dit nummer een interview met dichter Leo Vroman. Suzanne van Geuns en Emy
Koopman spraken met deze intrigerende duizendpoot (en zijn vrouw Tineke!) over
de emotie en intimiteit in zijn poëzie en de verhouding van zijn dichtwerk tot de
wetenschap. De debutantencolumn wordt verzorgd door Almudena Claassen en tot
slot leest Frans-Willem Korsten Historische letterkunde vandaag en morgen van
Jürgen Pieters en bespreekt Carl de Strycker Ralf Grüttemeiers Auteursintentie. Een
beknopte geschiedenis.
En zo is alweer een einde gekomen aan een derde decennium Vooys, inmiddels met
meer dan honderd edities en een totaal aantal pagina's van tweemaal uw Dikke Van
Dale. Onze dertigste jaargang zullen wij feestelijk vieren met een essaywedstrijd
voor studenten en een bijbehorende jubileumavond. Lees hiernaast hoe uw ‘Lof der
Letteren’ behalve een mooie geldprijs een publicatie in Vooys én in De Groene
Amsterdammer kan opleveren! Houd ons dus in de gaten en kijk vooral ook eens op
onze vernieuwde website: www.tijdschriftvooys.nl.
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Laura Schans
Van een enkel beeld tot een complexe scène
De proloog van Hokwerda's kind tekstgenetisch benaderd
Een roman wordt zelden in één keer geschreven. Welke aanpassingen doet
een schrijver aan de verschillende versies van zijn tekst, en wat kan ons
dat vertellen over het eindresultaat? Student Laura Schans wist schrijver
Oek de Jong zo ver te krijgen dat hij haar het manuscript van Hokwerda's
kind ter beschikking stelde. Schans vergelijkt de handgeschreven met de
gedrukte versie, en beargumenteert hoe de aanpassingen die hij aan de
tekst heeft gedaan, bijdragen aan het effect ervan. Daarmee sluit ze aan
bij de Franse school van de critique génétique, die zich geheel heeft gewijd
aan dergelijk onderzoek.
In 2006 verscheen De wonderen van de heilbot, een selectie van aantekeningen uit
het dagboek dat Oek de Jong bijhield tijdens de jaren waarin hij schreef aan
Hokwerda's kind (1997-2002). In het voorwoord bij dit dagboek beschrijft De Jong
hoe hij plotseling een ingeving kreeg die ten grondslag ligt aan de proloog van deze
roman:
Ik zag een man voor me die op een zomeravond zijn dochtertje over het
riet in het water gooit, steeds opnieuw, en ik noteerde dat in één zin. Van
die zin werd ik meteen opgewonden, maar ik wist niet wat ik er mee aan
moest. Ik bewaarde hem, ik raakte hem kwijt, ik vond hem weer terug.
Toen ik hem ten slotte een beetje zenuwachtig begon uit te pakken en open
te vouwen, kwam er een sleutelscène van de roman uit tevoorschijn. (De
Jong 2006: 6)
In dit citaat laat Oek de Jong merken dat hij regelmatig verwonderd is over wat hij
schrijft. Zijn terugblikken op zijn schrijven zijn echter niet altijd vervuld van deze
magie. De Jong is bij uitstek een auteur die zijn eigen schrijfproces analytisch onder
de loep neemt. Zijn doordachte uitspraken in interviews, essays en het hierboven
genoemde dagboek geven blijk van zijn interesse in de dynamiek van het creëren.
Deze documenten bieden dan ook veel informatie waarmee het schrijfproces en de
poëtica van deze auteur in kaart te brengen zijn.
Een andere mogelijkheid om het schrijfproces te reconstrueren biedt de vergelijking
van de verschillende versies die de auteur schreef voorafgaand aan de gepubliceerde
tekst. In dit artikel zal ik deze invalshoek kiezen. Eerst zal ik ingaan op de critique
génétique, een vorm van literatuurwetenschap die zich bezighoudt met manu-
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scriptmateriaal. Met deze achtergrond zal ik me vervolgens richten op de drie versies
die bestaan van de proloog van Hokwerda's kind.

Critique génétique
Door de vorming van een verhaal onder de loep te nemen, kan de dynamiek van het
schrijfproces worden bestudeerd en geanalyseerd. Een vorm van literatuurwetenschap
die zich op deze manier met manuscripten bezighoudt, is de Franse school van de
critique génétique. Dit type onderzoek heeft het volgende doel: ‘[it] strives to
reconstruct, from all available evidence, the chain of events in a writing process.’
(Deppmann 2004: 2)
De critique génétique ontstond in de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw. In Frankrijk ontwikkelde zich in deze jaren de (post)structuralistische visie
op tekstualiteit. Deze ideeën vormden een belangrijke voedingsbodem voor de critique
génétique, maar daar zal ik later op terugkomen. In navolging van grondleggers als
Louis Hay, Almuth Gresillon, Daniel Ferrer, Pierre-Marc de Biasi en Jean Louis
Lebrave verzamelen onderzoekers van deze stroming materiaal dat inzicht in het
schrijfproces kan bieden. (Van Hulle 2007: 11-12) Dit kan bestaan uit kladjes, eerdere
versies en aantekeningen, maar ook uit bijvoorbeeld aantekeningen in de boeken die
de auteur op dat moment op het nachtkastje had liggen. (Gresillon 1999: 140) Dit
materiaal wordt de ‘avant-texte’ genoemd. Deze avant-textes worden vervolgens
ondergebracht, chronologisch geordend, ontcijferd en getranscribeerd in een
zogenaamd ‘dossier génétique’. ‘Het creëren van het dossier génétique is geen doel
op zich, enkel een middel. Het staat in dienst van de tweede belangrijke taak: het
schrijfproces reconstrueren.’ (Van Hulle 2007: 30) Bij deze eerste stappen komt al
veel interpretatie kijken. Bovendien kunnen ze nooit volledig inzicht bieden in het
schrijfproces: ‘Het is belangrijk te bedenken dat deze schrijfsporen altijd slechts een
gering deel van het werkelijke mentale proces documenteren.’ (Gresillon 1999: 240)1
De onderzoeker dient zich hier goed van bewust te zijn.
De critique génétique is erop uit om het schrijfproces van een auteur te analyseren,
terwijl bijvoorbeeld editiewetenschap en filologie erop gericht zijn de tekst zo
optimaal mogelijk toegankelijk te maken of de ‘juiste’ tekst te ontsluiten. Het object
van onderzoek van de tekstgeneticus is abstracter: niet de bestaande documenten,
maar de dynamiek van het schrijven die eruit kan worden opgemaakt vormt de core
business. (Deppmann 2004: 2) Er moet onderscheid gemaakt worden met andere
vormen van studie die zich bezighouden met manuscripten. Omdat er met een ander
oog gekeken wordt, worden er ook andere resultaten geproduceerd.
Ik heb het eerder al even aangestipt: de critique génétique komt voort uit de
poststructuralische visie op tekstualiteit: ‘the notion of “text” as an infinite play of
signs.’

1

Oorspronkelijk citaat: ‘Dabei ist zu beachten, daß diese Schreibspuren immer nur einen
geringen Teil der tatsächlichen mentalen Prozesse dokumentieren.’
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(Deppmann 2004: 2) In deze visie zijn teksten instabiel en meerduidig, waardoor het
proces van betekenistoekenning complex en variabel is. ‘Theorists such as Barthes
and Derrida saw texts as mobile, multistranded, and overflowing with referential
codes.’ (Deppmann 2004: 5) Hier komt het idee uit voort dat binnen één tekst vele
andere kunnen bestaan, omdat er in principe geen grenzen zijn aan het aantal
mogelijke referenties en associaties. ‘The idea that many texts exist within any text
is clearly reminiscent of the poststructuralist idea that all texts are fields of
free-playing signifiers.’ Hoe een verhaal vorm krijgt onder de handen en in het hoofd
van een auteur, is in dit kader een interessant onderwerp: de critique génétique houdt
zich bezig met het onderzoeken van de werking van een schrijfproces, vanuit het
idee dat betekenisgeving niet lineair verloopt en dat een auteur aan alle kanten
beïnvloed wordt door allerlei associaties. De critique génétique is erop gericht de
geschiedenis van de tekst te bestuderen, een geschiedenis die in ogenschouw neemt
hoe interne en externe krachten in wisselwerking zijn met de ontwikkeling van de
tekst zelf.
De Franse critique génétique is geconcentreerd in het ITEM, het Institut des Textes
et Manuscrits Modernes in Parijs, waar omvangrijke projecten in gang zijn naar de
manuscripten van bijvoorbeeld Marcel Proust en James Joyce.2 ‘Il se consacre à
l'étude des manuscrits d'écrivains pour élucider les processus de la genèse’, zo staat
te lezen op de voorpagina van de website van dit instituut.3 Langzamerhand begint
de theorie ook voet aan de grond te krijgen in Engeland. In 2004 gaven Jed Deppman,
Daniel Ferrer en Michael Groden het boek Genetic Criticism uit, met vertalingen
van Franse artikelen, telkens voorafgegaan door een introductie. In de
editiewetenschap, waar in Nederland bijvoorbeeld het Huygens Instituut zich mee
bezighoudt, en in de ‘digital humanities’ (de bestudering van de groeiende
mogelijkheden om teksten digitaal weer te geven) wordt ook gebruik gemaakt van
inzichten uit de critique génétique.4 Inmiddels heeft de critique génétique dus ook
buiten Frankrijk een bescheiden terrein veroverd.

Het schrijfproces van de proloog van Hokwerda's kind
Ik zal me hier bezighouden met de drie versies die bestaan van de proloog van
Hokwerda's kind.5 Deze proloog begon ooit als een enkel beeld (vergelijk het
eerdergenoemde citaat: ‘ik zag een man voor me’) dat uitgroeide tot een scène waarin
de complexe verhouding tussen de kleine Lin en haar vader Hokwerda met voelbare
2
3
4
5

www.item.ens.fr/index.php?identifier=seminaires (4-9-2011).
www.item.ens.fr (4-9-2011).
De Vlaamse onderzoekers Edward Vanhoutte en Dirk van Hulle leveren hier veel bijdragen
aan.
In het kader van mijn bachelorscriptie heb ik een uitgebreid onderzoek gedaan naar het
schrijfproces van Oek de Jong. De vergelijking van de verschillende versies van de proloog
maakte daar deel van uit. Bij deze wil ik dr. Gaston Franssen hartelijk bedanken voor zijn
inspirerende begeleiding. Voor het beschikbaar stellen van de twee manuscriptversies ben
ik Oek de Jong veel dank verschuldigd. De derde versie is afkomstig uit Hokwerda's kind,
gepubliceerd in 2002.
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lading wordt neergezet. Deze verhouding vormt een belangrijk thema in de rest van
de roman.
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Eerste pagina uit het manuscript van Hokwerda's kind
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Oek de Jong heeft van elke passage van Hokwerda's kind drie verschillende versies
geschreven. De eerste twee schrijft hij met vulpen, de laatste is de uitwerking op de
computer. ‘De eerste versie is een schets. In de tweede werk ik die uit en begint het
verhaal zijn vaste vorm te krijgen’, schrijft hij op 15 april 1999 in zijn dagboek. (De
Jong 2006: 110) De Jong werkt gericht en gestructureerd, zo blijkt uit de grote stappen
die hij in zo'n gering aantal versies weet te maken. Daar staat tegenover dat zijn
handschriften voor anderen zo goed als onleesbaar zijn.
De auteur werkt graag in eerste instantie op papier: ‘In de onaffe en chaotische
toestand van het manuscript blijft de tekst om zo te zeggen levend en daardoor kan
hij zich blijven ontwikkelen. Het creatieve is altijd verbonden met het chaotische.’
(Pronk 2006) Hoe het uitwerken van deze chaos in de praktijk werkt, is goed te zien
wanneer de drie verschillende versies van bijvoorbeeld deze proloog met elkaar
worden vergeleken. Door terug te gaan naar de eerste tekst kunnen de effecten die
in de laatste versie worden bereikt beter begrepen worden. In de eerste opzet wordt
immers de basis voor deze effecten gelegd.
De critique génétique werkt graag nauw samen met verschillende vormen van
tekstanalyse. (Deppmann 2004: 2) Om de onderdelen van het genetisch dossier te
analyseren en interpreteren, kunnen andere literatuurkritische methoden uitkomst
bieden. De drie versies van de proloog lenen zich goed voor een narratologische
analyse. De veranderingen die in de loop van het schrijfproces worden gemaakt
kunnen met deze verteltheorie worden gesignaleerd en benoemd. De manier waarop
de situatie wordt gepresenteerd aan de lezer maakt een drastische verandering door
in de loop van het schrijfproces, vooral met betrekking tot de wijze waarop de
psychologie van de personages tot uiting komt.
In de tweede versie ontwikkelt het verhaal zich enorm. Het zijn vooral de
karakters van de personages die veel rijker worden. Character is plot. Ik
merk weer hoe dit waar is: omdat mijn personages zich ontwikkelen,
ontwikkelt zich ook het verhaal. (De Jong 2006: 113)
Narratologische concepten zoals focalisatie6 en het verschil tussen showing en telling
kunnen zichtbaar maken hoe deze ontwikkeling tot stand komt. Ik zal deze
ontwikkeling laten zien aan de hand van het schrijfproces van de proloog van
Hokwerda's kind.
Op een stille zomeravond gooit Hokwerda zijn dochtertje Lin steeds weer over
een rietkraag in het water van het Friese Dokkummerdiep. Zij moet dan een flink
eind terugzwemmen naar de steiger, waar hij haar uit het water tilt en opnieuw over
het riet slingert. Het spel is vermoeiend voor het achtjarige meisje. Ze raakt steeds
verder uitgeput, maar wil zich tegenover haar vader niet laten kennen. Hokwerda
ziet de uitput-

6

De manier waarop de gebeurtenissen in het vertelde worden beleefd en door wiens ogen dit
aan de lezer wordt overgebracht (Vervaeck 2005: 75).
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ting van zijn dochter, toch wil ook hij niet met het spel ophouden. Het spel heeft een
bijna fatale afloop tot gevolg: uiteindelijk laat het meisje zich in het water wegzinken,
omdat ze niet meer kan.
Deze situatie, beschreven in de proloog van Hokwerda's kind, laat zien hoe de
kleine Lin wordt meegevoerd in een verhouding waarbij aantrekking en afstoting
met elkaar strijden. Dit zal haar verderop in de roman steeds opnieuw overkomen.
Ik zal me bij het vergelijken van de drie versies die bestaan van de proloog van
Hokwerda's kind grotendeels richten op de psychologie van de personages Lin en
haar vader Hokwerda. De totstandkoming van de lagen in deze karakters vormt een
interessante ontwikkeling in het schrijfproces. Door de aanpassingen die De Jong
doet aan de verschillende versies te bestuderen kan de werking van het verhaal beter
begrepen worden.
De eerste versie verschilt sterk van de laatste twee. De eerste versie is korter, bevat
minder details, en ook de beschreven gebeurtenissen en opbouw van de verhaallijn
verschillen van de laatste twee versies. De tweede handschriftversie is bijna identiek
aan de gedrukte versie. De verschillen zitten vooral in het toevoegen of schrappen
van een paar woorden en soms een zin. Een voorbeeld van een kleine aanpassing
van de laatste versie ten opzichte van de tweede, is de zinsnede ‘slingerde het dan
weg over het riet’, die in de laatste versie is veranderd in ‘slingerde het weg over de
rietpluimen’. (beide manuscriptversies: 1) Heel veel verandering is dat niet, toch
biedt ‘rietpluimen’ meer visueel detail dan ‘het riet’. De beeldende kracht van de
tekst wordt met dergelijke kleine aanpassingen vergroot.
Aangezien de laatste twee versies slechts minimaal van elkaar verschillen, zal ik
alleen de eerste en de laatste versie met elkaar vergelijken. De grotere verschillen
die zo naar voren komen, bieden een duidelijk beeld van het schrijfproces.
Lins houding ten opzichte van haar vader is dubbel. Ze voelt angst en afkeer voor
hem, ze vertrouwt hem niet, maar ze wil tegelijk zijn liefde voor zich winnen. Ze
drijft zichzelf tot het uiterste om haar vader te behagen en moet een deel van zichzelf
negeren om dichter tot haar vader te komen. Het meisje kan niet toegeven aan haar
uitputting en afkeer. In de eerste alinea van de eerste handschriftversie staat:
Ze had er niet genoeg van kunnen krijgen, ook al deed het haar pijn als ze
met haar zij plat op het water sloeg. Ze liet het niet merken als het pijn
deed (...) ze was er trots op dat hij het ‘kunstje’ met haar deed en nog
trotser was ze op het overwinnen van haar angst. (eerste manuscriptversie:
1)
De kleine Lin houdt niet vol omdat ze geniet van het spel, maar om zich tegenover
haar vader niet te laten kennen.
In de eerste handschriftversie blijkt op geen enkel moment dat ze zelfs maar een
beetje plezier aan het spel beleeft. In de gedrukte versie heeft Lin een meer
ambivalente houding. Van het water gaat dreiging uit, maar het is nu ook verlokkend.
Het spel doet haar pijn en maakt haar angstig, maar ze beleeft er in de gedrukte versie
toch ook
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een zeker plezier aan: ‘Ruggelings, met een half angstig, half verrukt gezicht, vloog
het meisje het water tegemoet.’ (De Jong 2002: 11) En iets later, als haar vader haar
voor de zoveelste keer wegslingert:
Haar aanvankelijk verkrampte lijfje ontspande zich: ze gaf zich over. Ze
liet haar hoofd met de lange haren hangen, ze slaakte kreten en keek
onderwijl nog om zich heen, gefascineerd door het beeld van die wereld
op zijn kop, waarin haar vader het onwrikbare middelpunt was.
Verrukking en fascinatie: deze positieve gevoelens ontbreken in het manuscript. De
lagen in de emoties en beweegredenen van de kleine Lin zijn complexer geworden
in de gedrukte versie.
In het manuscript komt nog een andere reden om het spel vol te houden naar voren:
Toch deed ze dan dat spel met hem, die avond. Omdat ze wilde dat hij
haar vasthield, omdat ze altijd weer hoop had en dacht dat het goed zou
komen, dat alles nog goed zou komen. (...) Als ze maar genoeg pijn
verdroeg, zou het goed komen. (eerste manuscriptversie: 3)
Deze uitgebreide en expliciete uitleg is in de gedrukte versie gereduceerd tot: ‘“Ik
kan nog wel een keer.” Het klonk alsof ze zich opofferde.’ (De Jong 2002: 16)
Hokwerda heeft tijdens een nachtelijke thuiskomst een ruitje gebroken. Zijn
opengehaalde hand heeft bloedvegen op de muur onder aan de trap achtergelaten,
waarvan Lin 's ochtends het resultaat zag. ‘Het meisje keek naar haar vader en
probeerde zijn bepleisterde rechterhand niet te zien.’ Deze poging om de herinnering
te verdringen wijst op de afkeer die het bij haar oproept. De afkeer wordt neergezet
zonder deze expliciet te benoemen. Verderop staat: ‘Eindelijk stak hij zijn hand naar
haar uit, zijn bepleisterde rechterhand, die ze na een lichte aarzeling met beide handen
vastgreep.’ En, als Lin weer op de kant staat: ‘Ze keek naar hem op, verlegen. Om
zich een houding te geven veegde ze met snelle gebaren het haar uit haar gezicht.’
Lin is verlegen, Lin aarzelt, Lin probeert een herinnering te negeren: deze subtiele
reacties geven gestalte aan de afkeer die het meisje probeert te onderdrukken. In de
uiteindelijke versie wordt deze afkeer nergens nadrukkelijk genoemd. Wel staat er:
‘(...) ze wilde hem niet in de ogen zien. In haar lichaam kwam weerstand op.’ (De
Jong 2002: 15) Tekenend is dat we Lins weerstand nu zien aan haar lichaam, een
fysieke uiting van wat ze voelt. De weg naar het innerlijk van de personages leidt
via de zichtbare buitenkant, via beelden.
Als Lin naar haar vader kijkt is dat in de tweede versie nog ‘verlegen en vol
verlangen’ (tweede manuscriptversie: 5), terwijl ze in de laatste versie slechts
‘verlegen’ is. Doordat een belangrijke emotie als verlangen is weggelaten, ontstaat
er meer afstand tussen Lin en de lezer. Doordat de grote emoties als ‘verlangen’ en
‘afkeer’ in de latere versies niet meer worden genoemd, lijkt Lin zich er ook minder
van bewust. In de eerste versie worden de emoties wel expliciet genoemd, waardoor
ze een directer ver-
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band met het personage lijken te hebben. In de verschillende versies maakt Lin een
ontwikkeling door naar onbewuster handelen, wat haar als kinderlijk personage
overtuigender maakt.
Ook de houding van Hokwerda ten opzichte van zijn dochter wordt gekenmerkt
door ambivalentie. Hij voelt liefde voor ‘zijn magere sprinkhaan, die maar niet groeien
wilde’ (De Jong 2002: 13), hij wil haar sterk maken. Daarnaast voelt hij echter ook
de neiging haar pijn te doen. Ook met betrekking tot de focalisatie van dit personage
is een duidelijk verschil te zien tussen de twee versies. In het manuscript vinden we
een letterlijke beschrijving van deze neiging: ‘Hij voelde zijn afkeer voor haar, zijn
wil om haar te breken’. De ‘wil om haar te breken’ (eerste manuscriptversie: 6) is in
de gedrukte versie vervaagd tot ‘dat onbedwingbare’:
Maar toen hij bij haar was gekomen (...) kwam dat onbedwingbare weer
in hem op, en het werd sterker toen hij haar dunne pols, haar tengere enkel
in zijn handen voelde. Fijnknijpen, hij kon ze zo fijnknijpen. Hij lachte
naar haar. (De Jong 2002: 14)
In beide versies leren we de lugubere kant van Hokwerda kennen. In de
handschriftversie staat beschreven: ‘Hij was vertederd door z'n dochter, die daar
hijgend, kikkervlug, aan kwam zwemmen en wilde ook zijn voet op haar kopje zetten
om haar onder water te duwen.’ (eerste manuscriptversie: 5-6) In de kantlijn heeft
De Jong erbij geschreven: ‘ik ben ziek, dacht hij, dat ik zulke dingen wil.’
Hokwerda's lugubere gedachten worden in de gedrukte versie uitgebreider
beschreven:
Dat kopje onderduwen. Als hij haar verzopen had, onder het steigertje
dreef ze dan, moest hij die andere twee verzuipen, met elke hand hield hij
er een onder water, en ten slotte moest hij zichzelf erin smijten (...). Het
angstzweet brak hem uit. (De Jong 2002: 15)
We zien nu niet meer Hokwerda's schok om zijn eigen gedachten (‘ik ben ziek, dacht
hij’), maar komen slechts zijn fysieke reactie (het angstzweet) te weten. De
onheilspellende gedachten zijn uitgebreider beschreven dan in het handschrift, maar
Hokwerda's commentaar op zijn lugubere ideeën komt niet terug in de gedrukte
versie. De effecten worden getoond, niet de dieperliggende gedachten die ze
veroorzaken. De vader voelt de dreiging die van de scène uitgaat:
Het was of er een grote onheilswolk om zijn huis en erf hing (...). Het kon
hem niet meer schelen. Het deed hem zelfs goed dat het onbedwingbare
in hem losbrak. Als er iets moest gebeuren, dan moest het nu maar
gebeuren.
Meer dan bij Lin komen naast Hokwerda's handelingen ook zijn chaotische gedachten
naar voren. Hij treedt dus als focalisator directer op dan Lin. De lagen in de emoties

Vooys. Jaargang 29

14
van beide personages worden in de latere versies complexer uitgewerkt, terwijl zijzelf
zich steeds minder bewust weten van deze lagen. De personages handelen op een
onbewuster niveau, tegelijk worden de drijfveren die aan deze handelingen ten
grondslag liggen ingewikkelder. Oek de Jong verklaart niet, hij toont.
Op het niveau van de beschrijving van het innerlijk van de personages kiest de
auteur voor de scenische presentatie, showing, in plaats van voor het verklaren van
de handelingen, telling. Het effect van dit verschil in focalisatie is in dit geval juist
dat de lezer minder vanzelfsprekend bij de beleving van de personages betrokken
wordt. De lezer krijgt de ruimte een eigen invulling aan de gebeurtenissen te geven,
die daardoor meer lading krijgen.
Ik heb laten zien hoe De Jong de emoties van de personages eerst in de eerste
manuscriptversie expliciet benoemt. In de volgende versies geeft hij een meer
impliciete vorm aan de emoties, zonder dat de fundamentele verhouding verdwijnt.
De auteur maakt voor zichzelf eerst heel duidelijk hoe de verhouding precies in elkaar
steekt, voordat hij de expliciete verklaring loslaat en uit de letterlijke tekst haalt. Het
fundament staat onderwijl tussen de regels door nog recht overeind. In een lezing
getiteld ‘De muziek van de roman’ vertelde De Jong: ‘In Hokwerda's kind is het
woord “onbetrouwbaar” een motief. (...) Het woord “onbetrouwbaar” komt in de
roman maar enkele keren voor. Niettemin is dit minuscule motief door veel lezers
herkend.’ (De Jong 2005) In het eerste manuscript is letterlijk te lezen dat Lin haar
vader niet vertrouwt. In de latere versies komt het woord ‘vertrouwen’ niet meer
voor. De ‘componist’ van Hokwerda's kind heeft het woord laten verdwijnen, maar
het motief laten bestaan. Het motief wordt op die manier sterker aangezet.
De vergelijking van de versies leggen dit interessante kenmerk van het schrijfproces
van Oek de Jong bloot. Op grond van deze analyse kan worden geconcludeerd dat
de auteur tijdens het schrijven aan Hokwerda's kind alles minder expliciet en
beeldender maakte. Uitspraken van de auteur versterken deze analyse.

Afsluiting
Ondanks dat ik hier maar een klein deel van het schrijfproces van Oek de Jong heb
besproken, toont de vergelijking van de versies van de proloog van Hokwerda's kind
dat de critique génétique interessante processen kan blootleggen. Het wordingsproces
laat zien hoe het effect tot stand komt dat de drijfveren van de personages worden
getoond, zonder deze te benoemen. De werking van de tekst kan met kennis van zijn
achtergrond beter begrepen worden. Volgens Jed Deppmann kan de critique génétique
zo een interpretatie versterken: ‘We take our stand on the idea that good interpretation
requires an awareness of the history of a text (or as we sometimes put it more
semiotically, of the diachrony of signifiers critically arranged in an archival dossier).’
(Deppmann 2006)
In de loop van het schrijfproces worden de lagen in de karakters van de personages
complexer, terwijl de personages zich zelf steeds minder bewust weten van deze
lagen. De emoties en beweegredenen worden overgebracht aan de hand van subtiele
details,
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in plaats van expliciete uitleg. Mijn analyse van de verschillende versies van de tekst
brengt deze ontwikkeling in het schrijfproces van Oek de Jong duidelijk in kaart.
Ik noemde eerder dat de critique génétique voortkomt uit de poststructuralistische
visie op tekstualiteit: ‘the idea that many texts exist within any text’. Deze vergelijking
van de versies van de proloog laat zien dat in de gedrukte versie betekenissen uit de
eerdere versies op een bijzondere manier doorklinken: de psychologie van de
personages wordt letterlijk uitgelegd in de eerste opzet en in de volgende versies
subtiel uitgewerkt. Het fundament is niet meer expliciet zichtbaar, maar klinkt wel
door in het uiteindelijke resultaat.
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Martine Veldhuizen
De beroemersparadox
Lof in de late middeleeuwen
Waarom spreken alle media schande van Ivo Niehe die zijn eigen optreden
bestempelde als ‘unaniem een belachelijk groot succes’? Welke
omgangsvormen liggen ten grondslag aan dergelijke uitingen van
eigenroem? Promovenda Martine Veldhuizen laat zien dat gedragscodes
omtrent lof al eeuwenoud zijn. Verschillende middeleeuwse bronnen
schrijven een terughoudende opstelling voor als het gaat om eigenroem
en wijzen juist op de meerwaarde van lof door anderen. Veldhuizen legt
door haar analyse het psychologische proces van de ‘beroemersparadox’
bloot en weet zich daarbij gesteund door recent psychologisch onderzoek.
Ali B zit bij Anneke Grönloh aan de keukentafel en vraagt haar: ‘Hoeveel platen
heeft u eigenlijk verkocht?’ ‘Meer dan jij’, zegt ze ontwijkend. Ali B neemt daar
geen genoegen mee en vraagt door: ‘Hoeveel platen zijn dat dan ongeveer?’ Anneke
Grönloh geeft nog steeds geen exact antwoord en blijft aarzelen. Dan richt ze zich
tot haar manager. ‘Hoeveel?’, vraagt ze aan hem. ‘Der-tig miljoen’, antwoordt hij
nadrukkelijk. ‘Dertig miljoen’, herhaalt ze trots terwijl ze zich weer wendt tot Ali
B. ‘Dat had je niet gedacht, hè, van die ouwe’.
Deze scène uit het tv-programma Ali B op volle toeren intrigeert mij.
Hoogstwaarschijnlijk wist Anneke Grönloh heel goed hoeveel platen ze heeft
verkocht. Waarom reageerde ze dan zo omzichtig en zei ze niet meteen zelf dat ze
dertig miljoen platen heeft verkocht? En bovendien, het is toch gewoon feitelijke
informatie? Wellicht was ze zich er niet van bewust, maar ze handelde in deze situatie
volgens eeuwenoude in zichten over de werking van waardering. Anneke Grönloh
koos ervoor om haar verdiensten door iemand anders (haar manager) te laten vertellen.
Ook volgens Middelnederlandse teksten is het belangrijk om anderen te laten vertellen
over je verdiensten en dat niet zelf te doen - precies zoals Grönloh handelde.
Dit artikel zet uiteen waarom Anneke Grönloh zich volgens laatmiddeleeuwse
ideeën over lof en eigenlof verstandig gedroeg. Ik ga in het hier volgende in op
laatmiddeleeuwse adviezen over de spreekhandeling ‘eigenlof’ in verhouding tot het
lofprijzen door anderen. Een centraal begrip vormt de zogenaamde ‘paradox van de
beroemer’. Ik wil daarbij laten zien dat Middelnederlandse teksten aansluiten bij
sociaalpsychologische processen over de werking van waardering, in het bijzonder
lofprijzingen over iemands verdiensten, die recent ‘ontdekt’ zijn.
Ik richt me in deze analyse van laatmiddeleeuwse eigenlof specifiek op Middelne-
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derlandse leerdichten en traktaten uit de veertiende en vijftiende eeuw, van Jan van
Boendale (1279 - circa 1350) en Dirc Potter (circa 1370-1428). Potter en Boendale
geven op een aantal plaatsen expliciet voorschriften over eigenlof en lof van anderen.
Zij zijn twee van de belangrijkste lekenschrijvers van zogenaamde Middelnederlandse
‘adviesteksten’. De teksten bestaan voornamelijk uit raadgevingen over hoe mensen
met elkaar moeten omgaan, bijvoorbeeld over het geven van lof en kritiek. De
strekking in deze adviesteksten is vaak verrassend pragmatisch: ‘Houd rekening met
de medemens, maar zorg dat je er zelf niet bij inschiet’ is vaak het onderliggende
devies. Het doel van de teksten is om het geïntendeerde publiek te helpen om een
goed eeuwig, maar vooral ook aards bestaan op te bouwen.1
Ik analyseer passages uit het corpus van de beide auteurs en kijk naar hun
opvattingen over eigenlof en lof door anderen. Eigenlof is geen wenselijk gedrag
volgens bovenstaande auteurs en lof door en over anderen wordt juist wel aangeraden.
Met name ga ik in op de vraag waarom men zich volgens Boendale en Potter niet
mag uitspreken over eigen verdiensten. Met andere woorden: waarom is eigenlof
taboe volgens deze laatmiddeleeuwse auteurs?2

Jan van Boendale
De Antwerpse stadsschrijver (‘schepenclerc’) Jan van Boendale schrijft over de
spreekhandeling ‘eigenlof’ in Melibeus, een allegorische adviestekst uit 1342.3 De
raadgevingen van dit werk zijn gekaderd binnen een verhaal over de rijke Melibeus.
Hij zint op wraak, omdat vijanden zijn huis hebben aangevallen. Melibeus laat zich
daarbij in eerste instantie adviseren door onbetrouwbare raadgevers. Maar zijn vrouw
Prudentia praat op hem in en probeert hem wat verstand, ‘prudentie’, bij te brengen.
De dialoog tussen Melibeus en Prudentia vormt de ruggengraat van het werk, waarbij
het advies van Prudentia ook als norm geldt voor het geïntendeerde publiek.
In dit verband geeft Prudentia advies over de spreekhandeling ‘lof in eygenen
mont’. Ze stelt dat iemand zichzelf niet mag prijzen, want op het moment dat hij of
zij zichzelf aanprijst, is de lof niet ‘zuiver’ meer. Wie zichzelf ‘vroet’ (wijs) noemt,
zal voor een ‘sot’ (dwaas) gehouden worden:

1

2
3

Zie voor een nadere duiding van deze Middelnederlandse teksten: Bange 2007: 16-22 (zij
beschouwt de teksten als onderdeel van een ‘moralistische didactische discours’). Zie voor
een karakterisering van de aangehaalde teksten Bange 2007: vanaf 199. Zie voor adviesteksten
buiten het Middelnederlands taalgebied: Craun 2007: xii-xiii.
Dit artikel is geschreven in het kader van mijn dissertatieonderzoek over deviant spreekgedrag
in het Middelnederlands, onder begeleiding van Frits van Oostrom en Paul Wackers.
Het auteurschap van Melibeus is niet onbetwist, maar wordt sinds het onderzoek van Jo
Reynaert (2002) over het algemeen toegeschreven aan Jan van Boendale.
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Want prijs ende lof in eygenen mont
wert onsuver talre stont.
Die hem selven vroet segghen,
salmen metten sotten legghen.
(Melibeus, r. 1171-1174)

‘Want prijs ende lof in eygenen mont / wert onsuver talre stont’: het is een uitdrukking
die sterk doet denken aan ‘eigenroem stinkt’. Opvallend is het voorbeeld dat Prudentia
daarna noemt van die corrumperende werking van eigenroem, over zich ‘wijs’ noemen
en als ‘dwaas’ beschouwd worden. ‘Wijs’ en ‘dwaas’ vormen binnen het
Middelnederlands een scherpe tegenstelling. De boodschap van de eigenroemer, ‘ik
ben wijs’, wordt volledig omgedraaid door recipiënten tot ‘hij is dwaas’. Met andere
woorden: het sociale oordeel van de toehoorders is tegengesteld aan de boodschap
van de spreker.
In Der leken spieghel (1342) haalt Jan van Boendale dezelfde uitdrukking over
‘lof in eigen mond’ aan. Der leken spieghel is een leerdicht waarin hij de
heilsgeschiedenis beschrijft, van schepping tot Apocalyps. Daarnaast geeft hij zijn
lezers met regelmaat raad over praktische en ethische zaken. Boendale spreekt over
‘lof in eyghenen mont’ in het hoofdstuk ‘Hoe hem die mensche hebben sal onder die
liede ende alrehande wijshede’ oftewel ‘Hoe mensen zich in gezelschap dienen te
gedragen en andere adviezen’.
Niet alleen adviseert Boendale om geen ‘lof in eigen mond’ te nemen, hij voegt
er een advies aan toe. Men mag de loftrompet niet over zichzelf steken, maar wél
over iemand anders. Boendales advies gaat behoorlijk ver. Iemand moet zo
grootmoedig zijn, dat hij zelfs de ‘doghet ende ere’ moet doorvertellen van vijanden.
Is u ere of doghet gheschiet,
dat en suldi voort segghen niet;
Want lof in eyghenen mont
wart onsuver talre stont;
maer eens anders doghet ende ere
die en verberghet nemmermere,
al waert openbare
dat hi u viant ware.
(Der leken spieghel boek III, hoofdstuk 114, r. 253-260)

Boendales Sidrac
De spreekhandeling ‘spreken van lof over anderen’ wordt dus door Boendale als
positieve tegenhanger van de spreekhandeling ‘eigenlof’ gepresenteerd. Inzicht in
deze dichotomie van eigenlof versus lof over anderen biedt een ander werk van
Boendale. Adviezen over eigenroem en het geven van lof staan, naast Melibeus en
Der leken spieghel, ook in Boendales Boec van Sidrac (eerste kwart van de veertiende
eeuw).
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De teksten bestaan uit opeenvolgingen van vragen en antwoorden over de meest
uiteenlopende levensbeschouwelijke onderwerpen. Een ‘koning Boctus’ wordt
gepresenteerd als vragensteller en het wijze personage Sidrac beantwoordt de vragen.
Net als Prudentia in Melibeus, vormen Sidracs antwoorden adviezen voor de lezers
of luisteraars van Boec van Sidrac.
Over ‘lof in eigen mond’ vraagt koning Boctus het volgende aan Sidrac: ‘Eest
goet dat hem een mensche vort doet van dien datti selve ghedaen heeft oft es beter
datti swige?’ Met andere woorden: is het goed om positieve informatie over jezelf
te geven, of is het beter om te zwijgen? Volgens Sidrac is het beter om te zwijgen
over eigen kwaliteiten. Men zou verwachten dat de reden voor dit advies ligt in het
feit dat men zich wellicht beter voordoet dan hij of zij is en dus liegt. Maar waarheid
en leugen spelen geen cruciale rol bij eigenroem. Het gaat om werkelijke verdiensten,
zoals de verifieerbare dertig miljoen verkochte platen van Anneke Grönloh.
Wat allereerst wel een reden van Sidrac is om eigenroem na te laten, is omdat
eigenroem zou ingaan tegen de wil van God (‘soe doense dat God zere haet’). Iemand
die daarentegen zwijgt over zijn eigen verdiensten, doet God ‘lieve ende scande den
duvel’. Daarnaast geeft Sidrac vooral redenen die niet met de relatie tussen God en
mens, maar met mensen onderling te maken hebben. Eigenroem is zinloos voor de
spreker zelf, want eigenlof heeft geen enkele overtuigingskracht (‘Daer omme dat
sy gene cracht en hebben in hem’) voor de toehoorders. De woorden van de
eigenroemer worden niet geloofd door de toehoorders en de boodschap van de spreker
wordt genegeerd.4
Sidrac houdt Koning Boctus voor dat de eigenroemer zelfs als minder deugdzaam
en waardevol wordt gezien dan hij of zij in werkelijkheid is (‘en daer af werden sy
gehouden over onwerder ende min dogende dan sy sijn’). Net zoals Prudentia
beargumenteert in Melibeus, zou er volgens Sidrac als effect van eigenroem sprake
zijn van een volledige omkering van positieve persooninformatie. De dapperheid en
moed die iemand zichzelf toedicht in gesproken woorden, wordt door ‘die liede’
gezien als lafheid (‘bloetheit’), volgens Sidrac. De boodschap wordt dus niet alleen
genegeerd door de ontvangers, maar ook vervangen door een negatieve pendant.
Het beste is dus om in zijn geheel te zwijgen over eigen verdiensten, volgens
Sidrac. Niet alleen voorkomt dit gezichtsverlies, maar er is nog een pregnante reden
om eigenlof na te laten. Wanneer iemand zwijgt over zijn ‘vromicheit’ zal dat juist
leiden tot positieve naamseffecten voor diegene. Het is juist de zwijger die ‘mere
geprijst ende gehoecht’ wordt. Door niets te zeggen over eigen verdiensten, zal
iemand de waardering

4

Men zou met het criterium ‘waarheid of leugen’ een verschil kunnen maken tussen de
spreekhandeling eigenroem en de spreekhandeling opscheppen. Opscheppen is in tegenstelling
tot eigenroem wél een vorm van liegen, zoals Van Dale het omschrijft: ‘Zich rijker of knapper
voordoen dan een mens is.’ Volgens het antwoord van Sidrac zit de ernst van eigenlof niet
in het feit dat men opschept (in de zin dat men liegt), de essentie van eigenlof is dat het voor
opschepperij gehouden wordt.
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en erkenning krijgen die hem of haar toekomt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het
heeft te maken met de tegenstelling die Boendale in Der leken spieghel maakte tussen
eigenlof en lof over anderen. Sidrac legt uit hoe dit positieve naamseffect wordt
bewerkstelligd:
Maer die vroede man die stoute ende die vrome es, hy sal swigen ende
hem houden stille van vertreckene sine vromicheit; ende dan soe es hij
mere geprijst ende gehoecht, want die liede vertreckent voir hem ende dan
heeft hijs groote ere.
(Sidrac nr. 98: 88)
Met andere woorden: wanneer een wijze (‘die vroede man’) zwijgt over zijn
verdiensten, zullen anderen de verdiensten doorvertellen. Dat werkt wél overtuigend,
hij zal veel eer ontvangen.
Kortom, Boendale beschrijft in Melibeus, Der leken spieghel en Boec van Sidrac
de werking van eigenlof en lof aan en door anderen. Strikt genomen is eigenlof
volgens deze uitdrukking geen echte lofvoor de toehoorders. Eigenlof is onzuiver en
draagt niet bij aan de waardering van iemand. Sterker nog, de eigenroemer creëert
juist een negatief in plaats van een positief beeld. Wil men ‘zuivere lof’ ontvangen,
zo blijkt volgens bovenstaande analyse het advies van Boendale te zijn, dan moet
men juist over zichzelf zwijgen en andere mensen over je verdiensten of goede
eigenschappen laten spreken. Dat is de ‘paradox van de beroemer’.

Dirc Potters Blome der doechden
Een auteur die ook rekenschap geeft van de ‘paradox van de beroemer’ is Dirc Potter.
Dirc Potter was een Haagse dichter aan het Hollandse hof die een eeuw later leefde
dan Jan van Boendale. Potter bespreekt ‘lof in eigen mond’ binnen het kader van
zonde en deugd in Blome der doechden (na 1415). Dit werk is een allegorie waarin
het beeld van een mand met bloemen en onkruid als kapstok fungeert om een
verhandeling over deugden (de bloemen) en ondeugden (het onkruid) uiteen te zetten.
Evenals Jan van Boendale adviseert Dirc Potter om met grote voorzichtigheid om
te gaan met eigenroem. ‘Hij is wijs die hem selven niet te vele en beroempt’, stelt
Dirc Potter bij zijn behandeling van de deugd ‘wijsheit’. (Blome der doechden: 41)
Eigenroem komt vooral aan de orde bij de ondeugd hoogmoed, ‘hoverdie’. Volgens
Potter is ‘beroem’ het belangrijkste wiel aan de wagen van hoogmoed. (Blome der
doechden: 61; 63-65) Dat maakt eigenlof tot een ernstig vergrijp. Hoogmoed wordt
in de late middeleeuwen beschouwd als de moeder van alle zonde. ‘Hoverdie’ is
volgens Potter dan ook onkruid van de ergste soort (‘vanden alre vuylsten ende den
stinckenden oncruyde dat inden gantsen corve’).
Het verband tussen hoogmoed en eigenroem ligt in de achterliggende intentie van
de eigenroemer. Potter stelt dat de hoogmoedige mens zich laat voorstaan op zijn of
haar eigen verdiensten, omdat hij of zij de intentie heeft om een beeld van zichzelf
te creëren als wijs mens: ‘Die hoverdige minsche is groet van worden ende beroempt
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hem van menighen groten dinghen, om dat die luyde wanen sullen dat hij wijs is.’
(Blome der doechden: 65) Eigenroem is volgens Potter dus een vorm van
zelfprofilering. Deze zelfprofilering heeft volgens Potter een geforceerd karakter:
hij wil ‘mit fortste gheeert wesen’. (Blome der doechden: 90) Maar een goed imago
laat zich niet afdwingen, zo laat Potter evenals Boendale zijn publiek weten. Hij zegt
namelijk in dezelfde passage bij de deugd ‘edelheit: die luden en achten [geloven]
sijnre niet’. Potter benadrukt dat zelfverheffing leidt tot het tegenovergestelde. Een
hoogmoedig mens wordt ‘versmaet’ en bespot. (Blome der doechden: 63)
Potter geeft daarnaast een veel doeltreffender strategie van image building, namelijk
door precies het tegenovergestelde te doen van zichzelf geforceerd profileren. Volgens
Potter zal men zonder twijfel in diens afwezigheid ‘sijn hulde crijgen’, wanneer men
zich in aanwezigheid van anderen ‘oetmoedich’ opstelt. (Blome der doechden: 60,
zie ook: 90; 100) Als men zelf geen directe invloed kan uitoefenen op lof over
zichzelf, dan zorgt het betrachten van de deugd nederigheid ervoor dat mensen
daadwerkelijk iets goeds over je zeggen. Met andere woorden, de enige invloed op
de waardering, de lof, die iemand ontvangt is goed gedrag en het betrachten van de
deugd nederigheid.
Net als Boendale adviseert Potter zijn publiek om andermans verdiensten wél door
te vertellen. Potter presenteert het als een teken van hoogmoed wanneer men de ander
niet de credits geeft die hem toekomen. Wanneer iemand het verdient om geprezen
te worden, dan is het wijs om dat ook door te vertellen. (Blome de doechden: 90, zie
ook: 41; 61; 100)
Kortom, spreken over eigen verdiensten is dus een ernstig vergrijp volgens Potter.
Men maakt zich schuldig aan de hoofdzonde hoogmoed én eigenroem is sociaal
gezien zinloos voor de spreker, want het draagt niet bij aan een beter imago of meer
waardering. Sterker nog, eigenroem heeft een ‘devaluerend’ effect. Als het gaat om
eigen verdiensten, moet men de deugd van de nederigheid betrachten. Een deemoedige
houding over eigen verdiensten biedt ruimte voor werkelijk overtuigende lofprijzingen
- namelijk uit de mond van een ander. Het is bescheidenheid die de mens siert, zo
blijkt.

De herontdekking van de ‘paradox van de beroemer’
In het geheel genomen komt de strekking van Dirc Potters normen over het vertellen
van verdiensten overeen met die van Jan van Boendale. Enerzijds wordt benadrukt
dat men geen directe invloed kan uitoefenen op zijn of haar waardering. Anderzijds
stellen Boendale en Potter dat men verplicht is om positieve informatie over mensen
te verspreiden, mits die verdiend is natuurlijk. Kern van de adviezen vormt de
‘paradox van de beroemer’: waardering oogsten is alleen indirect mogelijk, via de
lof van anderen. ‘Lof in eigen mond’ is eerder een misprijzing, dan een aanprijzing
van iemand.
De enige invloed die men op zijn goede naam zou kunnen uitoefenen is door zich
goed te gedragen. Omdat lof uit eigen mond niet overtuigend is, kan men niet
smokkelen door een goed beeld van zichzelf neer te zetten. Boendale en Potter creëren
zo met hun adviezen een maatschappelijk ‘model’, waarin de hoogmoedige blaaskaken
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worden gestraft en de deugdzame mensen gewaardeerd. Op deze manier genieten
enkel de mensen die het werkelijk zouden verdienen waardering van andere mensen
- dus zuiver op wat men heeft gedaan en niet door geforceerde zelfprofilering. Met
andere woorden: als iedereen zich aan hun adviezen zou houden, krijg je ‘loon naar
werken’.
Niets menselijks is de middeleeuwer vreemd. Deze Middelnederlandse
raadgevingen over eigenlof vertonen verrassende parallellen met recent onderzoek
op het gebied van economie en sociale psychologie, waarbij de ‘paradox van de
beroemer’ wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Sociaal psychologe
Aafje Brandt heeft een promotieonderzoek uitgevoerd over psychologische effecten
van eigenlof en lof door anderen. Net als Dirc Potter en Jan van Boendale komt
Brandt tot de conclusie dat geforceerde zelfprofilering leidt tot een negatief effect
op diens waardering bij toehoorders. Brandt zet dit gegeven maatschappelijk in als
tactiek op de werkvloer of binnen politieke kringen. Wil men zijn professionele of
politieke imago opvijzelen, volgens Brandt, dan kan dat het beste via de mond van
anderen.
Dus als iemand zegt: ‘Ik ben sympathiek en grappig’, geloven we dat veel
minder snel dan wanneer een ander zegt: ‘Menno is sympathiek en
grappig.’ Iemand die erg met zijn kwaliteiten te koop loopt, wordt al snel
als irritant en opschepperig gezien, waardoor zijn inhoudelijke boodschap
deels wordt genegeerd. (Stoffelen 2010, z.p.)
In ander hedendaags wetenschappelijk onderzoek wordt het menselijke streven naar
‘waardering’ gepresenteerd als een sociale gedragsmotivator. Dick Pels, essayist in
onder meer NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer, presenteerde ‘een
nieuwe visie op verdienste en beloning’ waarbij hij gebruik maakt van inzichten in
de paradoxale werking van waardering. Pels ontwierp een ‘nieuw’ maatschappelijk
systeem, een ‘sociale meritocratie’, die sterk doet denken aan het laatmiddeleeuwse
‘waarderingsmodel’ van Boendale en Potter. (Pels 2007) Niet geld of andere
economische beloningen, maar lofprijzingen en ‘eer’ (waar men zelf geen invloed
op heeft) moeten een prikkel vormen om zich maatschappelijk gewenst te gedragen.
Niet ‘loven en bieden’, maar ‘loven en prijzen’, in de woorden van Pels in een daarop
aansluitend artikel in NRC Handelsblad. (zie ook Glebbeek 2008)5
Het voert te ver om uitgebreid op beide studies in te gaan, maar het punt in dit
verband is dat deze ‘nieuwe’ ideeën met de analyse van Boendale en Potter in een
historisch perspectief kunnen worden geplaatst. Deze noties over lof en eigenlof
komen overeen met inzichten in de werking van waardering van meer dan zes eeuwen
geleden. En andersom geredeneerd getuigen de recente wetenschappelijke hernieuwde

5

Zie ook Geoffrey Brennan en Philip Pettit 2004 (respectievelijk een econoom en politiek
socioloog). Zij spreken over de intangible hand of esteem - de ‘hand van de waardering’ is
‘ongrijpbaar’, zo stellen zij, want op het moment dat men de hand wil vastpakken (directe
invloed wilt uitoefenen op zijn of haar eigen waardering), ‘verkruimelt’ deze (Glebbeek
2008).
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ideeën van fascinerend inzicht en gebruik van Jan van Boendale en Dirc Potter in
menselijk gedrag op het gebied van het toekennen van waardering. Zij geven
rekenschap van de paradoxale werking van lof en waardering.

Tot slot
Kortom, Anneke Grönloh had het goed begrepen. Lof-in-eigen-mond deugt niet en
leidt tot gezichtsverlies van de spreker. Van dat besef getuigde men al in de veertiende
en vijftiende eeuw volgens bovenstaande analyse van de laatmiddeleeuwse
adviesteksten van Dirc Potter en Jan van Boendale. Beide stellen dat men moet
zwijgen over eigen verdiensten en andermans verdiensten moet doorvertellen en
beide adviseren om lof over jezelf aan anderen over te laten. Boendale heeft daarbij
vooral aandacht voor de corrumperende werking van eigenroem. Dirc Potter laat in
zijn Blome der doechden de ernst van eigenroem zien door een verband te leggen
met de hoofdzonde hoogmoed. Achter deze adviezen ligt de zogenaamde
beroemersparadox. Boendale en Potter stellen dat een eigenroemer (te) geforceerd
streeft naar waardering en daarmee het tegengestelde bereikt. Het is veel
geloofwaardiger om iemand anders te laten vertellen over je verdiensten, want enkel
zichtbaar goed gedrag leidt tot werkelijke lof. Het gevaar van eigenlof is een kwestie
van ‘degenen die om lof en waardering vragen, worden overgeslagen’.
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Jannah Loontjens
Pop-Modernisme
Jannah Loontjens voltooit momenteel haar proefschrift ‘Popular
Modernism’ bij Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. Dit essay is een resultaat van het onderzoek dat zij verrichtte
naar de onhoudbaarheid van de tweedeling tussen modernistische literatuur
en populaire cultuur. Zo brengt Loontjens in kaart hoe het schrijvende,
reflectieve denken van modernisten vertakkingen kent die reiken tot de
populaire cultuur, en wat deze vertakkingen zeggen over ons idee van de
rol van literatuur in de hedendaagse samenleving. Loontjens laat zien hoe
ogenschijnlijk ontoegankelijke modernistische auteurs, zoals Virginia
Woolf, zelfs tot popiconen zijn verworden.
Zo'n negen jaar geleden zag ik in een boekwinkel in Malaga tussen de paar Engelse
boeken, die er voor de toeristen waren uitgestald, ook Virginia Woolfs Mrs Dalloway
(1925) liggen. Het verheugde me om deze roman naast Harry Potter en de boeken
van Dan Brown en Don DeLillo te zien. Toen ik het boek oppakte, viel mijn oog op
de sticker die op de omslag zat geplakt: ‘As featured in the film The Hours. Starring
Nicole Kidman as Virginia Woolf.’ Door die sticker werd Woolfs boek, dat geldt
als een icoon van modernistische literatuur, betrokken bij een Amerikaanse
celebrity-cultuur. Ik denk dat het zien van deze sticker aan de bron staat van mijn
onderzoek naar de rol en representatie van de modernisten en het schrijverschap in
populaire cultuur.
Modernistische literatuur wordt vaak ondoordringbaar, moeilijk en elitair genoemd.
Desondanks zijn de namen van auteurs als Virginia Woolf, William Faulkner, Franz
Kafka, James Joyce en Marcel Proust ook tot de populaire media doorgedrongen, en
wordt de bekendheid van deze auteurs steeds opnieuw bevestigd, zoals ook in de
film The Hours (Stephen Daldry, 2002), waar ik zo nog op terugkom. De modernisten
hebben een voorbeeldfunctie gekregen, maar dreigen in die rol ook tot clichés van
het schrijverschap te worden gereduceerd. Zo selecteerde Oprah drie boeken van
Faulkner voor haar boekenclub en besteedde ze aandacht aan de modernistische
literaire techniek van de ‘stream of consciousness’. Hiervoor plaatste ze een oefening
op haar website, met de aankondiging: ‘We think you can write just like Faulkner!
Follow this step-by-step exercise and see where your stream of consciousness takes
you!’1

1

http://www.oprah.com/oprahsbookclub/Faulkner-101-Stream-of-Consciousness-Journal.

Vooys. Jaargang 29

28
Hierop volgt een oefening, waarin wordt aangeraden eerst het hoofd leeg te maken,
een timer op twintig minuten in te stellen, even door de plaatjes van haar online
gallery te browsen om jezelf vervolgens op papier te laten leeglopen. Dit doet geen
recht aan Faulkners schrijverschap.
Toch is het niet zo dat ik Oprahs benadering van Faulkner afkeur, of dat ik de
modernistische literatuur eigenlijk onbenaderbaar acht voor populaire cultuur.
Integendeel. Mijn onderzoek toont juist de onhoudbaarheid van een dergelijke
rechtlijnige tweedeling en hiërarchie. Mieke Bal schrijft over Rembrandts schilderijen:
‘These works may be part of the elitist culture, but the responses they elicit are not.’
(2006: 7) Je zou hetzelfde kunnen zeggen over de romans van onder andere Woolf,
Proust, of Faulkner. De romans maken weliswaar deel uit van wat traditioneel tot de
‘hoge cultuur’ behoort, maar de reacties die de romans uitlokken doen dat niet per
se. Ik ben geïnteresseerd in die reacties en wat die reacties ons vertellen over de
plaats van deze literatuur in onze hedendaagse populaire cultuur.

De gekwelde schrijver
Woolfs boeken hebben er door de film The Hours ongetwijfeld een nieuw
lezerspubliek bij gekregen. Niet alleen de wijze waarop het succes van de film op
het boek afstraalt, maar ook de wijze waarop Virginia Woolf en haar schrijverschap
in de film worden geportretteerd, interesseren mij. Michael Cunninghams roman The
Hours, waar de film een adaptatie van is, is een ode aan Mrs Dalloway en kwam
voort uit Cunninghams persoonlijke zoektocht naar de bron van zijn schrijverschap.
Hoewel de verfilming op vele wijzen recht doet aan het boek en op zich een geslaagde
film is, gaat dit zoekende aspect van Cunninghams roman verloren in de film.
De film opent met een close-up van stromend water, gevolgd door een close-up
van handen die een riem rond een jas dichtsnoeren. Virginia Woolf (Nicole Kidman)
gaat naar buiten en sluit de deur achter zich. Kidmans stem klinkt in voice-over; ze
leest Woolfs afscheidsbrief voor, die haar man Leonard vrijwel direct zal vinden.
Terwijl de brief wordt voorgelezen, toont de film afwisselend beelden van Woolfs
schrijvende hand en Woolf die richting het sneller stromende water van de rivier
waadt waarin ze zich zal verdrinken. Kort hierna volgt opnieuw een close-up van
haar hand die een pen in inkt doopt en begint te schrijven, dit keer geen afscheidsbrief,
maar het begin van een boek waarvan ze de eerste zinnen op papier zet: ‘Mrs.
Dalloway said she would buy the flowers herself.’
Door deze momenten van schrijven parallel met haar zelfmoord te tonen, wordt
Woolfs schrijverschap vrijwel direct aan een doodswens gekoppeld. Dit conformeert
aan het cliché van de getormenteerde kunstenaar die door een artistieke gevoeligheid
moeite heeft om het leven met al z'n onzekerheden, onrechtvaardigheden en de
alledaagse sleur te verdragen en zich daarin volgens de juiste sociale codes staande
te houden. Zodra schrijvers in films worden geportretteerd dringt dit onvermogen
om een ‘normaal’, succesvol leven te leiden zich al gauw op. Dit is bijvoorbeeld ook
te zien in films als Barton Fink (Joel en Ethan Coen, 1991), Shakespeare in Love
(John Madden, 1998),
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Ask the Dust (Robert Towne, 2006) of Adaptation (Spike Jonze, 2002); stuk voor
stuk films waarin gefrustreerde, zwoegende schrijvers figureren.
The Hours pretendeert een waarheidsgetrouw beeld van Woolf te schetsen, maar
tegelijkertijd neemt de film de historische waarheid niet zo nauw. Zo lijkt het in de
film alsof Woolf zelfmoord pleegt vlak nadat ze Mrs Dalloway heeft voltooid, terwijl
ze drieënveertig was toen ze Mrs Dalloway publiceerde en eenenzestig toen ze zich
het leven benam. Het buiten beschouwing laten van de twintig jaren die er tussen de
verschijning van Mrs Dalloway en haar zelfmoord gapen, zorgt voor een bepaalde
consistentie in de film die juist bijdraagt aan een realistisch, begrijpelijk verhaal.
Daarnaast verleent Woolfs bekende naam en imago toch een zekere geloofwaardigheid
aan de film. Het historisch waargebeurde is evenwel in zo'n mate geconstrueerd dat
het om een fictieve waarheid gaat. In zekere zin gebeurt dit in vrijwel elke film die
naar een historische werkelijkheid verwijst; mij gaat het dan ook niet om de echtheid,
maar om de wijze waarop Woolf tot een voorbeeld van een beroemde schrijver is
geworden en daarmee in een mal van de ‘auteur’ wordt gepast, noodzakelijkerwijs
conformerend aan het prototype van de gekwelde auteur.
In de film Adaptation wordt eveneens een gekwelde auteur geportretteerd wiens
identiteit tussen fictie en werkelijkheid beweegt. De scenarioschrijver van deze film,
Charlie Kaufman, gaf namelijk zijn eigen naam aan de schrijver die in de film ten
tonele wordt gevoerd. In de film kampt Kaufman met een writer's block. Ten einde
raad besluit hij zijn onvermogen om een goed scenario te voltooien tot het onderwerp
van zijn scenario te maken, waardoor de film suggereert dat het over de echte
Kaufman gaat. Al draait het in Adaptation niet in de strikte zin om een literair
schrijven, maar om scenarioschrijven, Kaufman doorstaat angsten en onzekerheden
die voortkomen uit de veeleisendheid van zijn artistieke criteria met betrekking tot
het schrijven. Robert McKee, die in werkelijkheid schrijflessen geeft en als zodanig
ook in de film voorkomt, vindt Kaufman zelfs verwant aan de modernistische
schrijvers. In zijn nawoord bij Adaptation: The Shooting Script (2002), betoogt
McKee:
[Kaufman] may use the disorienting techniques of Postmodernism, he
draws upon an older, deeper creed. (...) Charlie Kaufman is an
old-fashioned Modernist. He writes in the palaeo-avant-garde tradition
that runs from the dream plays of Strindberg and inner monologues of
Proust through the tortured identities in Pirandello and the paranoia of
Kafka to the rush of subjectivities in Wolfe, Joyce, Faulkner, Beckett, and
Bergman - that grand twentieth-century preoccupation with the Self. (2002:
131)
McKee bevestigt hoezeer het idee van de zelfreflecterende, weifelende auteur aan
het modernisme wordt gekoppeld, zoals we dat ook zien in The Hours. Dit gebeurt
niet zomaar. De modernisten probeerden voor het eerst het onzekere denken in
literatuur te vangen en de troebele vermenging van verlangens, hoop en herinneringen
voorop te stellen. Woolf noemt in haar essay ‘Mr. Bennett and Mrs. Brown’ het jaar
1910 als het keerpunt waarop een garde jonge schrijvers afscheid nam van het
traditionele ‘realis-
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me’, dat de buitenwereld van een veilige afstand observeerde, om voor het eerst
werkelijk de blik naar binnen te richten. (1966: 321)
De modernisten hebben in de literatuur, maar ook in de andere kunsten, radicaler
dan ooit tevoren, de tot dan toe geldende conventies op de proef gesteld en
doorbroken: conventies van perspectief, chronologie, vertelstijlen. Inmiddels maken
vrijwel alle hedendaagse auteurs gebruik van deze vrijheden, maar de modernisten
hebben de weg vrij gemaakt. Zij waren de eersten en hebben wellicht daarom die
heldenstatus, die aan zowel Woolf, Proust, Joyce, Kafka of bijvoorbeeld Faulkner
kleeft. Ze gelden binnen de moderne literatuur niet als de meest toegankelijke
schrijvers. Bibliotheken aan vorsende studies zijn er over deze auteurs vol geschreven.
Faulkner is na Shakespeare de meest bestudeerde Engelstalige auteur ooit. En toch
zijn ze ook popiconen geworden; zelfs in zo'n sterke mate dat bijvoorbeeld Kafka's
portret op kopjes, tassen en T-shirts prijkt.

Schrijven - Lezen - Leven
Opvallend is dat in deze tijd, waarin cultuurscepticisme lijkt te overheersen en er
veel kritiek is op zogenaamde elitaire kunstliefhebbers, de aandacht voor literatuur
in populaire media en daarbuiten lijkt toe te nemen: boeken- en leesclubs
vermenigvuldigen zich. Hierin is er niet alleen aandacht voor makkelijke
feelgoodromans, maar laat Oprah met haar keuze van de boeken van bijvoorbeeld
Faulkner of Tolstoj zien dat het om een wijd spectrum van literatuur gaat en dat ook
hier de modernisten dienen als de grote voorbeelden in de literatuur. Daarnaast is er
ook een toenemende aandacht voor het literaire schrijven als ‘bezigheid’:
zelfhulpboeken over het schrijven van poëzie, memoires, proza of scenario's zijn
booming business. Deze tendens valt misschien deels te verklaren doordat wij in de
westerse samenleving de afgelopen decennia over het algemeen meer vrije tijd hebben,
die we kunnen besteden aan lezen en schrijven, dat we het analfabetisme grotendeels
hebben bestreden en dat de neiging om sporen na te laten een oerdrift van de mens
lijkt te zijn. Daarnaast is er ook sprake van een sterker wordend geloof dat schrijven
bevorderlijk is voor de gemoedsrust en daarmee voor de geestelijke en lichamelijke
gezondheid.
Naast de toenemende aandacht voor de kunst van het schrijven, is er ook een
stijgende aandacht voor de kunst van het lezen. Boeken over ‘hoe te lezen’ verkopen
opvallend goed. Meestal gaat de aandacht bij dergelijke boeken uit naar de grote
modernistische iconen. Denk aan een boek als Alain de Bottons How Proust Can
Change Your Life (1997), of The Enchanter: Nabokov and Happiness (2011) van
Lila Azam Zanganeh, boeken die in vele talen worden vertaald en opvallend veel
aandacht in de media krijgen. Het is wellicht veelzeggend dat deze boeken niet
zomaar ingaan op de literatuur, maar dat ze het lezen presenteren als een verrijking
van het leven. Hiermee schuren ze tegen de zelfhulpliteratuur aan. De Bottons boek
wordt op de omslag niet voor niets aangeprezen als: ‘A self-help manual for the
intelligent person.’
Deze boeken, evenals Oprahs forum, delen naast een liefde voor literatuur an sich,
de overtuiging dat lezen de kwaliteit van het leven verhoogt. De Botton, maar ook
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Zanganeh, benadrukt hoe het lezen van Proust, dan wel Nabokov, geluksmomenten
oplevert en de ogen opent voor onopgemerkte details en mogelijke woordspelingen
van het alledaagse leven. In alles valt een verhaal te ontdekken, is de boodschap, als
je maar oog hebt voor je omgeving: als het je lukt deze verhalen te zien intensiveert
dit je belevingswereld en zal het je leven opwaarderen.
Tegelijkertijd is de gevoeligheid die de schrijver eigen zou zijn, en die De Botton
en Zanganeh bij Proust en Nabokov uitlichten, ook juist terug te vinden als een van
de oorzaken van het imago van de gekwelde artiest. Hoewel Nabokov volgens
Zanganeh een redelijk optimistisch en luchthartig mens schijnt te zijn geweest, was
Proust angstig, leed aan hypochondrie en plaagde zichzelf met eindeloze twijfel,
zelfkritiek en jaloezie. Zoals ik al noemde, wordt ook Woolfs gevoelige geest en
uiteindelijke zelfmoord met haar schrijverschap in verband gebracht. Dit cliché van
de getormenteerde schrijver lijkt de wens om schrijver te worden, die tevens
uitdrukking vindt in de vele weblogs en het groeiende aantal literaire debuten, niet
te hinderen.

Literatuur / Theorie
Soms is het vervreemdend om de rol van het literaire schrijven in onze hedendaagse
samenleving onder de loep te nemen terwijl ik zelf ook een bijdrage lever aan de
hoeveelheid romans die er per jaar verschijnen. Tijdens het werken aan mijn
proefschrift, publiceerde ik mijn tweede dichtbundel, debuteerde als romancier en
voltooide mijn tweede roman Hoe laat eigenlijk (2011). Herhaaldelijk werd mij
gevraagd of het theoretische denken en het literaire schrijven elkaar niet in de weg
zaten. Het omgekeerde is waar. Ik heb me juist verwonderd over het feit dat deze
twee bezigheden zo gescheiden bleven. Het analyseren van de rol van literatuur in
onze hedendaagse tijd doet kennelijk aanspraak op een heel ander soort denkvermogen
dan het uitdenken van een verhaal of het nadenken over de juiste woordkeus om
bijvoorbeeld de schaamte van een personage te beschrijven als zij niet op het juiste
woord kan komen.
Het zelfreflexieve denken wordt vaak het belangrijkste kenmerk van modernistische
literatuur genoemd. Heel eenvoudig gezegd betekent dit dat er een element van
reflectie op het schrijven zelf verwerkt is in de tekst. In principe zou je denken dat
het gevolg hiervan is dat de tekst ergens ook theoretisch is. In zekere zin is dit ook
zo. In veel modernistische werken is het observeren van het observerende denken
juist het onderwerp. Malcolm Bowie noemt dit bij Proust ‘the pains and pleasures
of the theorising mind’. (1990: 2) Dit onderzoekende denken, en het uitzonderlijke
taalgevoel waarmee deze uiteenlopende schrijvers gezegend waren, dreigt te
verdwijnen achter de stereotypen waarin zij in de populaire cultuur verschijnen. Dit
zoekende denken vraagt om een specifieke aandacht en concentratie die misschien
meer verwantschap toont met het filosofische, of analytische denken dan met lezen
als tijdverdrijf.
Toch bestaan er wel degelijk verschillen tussen het zelfreflexieve of theoretische
element van proza en een puur theoretische tekst. Een prozatekst kan reageren op
een genre, verhaalmotief, of literaire traditie, maar doet dit niet door het als zodanig
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het gaat nog verder: literatuur laat voelen, literatuur laat zien, literatuur suggereert
of oppert, maar literatuur beargumenteert nooit. Dat is iets wat de theoreticus doet.
Nu kun je als schrijver natuurlijk een theoreticus, of iemand met een filosofische
inslag ten tonele voeren, maar zelfs dan blijft er een belangrijk verschil: bij het
beschrijven van de gedachten of een toespraak van een fictief personage, denk je
niet zomaar na over de steekhoudende theorie, dan moet die theorie namelijk ook
iets onthullen van het karakter van de persoon, van diens onderliggende verlangens,
angsten, twijfels, van wat hem afleidt tijdens het voordragen, en je bedenkt ook of
er misschien een minuscuul stukje peterselie tussen de tanden van dit personage is
blijven steken.
Het zijn verschillende wijzen van denken, maar in het modernisme toch ook met
elkaar verbonden, doordat er reflectie op het observerende denken in de prozateksten
is verwerkt. Schrijven, het schrijvende denken van de modernisten, kent eindeloos
veel vertakkingen, die tot allerlei sectoren van de hedendaagse populaire cultuur
reiken. Die vertakkingen breng ik in mijn proefschrift in kaart en ik bekijk wat ze
zeggen over ons idee van waarheid, fictie, de auteur en de rol van literatuur in onze
samenleving. Dit denken is een vragend denken, dat in het vragen analytisch en
wellicht wetenschappelijk is, maar het behelst een wijze van vragen die niet uit is
op definitieve antwoorden, maar veeleer op het uitbreiden van die vragen.
Tot slot zou ik nog willen benadrukken dat een dergelijk vragend denken zeer
belangrijk is, juist nu politici in Nederland cultuur wegzetten als vermaak en
beargumenteren dat de consument bepaalt wat vermakelijk is. Het is belangrijk om
aan te tonen dat cultuur veel meer is dan vermaak; dat literatuur aanzet tot nadenken
en een belangrijk element is in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en
volwassenen; dat literatuur je leert nadenken over wat identiteit eigenlijk betekent,
wat we bedoelen als we het over ‘onszelf’, ‘authenticiteit’, ‘waarheid’ of ‘solidariteit’
hebben. Het is absurd hoe solidariteit in Nederland de laatste jaren als een luie,
gemakzuchtige houding is afgeschilderd. Solidariteit vraagt om inspanning. Solidariteit
is geen onverschilligheid, maar een bewuste keuze om de moeite te nemen datgene
te accepteren en misschien wel te begrijpen wat je niet kent of als ongewoon ervaart.
Dit is essentieel voor de leefbaarheid van een land en hiervoor hebben we, onder
andere, literatuur nodig. Hoewel de politiek het geloof hierin soms lijkt te hebben
opgegeven, blijkt dat binnen de populaire cultuur literatuur een steeds grotere plaats
inneemt en dat, ondanks de stereotypen die de modernisten krijgen toegedicht,
literatuur inspireert tot zelfreflectie. Zo hoop ook ik met mijn onderzoek en met mijn
romans een bijdrage te leveren aan de vragen en discussies die literatuur oproept.
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Matthijs Ponte
Reve, profeet/mysticus
In dit essay geeft filosoof en literatuurwetenschapper Matthijs Ponte een
nieuwe lezing van het werk van Gerard Reve. Hij legt uit dat een bredere
opvatting van ‘het politieke’ kan leiden tot herwaardering van de mystieke
ironie in het oeuvre van onze volksschrijver. Ponte illustreert zijn lezing
aan de hand van de roman Moeder en zoon, maar bespreekt ook Reves
poëzie, waarbij specifieke aandacht is voor het gedicht ‘Voor eigen erf’.
‘En als God het niet goed vindt, dan moet Hij zelf maar eens een boek
schrijven. Hij heeft na die tweedelige cyclus niets meer geschreven.’
- Gerard Reve in ‘Gesprek met Antoine Bodar’, KRO 1991.
In de receptie van de politiek in het werk van Gerard Reve is er vooral één
spraakmakend en bepalend moment te noemen: de voordracht van het gedicht ‘Voor
eigen erf’ tijdens een poëziefestival in Kortrijk in mei 1975. Het extreemrechtse vers
bestaat uit een serie racistische clichés, een oproep ‘al dat zwarte tuig eruit [te gooien]’
en eindigt met de zin ‘Op naar de blanke macht!’. Dat dit akkefietje zo bepalend is
voor het politieke beeld dat uit het schrijverschap van Reve naar voren komt lijkt
vooral het resultaat van een gebrekkige interpretatie van de notie ‘politiek’ en een
gebrekkige receptie van de religieuze motieven in het werk van Reve en de rol die
de ironie daarin speelt.

Profeet
In een aflevering van ‘Berichten uit de samenleving’ wordt de voordracht van ‘Voor
eigen erf’ getoond, samen met de daaropvolgende confrontatie die Reve heeft met
André Haakmat, de Surinaamse jurist die eerder het openbaar ministerie assisteerde
in het ezeltjesproces. Haakmat beschuldigt Reve daar van medeplichtigheid aan een
potentiële nieuwe kristalnacht onder het mom van ‘deftige poëzie’. Reve verdedigt
zijn optreden door te wijzen op de slechte sociale omstandigheden waarin (toen
voornamelijk Surinaamse1) immigranten terecht kwamen na aankomst. Hij wenst
die mensen

1

In november 1975 werd Suriname onafhankelijk. In de aanloop naar die onafhankelijkheid
kwam er een grote migratiestroom naar Nederland op gang.
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een dergelijk leven niet toe, vreest voor verval in criminaliteit en stuurt ze daarom
liever terug naar hun eigen ‘takkie-takkie-oerwoud’.

Voor eigen erf
Onze kassiers op de wegen beroofd;
aan ouden van dagen op klaarlichte dag
hun beurzen met spaargeld ontrukt,
onze roomblanke dochters onteerd.
Waarheen, mijn Vaderland?
O Nederland, ontwaak!
Gooi al dat zwarte tuig er uit:
Ons land voor ons!
Op, naar de Blanke Macht!

Reveliefhebbers hebben deze laatste uitleg steeds dankbaar omarmd. In het begin
van de eenentwintigste eeuw was het zelfs aanleiding om Reve een zeker politiek
profetisme toe te dichten. De dag na zijn dood wijdde televisieprogramma Buitenhof
een gesprek met cabaretier Diederik van Vleuten aan de erfenis van Reve. Van
Vleuten zegt daar er ‘absoluut van overtuigd te zijn dat Reve niet echt een racist
was’. In een column in datzelfde programma herhaalt romanschrijfster en katholiek
Désanne van Brederode vervolgens deze kijk op de situatie nog eens met verve. Ze
schrijft ‘onder de indruk van zijn profetische woorden’ te zijn, verwijzend naar Reves
verdediging tegenover de aanklacht van Haakmat. Dezelfde week waarin Van
Brederode haar column voorleest verscheen er een rapport van de hand van een aantal
prominente oud-politici waaronder Hans Dijkstal, Jos van Kemenade en Jan Terlouw
onder de titel ‘Eén land, één samenleving’, waarin een pleidooi werd gehouden voor
de multiculturele samenleving. Van Brederode reageert schamper in verwijzing naar
de woorden van Reve:
Als de brave oud-politici die dinsdag een pleidooi voor het voortbestaan
van de multiculturele samenleving publiceerden, destijds beter naar Reve
hadden geluisterd, was hun wederopstanding thans niet nodig geweest.
(Buitenhof, 6 april 2006)
Een nogal krasse observatie in het licht van de gebeurtenissen: als we Reve toen in
zijn racisme gevolgd hadden, zaten we nu niet met Wilders en al diens adepten.
Toegegeven: wie het verkiezingsspotje2 van Rita Verdonks inmiddels ter ziele gegane
Trots op Nederland uit 2010 bekijkt, ziet dat het gedicht daarmee nagenoeg perfect
verfilmd is. Het enige wat in het filmpje aan het rijtje nationale misstanden is
toegevoegd is een

2

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=v8huCnzOxfg.
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scène waarin een groepje opgeschoten ‘kutmarokkaantjes’ ambulancepersoneel
aanvalt. Daarmee is het, net als het gedicht destijds, een geactualiseerde versie van
hetgeen in wezen niets anders is dan clichématige xenofoob-rechtse propaganda.
Toch beschrijft ook Revekenner en huisvriend Tom Roduijn Reve als ‘profeet en
ziener’ in een aan de kwestie gewijde aflevering van Andere tijden. Anderen, zoals
biograaf Nop Maas, ontkennen in die uitzending simpelweg zijn oprechtheid. De
man sarde maar wat: ‘de winkel moet lopen.’
‘Voor eigen erf’ is een raar gedicht, dat eigenlijk, in woordkeuze, stijl en toon
volledig buiten de rest van het oeuvre lijkt te vallen. Het is dan ook niet in de
Verzamelde gedichten opgenomen die in 1992 verschenen bij uitgeverij Van Oorschot.
Het meest opvallende aan het gedicht is de volledige afwezigheid van ironie in de
regels. Die moet bij de voordracht gehaald worden uit de entourage: de ketting om
zijn nek waaraan een hakenkruis, een hamer en sikkel, een peaceteken en het kruis
van Christus, de witte bokshandschoen die hij na lezing in een slappe Hitlergroet,
zoals alleen de führer die zelf maakte, de lucht in steekt en de weinig overtuigende
marcheerpas die hij maakt op de tonen van een medley met daarin onder andere ‘De
Internationale’. Op papier blijft er van die ironie niets over. In een filmpje dat weblog
De Contrabas3 vorig jaar na afloop van de enorme verkiezingsoverwinning van de
PVV in Kerkrade maakte, wordt dit nog eens pijnlijk duidelijk. Wanneer men in het
filmpje ‘Voor eigen erf’ zonder verdere context aan de Kerkradenaars te lezen geeft,
zijn deze glashelder: het is net Wilders!

De politiek/ het politieke
Van oudsher is de neerlandistieke literatuurwetenschap sterk historisch georiënteerd.
De studie is daardoor altijd enigszins wars geweest van theoretische reflectie zoals
je die treft bij de studie Algemene Literatuurwetenschap. Dat lijkt ook zijn sporen
na te laten in de Revereceptie. De gedachte dat het antwoord op de vraag of Reve al
dan niet racist was beantwoord zou kunnen worden in verwijzing naar de
daadwerkelijke intentie van de auteur Gerard Reve, spreekt in dezen boekdelen. Niet
alleen vervalt men bij een dergelijke vraagstelling onvermijdelijk hopeloos in de
intentional fallacy, ook laat het zien hoe beperkt de opvatting van de notie ‘politiek’
is in het Nederlandse intellectuele discours.
Politiek is niet, of niet alleen: je mengen in of reflecteren op het actuele debat in
Den Haag. Veeleer is politiek datgene wat je in taalgebruik bewust of onbewust
eveneens bestendigt of verwerpt. De socioloog Willem Schinkel benoemde een
binnen de hedendaagse filosofie inmiddels behoorlijk gangbaar onderscheid tussen
‘de politiek’ en ‘het politieke’ - of kortweg ‘politiek’ - in navolging van Jacques
Rancière, onlangs nog eens kernachtig in het noodnummer van Open dat verscheen
in het kader van de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector: ‘Politiek is te zien
als de spanning en de

3

Zie: http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2010/10/page/10/.
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strijd over de fundamentele vragen die het samenleven met zich meebrengen.’
(Schinkel 2011: 10) Politiek is daarmee nadrukkelijk ook een notie die zich
manifesteert in elke taaluiting, voeg ik daar aan toe. Daartegenover staat ‘de politiek’:
‘Dat is de Haagse verwerking van die fundamentele spanning.’ Een fout die structureel
wordt gemaakt in het recente debat over engagement in de literatuur, aangezwengeld
door de Amsterdamse hoogleraar Thomas Vaessens in zijn boek De revanche van
de roman, is de enge opvatting van ‘politiek’ die daarin gehanteerd wordt, namelijk
als ‘de (Haagse) politiek’. Die opvatting van politiek domineerde ook het eerder
aangehaalde debat over Reves ‘Voor eigen erf’. In het vervolg van dit stuk laat ik
die visie op politiek, als irrelevant, buiten beschouwing en richt ik me op de bredere
definitie van het politieke. Als uitgangspunt neem ik daarvoor een lezing van de
religieuze houding die het latere deel van het oeuvre van Reve kenmerkt.

Trouw dienaar
Een progressieve literatuur, waar Reve zich veelvuldig en hartstochtelijk tegen heeft
verzet is niet noodzakelijkerwijs een literatuur waarin de loftrompet wordt gestoken
voor de arbeider. Het is mogelijk een progressieve, dan wel conservatieve, literatuur
te schrijven die niets inhoudelijks te melden heeft over welk politiek thema dan ook.
Politiek is wat altijd eveneens vervat zit in elke talige uiting en dus ook in literatuur.
De vraag naar politieke literatuur is daarom allereerst een vraag naar de verhouding
die een literaire tekst aangaat met het politieke aspect van zijn eigen taal, de taal in
zijn algemeenheid en de metafysica die daaruit gedestilleerd kan worden. Gevraagd
naar de politieke aspecten van het werk van Reve zal ik daarom eerst een bredere
karakterisering van zijn werk, stijl en thematiek moeten geven alvorens tot een
antwoord te kunnen komen.
Twee jaar voordat Reve zijn gedicht in Kortrijk voorlas schreef hij het volgende
gedicht:

Trouw
Indien het waar is wat de sterrenkijker zegt
- dat wij niet anders dan een korrel zijn,
wat kruim, een handvol stof bij toeval uitgestoten
in wezenloze wolk van stof in oorzaakloos heelal had ooit dan God Zijn eigen Zoon gezonden
om ons te redden?
Werpt hem in het vuur! Verbrandt die Galileï! (Reve 2007: 93)

Het is een humoristisch, maar vooral ook een militant religieus gedicht. De religie
die het voorstaat heeft een expliciet antiwetenschappelijk karakter. Die
wetenschappelijkheid wordt als een bedreiging ervaren en moet om die reden krachtig
bestreden worden, en wel op middeleeuwse wijze, in de traditie van de zwartste,
meest geweld-
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dadig repressieve momenten van de inquisitie. Wetenschap is ketterij. Wat knap is
aan ‘Trouw’ is de suggestie van bewijsvoering die erin besloten ligt: er wordt een
vermeende zwarte zwaan (Gods handelen) opgevoerd die de noodzakelijk geachte
witheid (een betekenisloos heelal) van alle zwanen onderuit zou halen. Maar in wezen
plaatst Reve gewoon het ene, betekenisgevende, wereldbeeld tegenover een ander,
zinledig, wereldbeeld en kiest daarin partij. De twee zaken kunnen niet tegelijkertijd
waar zijn: ‘God’ en ‘oorzaakloos’ kunnen niet naast elkaar bestaan en dus is het
onzin om het ene als bewijs tegen het andere af te zetten. Dat is daarom ook het punt
niet. Het wereldbeeld dat Reve opvoert is geenszins noodzakelijk of vanzelfsprekend;
juist niet. Militant spreken in het spoor van de Openbaring is, zoals de titel aangeeft,
veeleer een keuze en een kwestie van trouw, van getrouwheid aan hetgeen die
Openbaring van Christus heeft blootgelegd. Dat is wat Reve hier, naar goed
Paulinisch4 gebruik, laat zien. Die openbaring doet zich voor als waarheid in een
verder schijnbaar betekenisloze wereld, waar steeds weer, en met volle inzet, voor
gestreden moet worden.5

Mysticus
De religiositeit van Reve is in de receptie zelden ernstig genomen.6 Althans: in de
regel deed men het af als pesterige ironie. Dat het oeuvre van Reve volkomen
doordesemd is van ironie staat natuurlijk buiten kijf. Het is echter curieus dat dit als
argument wordt opgevoerd om het van de oprechtheid te ontdoen. Interessanter en
zinniger is het om zijn gebruik van ironie juist te lezen in het licht van zijn religieuze
overtuigingen. Die religie is antiwetenschappelijk, maar ook eigenzinnig in zijn
omgang met kerkelijke symbolen. De verhouding die Reve zoekt met de godheid is
uiterst particulier en doet nog het meest denken aan het werk van klassieke mystici
als Meister Eckhart en Angelus Silesius. Die mystieke traditie kenmerkt zich door
een structureel onttrekkende beweging. Omdat God niet aanraakbaar is, in taal of
materie, kun je slechts cirkels trekken om zijn naam, metaforen aanwenden en rituelen
uitvoeren. Zijn toetreding tot de katholieke kerk geeft Reve een heel apparaat aan
symbolen waarmee hij de leemte die de naam van God is, metaforisch op weet te
vullen. Het levert hem het systeem en de taal op waarmee hij zijn ‘gekte’ kan
kanaliseren.
Mystiek is vanuit zijn aard de ironie, wellicht ook de gekte, zelve. De eeuwige
strijd
4

5
6

In 1977 schreef de Franse filosoof Alain Badiou een boek over Paulus, waarin hij de kerkvader
opvoert als een schoolvoorbeeld van een denker die de notie ‘trouw aan een gebeurtenis’,
een fundamenteel uitgangspunt in zijn denken waarin ‘gebeurtenis’ staat voor een inzicht
die de op dat moment mogelijke wijzen van denken doorbreekt, radicaal en effectief
vormgeeft.
Galileï zou pas in 1992, negentien jaar nadat Reve dit gedicht schreef, gerehabiliteerd worden
door de katholieke kerk. Tot die tijd bleef hij officieel geboekstaafd als ketter.
De enige serieuze uitzondering die mij bekend is vormt Evert Peets werk De mythe van M.,
dat alleen nog antiquarisch beschikbaar is. In het in 1985 bij uitgeverij De Prom verschenen
boek wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de religieuze symboliek en logica die het
latere oeuvre van Reve kenmerkt en bepaalt.
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om bij God te komen vindt plaats vanuit de grondgedachte dat het vervullen van die
ultieme wens onmogelijk is. De strijd dient zich aan als een even noodzakelijke als
onmogelijke paradox. Een kenmerk van die strijd is dat hij wederkerig is. Een mooi
voorbeeld hiervan tref je in een vertaling die Reve ooit ergens aan de binnenkant van
een envelop schreef waarin hij op 28 februari 1982 een brief stuurde naar Geert van
Oorschot:
Ik ben als Hem zo groot,
Hij is als ik zo klein.
Ik kan niet zonder Hem
Hij zonder mij niet zijn. (Reve 2005: 692)

Het betreft een vertaling van een gedicht van de zeventiende-eeuwse mysticus Angelus
Silesius. Silesius schreef voornamelijk dergelijke kwatrijnen waarin de wederkerigheid
en onmogelijkheid van de relatie God-mens centraal staan. Een dergelijk schrijven
echoot direct door in Reves eigen poëzie, bijvoorbeeld in een iconisch geworden
gedicht uit 1965:

Dagsluiting
Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U. (Reve 2007: 56)

Het wanhopige, liefdevolle, verlangen tot eenwording die mens en God hier met
elkaar delen, vormen de kern van de mystieke traditie waar Reve zich in plaatst en
die uiteindelijk terug te voeren is tot het werk van Plato. Het gehele project van Plato
is uiteindelijk een aanklacht tegen de heersende democratische politiek van Athene,
waarin het niet mogelijk blijkt om Socrates, die zijn handelen in het teken stelde van
de onaanraakbare waarheid en bereid was in zijn zoektocht naar die waarheid
onorthodoxe methodes te hanteren, binnen de muren van de stad te dulden. Anders
dan de klassieke mystici, breidt Reve dit proces ook naar het lichamelijke uit, iets
wat we allicht op andere wijze ook kennen uit het werk van Plato. De beroemde
seksuele eenwording van de schrijver en God in de vorm van een muisgrijze ezel in
Nader tot U spreekt in principe over dezelfde wederkerigheid. Maar ook Reves
omgang met de Meedogenloze Jongen in, bijvoorbeeld, Moeder en zoon, spreken
over de vleselijke eenwording van God en mens, waarin de Meedogenloze Jongen
de godheid representeert. En hoewel deze jongen gewoon rondloopt over de aarde,
is hij nog even onbenaderbaar. Dat motief zien we ook terug in Reves poëzie:
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Herkenning
Nu weet ik, wie gij zijt,
de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,
nog op dezelfde dag, in een café te Heeg.
Ik hoor mijn Moeders stem.
O Dood, die waarheid zijt: nader tot U. (Reve 2007: 60)

Terugtrekking uit de polis
In de roman Moeder en zoon is het de viertienjarige ‘Matroos’7 die optreedt als de
incarnatie van het goddelijke. De roman opent met een jeugdherinnering van
hoofdpersoon Gerard aan zijn gewoonte om als kind op nieuwjaarsdag stiekem
kerstbomen de ouderlijke schuur in te trekken om aldaar de kerst die in het gezin
niet gevierd kon worden, alleen en afgezonderd in het heimelijke alsnog te vieren.
Hoewel, alleen, hij heeft een partner in crime gevonden in een jongetje uit de buurt,
Nikie, voor wie hij al even heimelijke gevoelens koestert. Deze terugtrekking in het
private, eventueel met een broeder/geliefde zoals Nikie in Moeder en zoon, vormt
de kern van Reves religieuze proces. Zijn religiositeit kan en mag geen wortel schieten
in de publieke sfeer. Terugtrekking is even noodzakelijk als funderend voor zijn
ervaring ervan. Hetzelfde geldt voor zijn verhouding met de Matroos.
De Matroos treedt voor het eerst op in het boek als Gerard met een stuk in zijn
kraag in een stilstaande trein zit. Op het perron ziet hij een jongeman staan waarin
hij gelijk ‘de ware’ herkent. En in dat besef doet hij ter plekke een belofte aan God:
‘“Als het iets wordt... als het werkelijk iets wordt... dan word ik Rooms-katholiek.”’
(Reve 1999: 514) Het is de erotische vervoering die Gerard naar het katholicisme
toe leidt. Wat daarbij in het oog springt bij lezing van het hoofdstuk waarin de
ontmoeting wordt beschreven, is dat de vervulling van zijn wens zich te verenigen
met de jongeman op het perron die de ware is, direct in de hoek van ‘de
onmogelijkheid’ en het ‘verbod’ gedrukt wordt. Hoewel er in de passage dus sprake
is van een eventuele aansluiting bij een geïnstitutionaliseerde geloofsgemeenschap,
is er ook direct sprake van obscuriteit en onmogelijkheid: ‘Het was toch iets dat
eigenlijk niet kon bestaan?’ (Reve 1999: 515)
De roman vervolgt met de eerste kennismaking van Gerard met het instituut kerk.

7

De naam die Reve de jongen, die voor hem de onbereikbare ware is, meegeeft is veelzeggend.
Evert Peet schrijft er in De mythe van M. het volgende over: ‘Matrozen en andere zeejongens
spelen in het werk van Reve een grote rol. Matroos wordt geassocieerd met de zee. De
jongenskoning aller oceanen, die een mythische gestalte van de Meedogenloze Jongen is,
behoort ook toe aan de zee. Matrozen behoren tot het gebied waar Maria haar macht uitoefent.
Hun uniform is donkerblauw of zelfs wit-met-blauw, kleuren die erop wijzen dat zij een orde
vormen van aan de zee (dat is aan Maria) gewijde jongens. Matrozen (...) vormen een gewijde
orde die (...) de gewijde erotische eredienst aan Maria voltrekt.’ (Peet 1985: 68)

Vooys. Jaargang 29

41
Een ontmoeting waar hij halfslachtige gevoelens bij heeft, maar waar in elk geval
de symboliek, erotische spanning en taal hem erg aanstaan. Via een kennis komt hij
in contact met een zekere priester Lambert S. die zich ontfermt over artistiek volk
met katholieke aspiraties, zoals ook Gerard. Onder diens begeleiding begint hij
diensten te bezoeken. En ook binnen de katholieke kerk zoekt hij gelijk het heimelijke
op. Enerzijds zoekt hij die in de onder wijde gewaden verholen schoonheid van de
misdienaars die stiekeme pompende bewegingen maken bij het oppoetsen van het
orgel. Anderzijds vindt hij het ook terug in de ‘geheimtaal’ (Latijn) die in de kerk
gebezigd wordt. Het is goed dat die daar gesproken wordt, want hoewel het voor
waarschijnlijk geen van de aanwezigen (‘het zorgeloze kunstenaarsvolkje’)
verstaanbaar was, konden ‘de onuitsprekelijke dingen het beste in een geheimtaal
worden uitgesproken’. Die geheimtaal is althans beter dan de taal van ‘de paarse
karpathenkop Paul de Groot, die het internationale wereldproletariaat aller landen
opriep tot de onvermoeibare, eensgezinde en genadeloze klassenstrijd, “schouder
aan schouder” uiteraard’, want dat was helemaal geen taal. (Reve 1999: 550) Waarheid
doet zich voor Reve voor in het heimelijke en wordt besproken in een verholen taal.
De religiositeit van Reve, en daarmee het leeuwendeel van zijn oeuvre, bestaat
dus uit een noodzakelijke terugtrekking uit de polis, de publieke sfeer, waar niet het
religieuze ware, maar het pragmatische ethische richtinggevend is. Opschorting van
het domein van het ethische is iets wat telkens terugkeert in zijn oeuvre. Alleen dan
en daar kan hij zijn rituelen uitvoeren, zijn altaren opwerpen en offers8 brengen en
zijn doorgaans met één of andere seksuele handeling gepaard gaande gebeden
uitspreken. Alleen daar vindt hij ‘eindelijk, eindelijk eens een beetje waarheid,
eindelijk iets dat diepte en betekenis had, eindelijk iets dat echt en geen fopspeen
was!’. (Reve 1999: 529)
Het meest extreem vindt deze opschorting van het ethische in Moeder en zoon
plaats in het midden van de roman. Hij heeft zijn leven dan volledig ingericht op het
één worden met Matroos en is constant bezig met het brengen van offers in dit licht.
Zo ook bezoekt hij op gegeven moment een zekere Otto van D. Gerard valt de jongen
lastig met een ogenschijnlijk jaloers fantasieverhaal over een andere man in diens
leven. Hij kleedt hem uit en verschaft zich, nadat de twee zich in een klein donker
rommelkamertje (niet toevallig zo vergelijkbaar met het kamertje waar hij als kind
met Nikie de kerstbomen altijd heen had gebracht) en als zodanig in het private
hebben teruggetrokken, niet geheel naar de zin van de jongen, een weg tot zijn
‘geheime opening’. Terwijl ze de liefde bedrijven, althans seksuele handelingen
verrichten, fantaseert Gerard hardop met hem over een toekomstig leven samen, dat
ze veelbetekenend in het zicht van de haven spenderen. Samen zullen ze de zojuist
ingescheepte matrozen opvangen, opdat deze zich door Otto, tegen betaling, kunnen
laten verleiden. Wat hij

8

De problematische verhouding die de religieuze daad van het offer en de publieke sfeer met
elkaar aangaan, werd uitgebreid onderzocht in het werk van de Deense filosoof Søren
Kierkegaard aan de hand van het verhaal van Abraham en Isaak.
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echter voor Otto verzwijgt, is dat de opbrengst van diens hoereren niet naar Otto zelf
zal gaan, maar in zijn geheel op de rekening van Matroos zal worden bijgeschreven.
Terwijl Gerard zich hardhandig richting zijn tweede orgasme van de dag werkt (vlak
daarvoor had hij zich al afgerukt ter meerdere eer en glorie van Matroos), veranderen
de woorden langzamerhand wederom in een soortement van gebed. Een gebed,
kunnen we in deze context wel zeggen, dat wordt uitgesproken als onderdeel van
een of-ferritueel. We lezen:
‘Je... mag... alles... met... hem... doen...’ stamelde ik.
Otto kreunde, en gaf een piepend geluidje van pijn. Pijn, ja... Alles, de
gehele ademende wereld, heel Gods schepping, iedere jongen zoude
kronkelen, huilen, schreeuwen, om genade smeken van pijn, als Matroos
dat wilde... opdat zij, de wereld, het heelal, al het geschapene en
ongeschapene, ja, opdat God zelf zoude weten dat aan hem, Matroos, voor
eeuwig alle macht was, en glorie, en...
‘Elke jongen, Matroos,’ hijgde ik. Het wonder begon zich aan mij te
voltrekken. ‘Elke jongen... voor jou... Matroos... Hou je van me?... Kom
terug!...’ (Reve 1999: 592)

De politiek van Reve: ironische terugtrekking
Het politieke van Reve zit in de politieke houding die zijn religieuze geste
veronderstelt. De verkrachtingsscène, die in de geperverteerde religieuze
belevingswereld van Gerard volstrekt gerechtvaardigd en verdedigbaar is, kan slechts
plaatsvinden buiten het domein van de polis, de publieke sfeer, in de heimelijke
terugtrekking in het private. In die beweging schuilt de politiek van Reve. De politiek
in enge zin is voor Reve niet meer dan een bedreiging van zijn religieuze identiteit,
waar het altijd voor zal moeten wijken. Het politieke in het werk van Reve zit daarmee
wel degelijk verscholen in de ironie, een ironie die allereerst een religieus en mystiek
doel dient. Die ironie is vijandig tegen elke vorm van politieke plaatsbepaling en
daarin allicht uiterst politiek. Aspecten in het werk sluiten zich daarbij in zekere zin
ook aan bij het werk van een taalfilosoof als Jacques Derrida, die zich in diens
strategie van structurele ontmanteling van de heersende taal allereerst en vooral hoedt
voor uitsluiting en definitieve duiding. Het grote verschil is dat het project van Derrida
ook in expliciete zin uiterst politiek en ethisch gekleurd was, waar de politieke
consequenties van de taal voor Reve op het eerste gezicht irrelevant lijken. Politiek
is voor Reve wellicht niet meer dan een noodzakelijk restproduct van het überhaupt
bezig zijn met taal.
Natuurlijk uit Reve zich racistisch op veel plekken in zijn oeuvre. Het gedicht
‘Voor eigen erf’ is daarin slechts één van vele voorbeelden. Maar het wezen van het
werk van Reve is in mijn ogen niet op dit niveau politiek relevant of zelfs maar
interessant. Zoals het oeuvre van Plato erop gericht is een staat te stichten waarin
Socrates, en daarmee de waarheid, een plek heeft, zo is de politiek die uit Reves werk
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naar voren komt erop gericht ruimte te geven aan de religieuze perverseling of
extremist. Zijn taal is gericht op en gewijd aan het omcirkelen van het onnoembare.
Wellicht is het in die, gans andere, zin dat zijn werk zich inderdaad in zekere zin
bindt aan de actualiteit. Het politieke
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in het werk van Reve weigert zich op enige affirmatieve wijze te mengen in het
maatschappelijke domein en richt zich volledig op het private. Het is daarom ook
dat de ironie van de PVV en het Nederlandse nieuw-rechts wellicht wel lijkt op de
ironie van Reve, zoals Bas Heijne recent vaststelde in NRC Handelsblad, maar
uiteindelijk toch ook een volstrekt andere is. Het antisocialisme van de ‘Grote
Volksschrijver’ moet toch vooral begrepen worden als antimaatschappelijk,
geschreven in het licht van de Waarheid van de openbaring en het persoonlijk lijden.
Het werk plaatst ons daarmee uiteindelijk voor een immer actuele, reële en
indringende politieke vraag, die eigenlijk te groot is om weg te grinniken: hoe gaan
wij om met de radicale buitenstaander, met de vreemdeling die de lokale mores
fundamenteel als onleefbaar verwerpt? Het is die vraag die in mijn ogen centraal
gesteld zou moeten worden in de reflectie op de politieke dimensie in het werk van
Reve. Een reflectie die veeleer zou beginnen bij gedichten als het hier ter afsluiting
geciteerde ‘Getuigenis’, dan bij ‘Voor eigen erf’.

Getuigenis
Ze willen dat ik schrijf
voor de vooruitgang.
Maar ik kan niet schrijven zoals zij,
al stam ik van hen af.
Ik moet de wijken van het volk in
En mijn oor te luisteren leggen:
zo hoor je nog eens wat.
Wat wil het volk?
Niet veel goeds, dat is zeker.
Dus ga ik de straat op,
met mijn eigen vaandel
waarop geschreven staat:
Vrijheid! Ziekte! Ouderdom!
Lang leve de Dood! (Reve 2007: 125)
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In de kast
Daan Stoffelsen
Veroverd door een paard
In de rubriek ‘In de kast’ houden uiteenlopende figuren uit de wereld der
letteren hun pleidooi waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de
volle aandacht verdient. Vergeten werken komen boven water en op
bekende werken wordt een verfrissende blik geworpen. De beurt is dit
maal aan Daan Stoffelsen, oprichter van Recensieweb en redacteur bij
De Revisor. Hij grijpt de gelegenheid aan om via AKO
Literatuurprijswinnaar De Nederlandse Maagd van Marente de Moor te
pleiten voor aandacht voor de roman Our horses in Egypt van Rosalind
Belben. Stoffelsen illustreert hoe deze roman en De Nederlandse maagd
op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn en waarom Our
Horses in Egypt een roman is waardoor wij ons moeten laten veroveren.
In de roman die de AKO Literatuurprijs 2011 won, De Nederlandse maagd door
Marente de Moor, speelt een paard een bijrol. Tenminste, er is zoveel in deze roman
dat overrompelend meer indruk maakt: geheimen, dreiging, geweld en seks, de Eerste
Wereldoorlog als trauma, de Tweede als dreiging, de beheerste agressie van de
schermsport en de gemoedelijk-duistere omgeving van nazificerend Duitsland. Een
Nederlands meisje dat zich verder wil bekwamen in de schermsport. En humor, en
goede zinnen.
Dus dat paard, een Trakehner (‘het edele Pruisische soldatenpaard’), lijkt niet zo
belangrijk. Het staat daar maar, en wordt bereden. Maar het krijgt een rol als het
meisje uit de titel in een onbezonnen bui het dier beklimt, en er door hem wordt
afgeworpen. Het krijgt een hoofdrol op het einde van de roman, als de vader van het
meisje, inmiddels vrouw geworden, haar komt ophalen. Hij herkent het paard als het
paard waarmee haar Duitse gastheer, de schermmeester en huzaar, zijn oud-patiënt
en vriend, het slagveld had betreden. Maar dat kan niet, en hij weet het.
Op dat moment ging ik teruglezen, en zag ik opeens in het openingshoofdstuk,
een brief aan een oude vriend: ‘Ik heb je paard niet gevonden.’ Dat paard, daar ging
het om, en ook weer niet. Het paard is een motief binnen het krachtenspel van leven
en dood, moed en overlevingsdrang dat De Moor creëert, een aanzet tot een
existentiële vraag. Je kunt je ook prozaïscher vragen stellen bij de geschiedenis van
het paard en de huzaar: was er dan nog cavalerie in die vernietigende
loopgravenoorlog? Niet heel lang meer, is een antwoord, en daarmee kom ik op het
iets oudere boek in mijn boekenkast dat ik graag onder de aandacht breng. Ik kwam
er op via een weblog, Daniel Greens
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Illustratie: Geesje Kuit

The Reading Experience. Green is een oude zeurpiet met een scherpe analyse en een
voorkeur voor experimentele literatuur. Een paar jaren geleden begon hij een blogpost
nogal voorzichtig, overdadige krantenrecensietaal ontkrachtigend, maar hij werd
langzaamaan bijzonder enthousiast, of in ieder geval enthousiasmerend over de stijl
en verteltechnieken van Our Horses in Egypt (2007), de zevende roman van de mij
volstrekt onbekende Britse schrijfster Rosalind Belben. Ik heb het besteld bij de
boekhandel, en nu staat het in mijn kast.
De roman speelt grotendeels in 1922. De oorlog is al even voorbij, aan het
westelijke en aan het koloniale front. Egypte is behouden, Palestina is gewonnen, de
doden zijn geëerd en de overwinnaars zijn teruggekeerd. Maar niet alle Engelse
overlevenden zijn terug: tegen de gedane beloftes in heeft de regering de paarden
niet gerepatrieerd. Ook een bruine merrie met witgespikkelde snuit, in Dorset
gerecruteerd voor de vrijwillige cavalerie (ja, dat kon blijkbaar), en ingezet bij een
handvol veldslagen in Egypte en Palestina, is achtergebleven. Griselda Romley laat
het er niet bij zitten. Philomena is haar paard; ze zal haar vinden en terugbrengen.
En nee, dat is geen kwestie van sentiment, maar van verantwoordelijkheid.
(Dat is al een opmerkelijk gegeven: verhulde emoties zijn vaak interessanter dan
openlijke, en er is een overeenkomst met de gevoelens van de schermmeester en hu-
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zaar in De Moors boek. Dondert het mij of mensen liefde voelen of woede, als ze
moeten, dan wordt het interessant.)
Parallel aan het verhaal van Griselda's reddingsactie beschrijft Belben Philomena's
veldtocht. De absurditeit van de eerste onderneming en de onvoorstelbare ontberingen
van de tweede geven Our Horses in Egypt een merkwaardige mengeling van
geaffecteerde ironie en een keiharde directheid. Terwijl Griselda, op weg naar Egypte,
haar zuster schrijft dat ze ziek is en aan de zorg van nonnen is toevertrouwd, draaft
Philomena voor het eerst de vuurlinie in.
Burdock sent her straight into the fallen... a wounded, Roman-nosed bay
swerved across ‘A’ Troop's front and collapsed. Philomena jumped him,
a bay with a white race... for a split second, as Conker, for it was he,
struggled to raise his head, she met his eye... and Private Burdock was
using his sword industriously, leaning forward to stick backs, remaining
so until the blade pulled out... not for nought, all that drill. Daggers were
thrust at Philomena, and at her reins. Rifle butts reared to club her legs.
(Belben 2008: 108-109)
Dan zijn ze plots door de vijandelijke linie heen, om slechts een gewonde kameel te
zien weglopen, ‘making a ghastly noice’. Het zijn, en dat wekte zowel Greens interesse
als de mijne, snippers informatie, snapshots zonder bijschrift; het is een perspectief
dat geen overzicht of inzicht pretendeert, maar de werkelijkheid toont in haar
chaotische gefragmenteerdheid. En toch weet Belben, door te variëren in register en
in elke zin het zwaartepunt elders te leggen, er meer van te maken dan een
opsomming. Daarmee maakt ze het de lezer niet makkelijk, maar het brengt wel
spanning en humor in het verhaal.
Die humor overheerst in de Griselda-hoofdstukken. ‘“She was ill on board? Was
it grave?” “Her inside.” (...) Ma digested this. “Oh,” she said, “People like us don't
go to hospitals, or to nuns.”’ (Belben 2008: 127) Dat minimum aan volzinnen, die
niet zelden volkomen langs elkaar heen lopen, geeft dialoog na dialoog een
overtuigend beeld van de onthechte hogere klasse, en versterkt de indruk van de
absurditeit van Griselda's onderneming. Moet een mens nu echt zo ver reizen voor
een dier, waarvan het niet eens zeker is dat het nog leeft, en dat schier onvindbaar is
tussen de tienduizenden afgedankte legerpaarden?
Belben kreeg mij zover die vraag bevestigend te beantwoorden. Geen mens zou
overleven wat die paarden moeten doorstaan, onbeslagen door rotslandschappen
marcherend, met onbehandelde wonden, zonder rust en met halve rantsoenen. Een
mens zou die neergang van licht arrogante adel tot slachtrijp beest met een zelfmoord
afgebroken hebben, maar dat middel ontbreekt Philomena.
Het mooie is, maar dat moet je niet willen weten bij het lezen van zo'n roman, dat
er echt een Griselda is geweest. Dorothy Brooke verloste vanaf 1930 duizenden
afgebeulde legerpaarden uit hun lijden. Dat feit laat Belben spiegelen in de laatste
hoofdstukken van de roman. Daar lossen de gruwelijkheden en de grappen op in een
trieste
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onuitzichtelijkheid en wordt Griselda's missie, in al haar sentiment en redelijkheid,
volkomen invoelbaar.
Terwijl de spanning oploopt of het paard, dat Damascus in 1918 nog bereikte, en
haar eigenares, die door geldgebrek genoodzaakt is terug te keren, elkaar nog bij
leven zullen treffen, dringt zich bij mij de overtuiging op dat de dood nog de meest
genadige verlossing zal zijn.
Het zijn niet alleen het paard en de naïeve berijdster ervan, of de hoofdrolverwarring
die De Nederlandse maagd met Our Horses in Egypt verbindt. Het is ook het obscure
van de gegevens, in eenzelfde tijdvak, de indringende aanwezigheid van oorlog, jaren
erna nog. Zelfs die vraag van leven, dood en genade verbindt die twee toevallige
boeken in één boekenkast.
Een grote prijs zoals De Moor ontving, heeft Belben niet gekregen. Bij Belben is
het paard een hoofdrolspeler, en de existentiële vraag doet minder theoretisch aan,
doordat de strijd en het overleven voelbaar zijn gemaakt. Maar bovenal is haar boek
minder mainstream door de stijl. Haar humor en haar actie is taliger, kunstmatiger,
moeilijker, en directer. Our Horses in Egypt heeft daardoor iets stugs en hards, iets
onverzettelijks. Dat zal lezers en juryleden afgeschrikt hebben, maar wie eenmaal
door de eerste veldslag heen is, zal zich laten veroveren door dit bijzondere boek.
En die prijs zij Belben van harte gegund.
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De kop van Jut
Joost Baars
Het radicale potentieel van de verbeelding
In de rubriek ‘De Kop van Jut’ krijgen letterkundigen de gelegenheid om
kritiek te uiten op gevestigde literaire theorieën, werken of auteurs die
een vanzelfsprekende plek in de canon lijken te hebben veroverd. Joost
Baars, dichter en voormalig coördinator van Stichting Perdu, rekt de
invulling in dit laatste nummer van het jaar op. Hij vraagt zich af hoe het
komt dat de kunstwereld er niet of nauwelijks in slaagt van Halbe Zijlstra
een kop van Jut te maken. Waarom waren de demonstraties en protestacties
- waaraan hij zelf regelmatig meedeed - uiteindelijk zo weinig effectief?
Hij stelt dat, zolang kunstenaars zich laten gieten in de mallen van het
kapitalisme, zij zichzelf vervangbaar maken. Kunst is geen product en zo
moet zij ook niet verkocht worden. Baars wijst aan waar haar kracht wél
zit.
Waarschijnlijk zal de zomer van 2011 niet de geschiedenis ingaan als die van het
Grote Kunstverzet. Logisch. De Arabische Lente van Egypte en Tunesië ontwikkelde
zich in Libië en Syrië tot een bloedige zomer. In Griekenland ontlook een nieuwe
economische crisis en in Noorwegen bewees Anders Breivik het gewelddadig
potentieel van het gedachtegoed van Geert Wilders. Maar er is nog een andere,
belangrijker oorzaak voor het gebrek aan impact van het kunstenprotest. Hoe we ook
Schreeuwen om Cultuur of Marcheren voor de Beschaving (en ja, dat heb ik allemaal
gedaan), op de een of andere manier is ons protest nooit meer dan een krachteloos
gebaar. Hoe komt dat?
Een begin van een verklaring bevindt zich in de protestretoriek. Statements tégen
de bezuinigingen begonnen paradoxaal genoeg vaak met fundamentele consensus:
‘Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar...’ Hoe kan dat krachtig zijn? Alsof de
muis tegen de kat zegt: ‘Natuurlijk moet je me opeten, maar...’. De wetten der natuur
schrijven het voor, maar als de muis zo in het leven staat, is het met zijn soort snel
gedaan.
Daarnaast is de beschavingsclaim van de kunstenaars paradoxaal. Enerzijds wordt
er gesteld dat kunst voor de beschaving onontbeerlijk is omdat ze iets
vertegenwoordigt wat hoger staat dan de kaalheid van geld, economie en kapitalisme.
Anderzijds wordt beweerd dat de bezuinigingen kaalslag veroorzaken. Ofwel: er zal
minder kunst gemaakt worden als de Staat er niets meer aan uitgeeft. Wij eisen dus
dat voor de Staat kunst belangrijker is dan geld, maar ze is dat niet voor ons, want
wij stoppen ermee als de geldkraan wordt dichtgedraaid. Het is geen wonder dat
Halbe Zijlstra zich geen zorgen maakte over ons: wij hadden bij voorbaat al van
onszelf verloren.
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De vraag is hoe dat zover heeft kunnen komen. Vorig jaar publiceerde de
Amerikaans-Hongaarse kunstjournalist András Szántó een artikel in The Art
Newspaper, getiteld ‘Funding: the state of the art’. Daarin beschreef hij een crisis in
de Angelsaksische arts advocacy (het tegenover geldschieters bepleiten van je
kunstenaarschap of kunstinstelling), die ironisch genoeg erg overeenkomt met de
subsidiecrisis in Nederland. Ironisch, omdat het ‘Amerikaanse model’ de laatste jaren
als de oplossing voor alles geldt, terwijl uit het artikel blijkt dat dat op ongeveer
dezelfde manier spaak loopt als het onze.
Szántó stelt dat kunstenaars en kunstinstellingen er de laatste decennia aan gewend
zijn geraakt hun werk te beargumenteren op grond van sociale, economische en
praktische politieke gronden; gronden die kwantificeerbaar zijn, die binnen een
kapitalistisch systeem als nuttig kunnen worden aangemerkt en daarop kunnen worden
afgerekend. Ze moeten hun werk of instelling immers aanprijzen bij gemeenteraden,
banken en mecenassen, die hun investeringen op hun beurt ook weer moeten
verantwoorden aan hun directies, besturen en volksvertegenwoordigers. Daardoor
hebben kunstenaars en kunstinstellingen zich in een fundamenteel kwetsbare positie
gemanoeuvreerd, omdat de argumenten die ze gebruiken voor hun bestaansrecht
inwisselbaar zijn met argumenten voor allerlei andere zaken en instellingen.
Je kunt bijvoorbeeld bepleiten dat jouw theater banen schept en de leefbaarheid
van de buurt verbetert. Szántó zegt daarover:
(...) even if benefits are achieved, the question looms whether there might
be simpler ways to deliver the same outcomes. After all, cancer hospitals
also produce (taxpaying) jobs and may reduce neighbourhood crime, but
no one in their right mind would advocate for them for those reasons.
Je bepleit de bouw van een ziekenhuis vanwege iets dat alleen een ziekenhuis kan:
mensen genezen. Maar, schrijft Szántó, door de ontwikkeling die de arts advocacy
heeft doorgemaakt, is vergeten wat dat unique selling point van de kunst is. Dat
maakt haar kwetsbaar: aan de ene kant omdat de beoogde doelen van kunstinstellingen
(werkverschaffing, sociale cohesie) ook door andere investeringen (of door
bezuinigingen) kunnen worden gerealiseerd, en aan de andere kant omdat kunstenaars
en kunstinstellingen niet meer weten hoe ze zich écht kunnen verdedigen als dat
nodig is.
Wie de taal van cultuurbeleidsnota's en subsidieaanvragen kent, ziet dat in
Nederland precies hetzelfde aan de hand is. Het is geen toeval dat die taal doorklonk
in de protesten deze zomer. Orkesten moesten behouden blijven omdat ze een
‘internationale reputatie’ hadden en een ‘exportproduct’ waren, niet omdat ze
onontbeerlijk waren in het muzikaalinhoudelijke landschap, laat staan dat ze zélf
unieke muzikale landschappen zouden scheppen. Theaterstudenten protesteerden
tegen een overheid, zeiden ze, die hen wel ‘opleidde’ tot kunstenaar, maar die
vervolgens hun ‘arbeidsmarkt’ om zeep hielp. Ze protesteerden minder omdat hen
gevraagd werd de verhalen
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die zij in het theater vertellen te definiëren als product, als entertainment, en hun
toehoorders als hun klanten.
Je hoort Zijlstra denken: ‘Arbeidsmarkt? Er is in de tuinbouw, de administratie en
het havenwezen werk zat voor die lui!’ En: ‘Export? Daar hebben we
landbouwsubsidies voor!’ En: ‘Product? Overproductie!’
Zijlstra werd verweten geen verhaal te hebben, maar zich alleen door centen, cijfers
en kwantificeerbare gegevens te laten leiden. Maar hetzelfde gold voor ons. Een
bittere constatering. Niet alleen rechtse, kapitalistische boekhouders hechten geen
geloof aan de realiteit van een verhaal dat de cijfers ontstijgt. Links evenmin. En
zelfs de kunstenaars niet. Terwijl juist kunstenaars zouden moeten geloven in de
waarde én de waarheid van de werelden en verhalen die zij scheppen.
Het klinkt misschien gek, maar toen het verbod op onverdoofd ritueel slachten
nagenoeg Kamerbreed werd aangenomen, werd het me duidelijk waardoor dit kwam.
Want hoe duid je dat verbod? Voorstanders zullen aanvoeren dat de Nederlandse
Staat ermee in het geweer komt tegen dierenleed. Maar dat is niet het hele verhaal.
Voor de Staat is nooit één wet tegelijk realiteit, maar altijd, elk moment, alle wetten.
Het is dus van belang dat het (ergere) dierenleed in de bio-industrie van dezelfde
wetgever mag doorgaan, omdat dat goed is voor de internationale concurrentiepositie
van Nederland. Voor de Staat is dus eigenlijk het toebrengen van dierenleed soms
verwerpelijk, en soms niet, en dat hangt af van de motivatie. Wordt dierenleed
toegebracht op aantoonbare, kwantificeerbare, economische gronden (minder kosten,
meer winst), dan is het toelaatbaar. Wordt het toegebracht op basis van een
niet-kwantificeerbaar en hogelijk fictioneel lijkend verhaal (hier: een religie - de
islam en het jodendom), dan is het verwerpelijk.
Het gaat me hier niet om die in de samenleving breed gedragen antireligiositeit
op zich, maar om iets dat daarin besloten ligt: de afkeer van het idee dat je moraliteit
- de vraag hoe je moet handelen - baseert op een verhaal. In de receptie van literatuur,
en dan bedoel ik niet slechts de kritische receptie maar ook de veel meer in het
discours aanwezige en zichtbare commerciële receptie (hoe boeken verkocht worden),
zie je dat dat idee inderdaad bijna non-existent is. Een boek kan verbazen,
onderwijzen, confronteren, ontroeren, maar die ontroering is altijd een vluchtige
belevenis, iets dat je ondergaat als een genot, zoals je een maaltijd als een genot
ondergaat. Ook de gemiddelde recensent opereert volledig in dit door kapitalisme
gedreven discours en ziet zichzelf als iemand die in kranten mensen helpt bij het
kiezen van hun aankoop, dus met het kiezen hoe ontroerd te worden. Zelden of nooit
wordt er over ontroering gesproken als iets dat verplicht. Iets waar je wat mee moet
doen, iets dat je bijvoorbeeld moet laten volgen door handelen, iets waardoor je in
elk geval vragen moet stellen als: moet ik mijzelf veranderen? Moet ik mijn wereld
veranderen? Alleen zo kan literatuur iets meer zijn dan een product. Maar dat kan
alleen als de fantasiewereld, waarvan elk boek een manifestatie is, op de een of andere
manier serieus wordt genomen als reëel alternatief op de onze. En dat betekent dat
we bereid moeten zijn te handelen naar wat wij als fictie ervaren, als ware het realiteit.
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Ik ken geen boek dat dit beter illustreert dan Het oneindige verhaal van Michael
Ende. De hoofdfiguur, Bastiaan, verstopt zich op de zolder van zijn school om in
een gestolen boek te lezen. Omdat hij van lezen houdt, maar vooral ook omdat hij
niet in staat is om te gaan met zijn problemen. Hij wordt gepest, presteert slecht op
school, zijn moeder is overleden en zijn vader kijkt niet naar hem om. Daartegenover
staat hij keer op keer machteloos, en daarom vlucht hij in zijn fantasie. Hij is een
escapistische lezer. De literaire ontroering is zijn doel.
Bastiaans boek gaat over het rijk Fantasia, een andere wereld die natuurlijk staat
voor de werkelijk andere wereld van de verbeelding. Fantasia wordt bedreigd door
het Niets, dat die wereld letterlijk opvreet. Dat staat ontegenzeglijk voor het gebrek
aan geloof van ‘de maatschappij’ in verbeelding, maar het staat ook voor dat gebrek
bij Bastiaan zelf. Zijn escapisme is precies wat het Niets drijft. Om de ondergang
van Fantasia te voorkomen, moet hij verantwoordelijkheid nemen voor zijn ontroering
en iets gaan doen. Als halverwege het boek plotseling een beroep wordt gedaan op
Bastiaan - het boek vraagt hem letterlijk een actieve rol in het verhaal te gaan spelen
om de ondergang van Fantasia te voorkomen - volstaat het dan ook niet om het boek
gewoon te sluiten. Dat zou werken als Fantasia ‘slechts’ fantasie was, het
tegenovergestelde van realiteit. Maar Fantasia zal ook nog bestaan - en dus teloorgaan
- als Bastiaan stopt met lezen. Zo kun je realiteit definiëren, dat het iets is dat ook
buiten jouw eigen blikveld bestaat. Bastiaan accepteert dat uiteindelijk door de sprong
het boek in te wagen en een actieve rol in te nemen ten opzichte van zijn verbeelding.
Zo redt hij Fantasia, maar belangrijker is dat hij juist door die wereld serieus te nemen
leert dat hij zelf de kracht heeft om zijn wereld vorm te geven en te vergroten.
Verdwijnt onze beschaving als de kunstenaars stoppen met kunst maken?
Integendeel. Als ze dat doen, dan is déze beschaving, déze wereld, het enige dat ons
rest. We verliezen de andere wereld, of de oneindige verzameling andere werelden
die het alternatief vormen voor de status quo waarin wij leven. En dat is exact wat
Zijlstra, Rutte, Verhagen en Wilders willen.
Kunstenaars en kunstinstellingen hebben geleerd zichzelf binnen de parameters
van het kapitalisme te definiëren. Onze instituties zijn daar evenzeer uit voortgekomen
als dat ze er nu door worden bedreigd. Dat maakt dat de andere werelden die
kunstenaars verbeelden, nooit even serieus te nemen kunnen zijn als de wereld
waarvan ze afhankelijk zijn. Zoals de Sloveense filosoof Slavoj Žižek in oktober nog
op Liberty Plaza bij Occupy Wall Street in New York zei:
In April 2011, the Chinese government prohibited on TV and in films and
novels all stories that contain alternate reality or time travel. This is a good
sign for China. It means that people still dream about alternatives, so you
have to prohibit this dream. Here we don't think of prohibition. Because
the ruling system has even suppressed our capacity to dream. Look at the
movies that we see all the time. It's easy to imagine the end of the world.
An asteroid destroying all life and so on. But you cannot imagine the end
of capitalism.
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Wie deze wereld als de best mogelijke ziet, kan zich wél een voorstelling maken van
het einde van de wereld, maar níet van een wereld die beter is dan de onze. Laat staan
dat hij die wereld als realiteit serieus kan nemen. Daarin wortelt het pragmatisme
van onze politiek: ‘Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar...’ Dat stelt enerzijds
niets tegenover de status quo van de kapitalisering van de kunsten - het gaat er juist
in mee - en anderzijds spreekt er een wantrouwen uit tegenover het vermogen van
de kunst überhaupt zoiets te doen. Juist het vermogen van kunst om een andere wereld
dan die van de status quo te bedenken, maakt haar gevaarlijk. Juist daarom - en niet
om die schamele miljoentjes - valt het huidige kabinet haar aan, en is zij in de
afgelopen decennia ingekapseld, door politiek, publiek én kunstenaars. Kunstzinnig
verzet tegen dit kabinet moet voortkomen uit het radicale potentieel van wat kunst
uniek maakt: de verbeelding. Om dat potentieel te bevrijden, moeten we ons niet
enkel richten tegen de bezuinigingen, maar ook tegen de status quo, tegen het
kapitalisme en als het moet tegen onszelf.
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Interview
Suzanne van Geuns en Emy Koopman
‘Ik geloof dat ik gedichten huil.’
Interview met Leo Vroman

Leo Vroman. Foto: Keke Keukelaar

Al ruim 65 jaar mag Leo Vroman (1915) zich ‘dichter’ noemen. Zijn
debuutbundel met gedichten over zijn ervaringen in de jappenkampen
verscheen in 1946 en sindsdien is zijn poëtische productie geen halt meer
toe te roepen. In zijn poëzie vallen vooral de grote liefde voor echtgenote
Tineke en een liefhebbende verwondering over alles wat leeft op.
Ondanks het feit dat hij direct na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde
Staten is gaan wonen en nog maar zelden voet op Nederlandse bodem zet,
wordt Vroman erkend als een van de grootste, levende Nederlandse
dichters. Hij heeft nagenoeg alle prijzen gewonnen die er op
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poëziegebied te winnen zijn (zoals de P.C. Hooftprijs in 1964 en de VSB
Poëzieprijs in 1996). Toch ziet hij zichzelf in de eerste plaats als
‘wetenschapsmannetje’, als bioloog of hematoloog, de ontdekker van het
‘Vroman-effect’. Want dichter zijn is geen beroep: ‘dichten, dat is als
ademhalen.’
Vanuit Fort Worth, Texas, waar hij en Tineke tegenwoordig resideren,
voerde hij met ons een gesprek over poëzie en wetenschap, afstand en
nabijheid, ‘lief’ en liefde, en de noodzaak om gewaardeerd te worden. Een
gesprek via Skype, want Vroman gaat met zijn tijd mee en e-mailt - of,
zoals hij het zelf spelt: ‘iemelt’ - er lustig op los. Een gesprek ook, waarin
Tineke nooit ver weg is.
Laten we beginnen bij het begin - in 1946 werd uw debuutbundel gepubliceerd,
in 1941 had u al enkele gedichten gepubliceerd in een tijdschrift, Groot Nederland
- weet u nog wat voor u de noodzaak was om te gaan dichten?
‘Helemaal in het begin van mijn leven, bedoel je? Misschien was één stap in de
richting, toen ik lid was van Unitas - ik was achttien ongeveer - dat mijn vriend Anton
Koolhaas zei: “Schrijf eens een gedicht.” Dat heb ik gedaan en hij was daar nogal
enthousiast over, dus toen dacht ik: nou, dan kan ik het zeker. Dus mogelijk heeft
dat wel geholpen, haha.’
Tineke:
‘Ik was er nog niet.’
Waarom bent u ermee doorgegaan?
‘Ik weet het niet, ik weet alleen dat ik vrij veel schreef in het gevangenenkamp in
Japan, en aan een vriend van mij - Rob Nieuwenhuijs - vroeg ik een keer of ik nou
beter door zou kunnen gaan met tekenen of met schrijven, en hij zei: “Tekenen.”
Dus toen ben ik doorgegaan met schrijven.’
Uit eigenwijsheid?
‘Altijd. Maar ik tekende ook voortdurend. Wacht eens even, ik kan iets laten zien
wat ik gemaakt heb...’
Tineke:
‘En elke avond - bijna elke avond, hè? - ligt er een gedicht op mijn kussen.’
[Leo houdt een tekening omhoog voor de camera.]
‘Dit heb ik een paar dagen geleden gemaakt, en... deze ook.’
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Wat natuurlijk iedereen u vraagt, is hoe het zit met de verhouding tussen poëzie
en wetenschap. Dat willen wij ook weten: hoe verhoudt Leo Vroman de dichter
zich tot Leo Vroman de wetenschapper?
‘Ik beschouw mijzelf als een wetenschapsmannetje, voornamelijk. Ik heb pas een
gedicht gemaakt... weet je wat, ik zal het ophouden, dan kun je het zien, het is in het
Engels.’ [Hij houdt een blaadje met een gedicht omhoog.] ‘Kun je dit lezen?’
Whose head has the brains that will combine all sciences with all arts
Still not my head, for thus far mine still sleeps in parts
For me, just wait until I end
Then stir a teaspoon or two
of my shaken ashes through
your oatmeal, my dear friend
that's the best I can do.
But some genius will arise
To find the hidden key
And open the gates to paradise
Dormant in all humanity
Then this world will turn away
From prayer to love and laughter
And it will be forever after
So much better than it is today.

‘Kijk, dat gaat daar eigenlijk over. Mijn ideaal is dat ik het allemaal zou kunnen
combineren tot iets heel anders: geen wetenschap, geen kunst, maar iets wat nog niet
bestaat. Dat is nog helemaal niet gelukt vind ik, maar ik heb zo het gevoel dat het
kan.’
Dat het te combineren is in iets groters? Wat stelt u zich daar dan bij voor, als
dat gecombineerd wordt? Want doet u dat eigenlijk niet al, in gedichten over
wetenschap bijvoorbeeld?
‘Nou, wat ik me kan voorstellen gaat twee kanten op: één kant is wetenschappelijk
onderzoek naar waarom men gedichten schrijft - antwoorden zoeken op vragen als
wat er zo goed is aan rijm en wat dat doet in de hersenen. En de andere kant is in het
gedicht zelf... ik houd niet van uitspraken die wetenschappelijk onjuist zijn,
bijvoorbeeld: “Mijn hart is vol van jou”, dat moet zijn: “Mijn hart is vol van bloed”,
geen flauwekul, of dat moet zijn: “Mijn hersens zijn vol van jou”. Ook niet eens
“vol”, maar “een beetje vol”.’
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Is dat niet beperkend als dichter, dat u geen onjuistheden mag verkondigen van
uzelf?
‘Gerrit Achterberg, die ik wel bewonder, die had... ik weet niet meer wat voor
woorden. De woorden die hij gebruikte klopten niet voor mij en ik zei tegen iemand:
“Het lijkt wel of hij een encyclopedie heeft genomen en heeft opgezocht wat het
betekent.” En dat bleek inderdaad precies wat hij deed.
Maar zo'n encyclopedie openslaan is vaak niet genoeg, als je niet echt in het
onderwerp zit. Bijvoorbeeld de kwantumtheorie, dat is iets onbegrijpelijks maar ook
bijna dichterlijks. Entanglement, hebben jullie daarvan gehoord?’
Daar hebben we over gelezen in uw laatste bundel: twee deeltjes die gesplitst
worden en die zich mijlenver uit elkaar nog steeds gedragen alsof ze één zijn.
‘Precies, dat is volkomen onbegrijpelijk. Ik vind het een leuk idee dat als wij denken
met elektronen, dat die elektronen zich waarschijnlijk volgens de kwantumtheorie
gedragen. Die zijn onbegrijpelijk, dus is ons denken ook onbegrijpelijk. Het is een
beetje ingewikkeld... en misschien ook wel onzin.’ [Hij lacht.]
U heeft in een interview met De Groene Amsterdammer (22-04-1998) gezegd dat
poëzie en wetenschap eigenlijk hetzelfde doen, namelijk iets ontdekken wat er
al was.
‘Ja, dat gevoel heb ik toch wel altijd. Tekenen en schrijven en de wetenschap hebben
in het algemeen hetzelfde effect, geloof ik. Het is heerlijk om iets te ontdekken.
Tekeningen ontdek ik en die trek ik over, en gedichten ontdek ik ook en die probeer
ik net zo te schrijven, en de natuur... Kijken, en dan ontdek ik dat er iets is dat niemand
kent. Maar het is er niet ineens. Ik knoei erg... ik zal het jullie laten zien, hoe hard
ik knoei.’
[Leo laat ons een gedicht zien waar flink wat woorden in zijn doorgekrast en zijn
bijgekrabbeld.]
‘Kijk, dat geklieder komt omdat er ergens een volmaakt gedicht bestaat, en ik probeer
dat te benaderen, dus moet ik telkens wat veranderen. Ik werk erg snel, geloof ik.
Vrees ik. Maar ik moet een hele hoop veranderingen doen, en erg zeker ben ik niet,
als ik ten slotte klaar ben, dat ik kan zeggen: “Zo, dit is het gedicht dat bestond en
dat geschreven wilde worden.” Toch heb ik in het algemeen wel het gevoel dat ik
dat heel dicht benader, zoals het had moeten zijn. Soms heb ik zelfs het gevoel dat
het precies zo is zoals het moest zijn, maar dat duurt niet lang. Dat gevoel heb ik een
half uur, tien minuten, en dan... na een paar uur denk ik: het is wel aardig en de
volgende dag wil ik het niet meer zien. Daarom stuur ik het gelijk naar een tijdschrift.’
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Is dat waarom u zo veel publiceert?
‘In mijn laatste bundel, Daar, staan gedichten van alleen de afgelopen twee jaar. Het
is dikker dan alle andere bundels van mij, dus ja... Sommige mensen zeggen: “Als
je oud wordt moet je het kalmer aan gaan doen”, maar ik vind juist dat je, als je oud
wordt, je moet haasten om het allemaal gedaan te krijgen. Alleen weet ik niet wat er
allemaal gedaan moet worden.
Ik weet ook niet precies wat die drang is om te publiceren. Ik heb het gevoel dat
een gedicht niet compleet is totdat het gepubliceerd is. Eerst in klad, knoeien, dan is
de computer de volgende stap - schoonmaken - en dan sturen. Als ik geen antwoord
krijg dan is het gedicht nog niet klaar. Als ik een onaardig antwoord krijg ook niet.
Het moet aardig zijn. Als ik een aardig antwoord krijg dan is het bijna voltooid en
als het gedrukt is dan ben ik ervan af. Goede recensies heb ik wel nodig, geloof ik.
Schrijf er maar gauw één.’

Tekening: Leo Vroman

Waarom heeft u dat nodig, denkt u, al die waardering?
‘Ach gut, omdat ik kinderachtig ben, waarschijnlijk. Nee, dat is een flauw antwoord.
Omdat ik altijd aan mezelf twijfel. Ik heb een tijdje gehad dat ik helemaal geen
gedichten schreef, in de jaren zeventig ofzo. Ik begon weer toen we in een restaurant
zaten en een jongen bij onze tafel langskwam en vroeg of ik gedichten wilde blijven
schrijven. Ik heb hem bedankt en ben er toen mee doorgegaan.
Ik weet nooit of iets goed is en als ik een slechte recensie krijg, dan denk ik dat
het slecht is. En dat is ook wel zo, want het gaat om communicatie. Als je niet hebt
kunnen communiceren met de recensent, dan ontbreekt er iets. Ook al is hij een
idioot.’ Lachend: ‘Een stomme idioot.’
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Dat lijkt een beetje op de feedback die je krijgt bij wetenschappelijke publicaties.
‘Dat is een goeie vergelijking, daar moet ik over nadenken... Die zijn natuurlijk iets
vager, de reacties op wetenschappelijk werk. In de eerste plaats duurt het maanden
voor het gepubliceerd is, soms een jaar, en dan kan het wel nog een jaar duren voordat
iemand er iets van zegt.
Dat ging ook zo met mijn werk, dat zogenaamde “Vroman-effect”: ik ontdekte
met mijn werkgroepje, ongeveer in 1970, dat een bepaald molecuul op glas gaat
zitten en dan weer verdwijnt, in dertig seconden, het komt enkele seconden na allerlei
andere moleculen en na dertig seconden is het weer vervangen door iets anders. Bijna
elke keer als ik op een bijeenkomst was vroeg ik aan andere wetenschappers of ze
dat molecuul al gevonden hadden. Dan zeiden ze: “Nee”, en dan vroeg ik: “Hoe lang
heb je het blootgesteld?” Zeiden zij: “Oh, een paar minuten”, en dan zei ik: “Ja, maar
dan is het al weg.” Eindelijk, na tien jaar, hebben ze gedaan wat ik zei, en toen hebben
ze het naar mij vernoemd. Wat erg lief is natuurlijk. Maar dat is typisch voor
wetenschap, die manier.’
U zegt dat poëzie en wetenschap hetzelfde doen, maar dat doen ze in een totaal
andere taal...
‘Ja, totaal anders. Erger nog, ik schreef een keer een wetenschappelijk artikel, in het
Engels natuurlijk, en Tineke - ze leest altijd alles wat ik schrijf - zei: “Dit woord
heeft twee betekenissen, welke bedoel je?” “Allebei tegelijk”, antwoordde ik. Waarop
ze zei: “Ja, maar dit is wetenschappelijk, daar mag je dat niet doen, daar moet je
duidelijk zijn.” Dat is waar, dus ik heb het moeten veranderen.’
Wetenschappelijke artikelen schrijft u in het Engels, poëzie voornamelijk in het
Nederlands. Is dat omdat Nederlands de taal van uw jeugdjaren is?
‘Het is je misschien al opgevallen: ik gebruik waarschijnlijk toch ouderwets
Nederlands. Er zijn vrij veel woorden die ik niet ken, of niet begrijp in het Hollands.
Weet je hoeveel woorden er elk jaar worden gemaakt in Holland? Duizend, en daar
blijven er maar tien van in leven. Die gebruik ik niet, dan is het gedicht in een week
dood.’
Om terug te komen op entanglement, als we daaraan denken, denken we ook
aan hoe Tineke en u zeven jaar van elkaar werden gescheiden door de oorlog
en de kampen. Zijn jullie ook als die deeltjes die ver van elkaar zich gedragen
alsof ze nog steeds één zijn?
‘Oh ja. Och, als je zoiets meemaakt, dan kun je het makkelijk herleven geloof ik.
Als ik terugdenk... Ik zie haar nog lopen in Den Haag, of Scheveningen, aan de kust.
Dat voel ik nog steeds.’
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In het gedicht ‘In liefde uitgedrukt’ heeft u het over Tineke en zegt u dat u wel
heel veel blootgeeft van uw leven, en of u dan niet beter een ander woord, een
andere naam dan ‘Tineke’ had kunnen gebruiken. Maar dan concludeert u:
nee, want Tineke is Tineke...
‘Nee, want Tineke is... te werkelijk natuurlijk. Het juiste woord bij het juiste ding...
dat hangt samen met dat wetenschappelijk gezeur van mij: ik wil niet “onjuist” zijn.
In het algemeen natuurlijk, ik kan een gekke fabel schrijven, waarin een kikker praat
met een onderbroek, dan mag je doen wat je wil. Maar in het algemeen moet het juist
zijn. Tineke is Tineke, en geen gedonder.’
In dat gedicht toont u ook een soort schroom om zo veel te publiceren over jullie
intieme leven, maar u doet het dan toch.
‘Ja. Het meest intieme, dat is... Er is een boek dat Details heet, ik probeerde een
moleculaire autobiografie te beginnen, dus dat moest gaan over een spermacel van
mijn vader en een eicel van mijn moeder. Na vijfhonderd regels was ze nog steeds
niet bevrucht, er gebeurt zo ontzettend veel, het is allemaal erg interessant. Maar ik
schreef ook daarin dat ik niet te persoonlijk wil worden over wat mijn ouders met
elkaar deden, het moleculaire niveau helpt daarbij: hoe moleculairder je wordt, hoe
minder persoonlijk het is. Het wordt biologie in plaats van pornografie... Ik weet het
niet. Ik ben soms in de verleiding om heel intiem over mijzelf te schrijven, maar
misschien zijn er een paar pagina's die ik niet publiceer. De brieven die Tineke en
ik aan elkaar schreven toen de oorlog voorbij was, zij was in Holland en ik was hier.
Die brieven, en die zijn nog geïllustreerd, liggen in het Letterkundig Museum, onder
enige lagen plastic, met het briefje: “Niet openen voor het jaar 2025.” Dus je hebt
nog een kans.’
Er is nog iets intiems over.
‘En dan hoop ik dat ze uit elkaar gevallen zijn, tegen die tijd.’
Maar waarom geeft u ze dan aan het Letterkundig Museum? U kunt ze ook
meenemen het graf in.
‘Dat is een goede vraag. Dat kunnen we Tineke even vragen.’
[Leo roept Tineke.]
‘Tineke, ik vertelde over die intieme brieven van ons, dat die in het museum liggen.
En zij vragen: “Als ze toch zo intiem zijn, waarom heb je ze dan gegeven?”’ [Tineke
zwijgt.] ‘Ze denkt na...’
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Tineke:
‘Je weet nooit wat er met ze gebeurt als ze in het huis zijn. Ze kunnen verbranden,
of the kids may try to read them.’
Leo:
‘Ja, als we ze thuis laten liggen is dat gevaarlijk, als ze verbranden is dat toch
zonde. Maar het heeft toch iets arrogants eigenlijk. Achteraf gezien. Dat ik onze
brieven zo belangrijk vind, ook al wil ik niet dat iemand ze leest, dat ik ze wel rustig
aan het museum geef.’
Tineke:
‘Maar wat wil je er dan mee doen?’
Leo:
‘Ik weet niet, ik vertrouw mijzelf voor geen cent.’
Tineke:
‘Ik zou ze niet graag in huis hebben. Ik zou ze niet graag nog eens lezen.’
Leo:
‘Oh nee?’
Tineke:
‘Nee.’
Leo:
‘En de tekeningetjes?’
Tineke:
‘Er waren heel weinig tekeningetjes bij, en als ik mij goed herinner waren ze niet
zo geschikt voor de ogen van andere mensen.’
Het is best bijzonder dat Tineke het allemaal goed heeft gevonden dat u zo veel
over haar geschreven heeft, zo veel persoonlijke dingen over jullie relatie.
[Leo vraagt Tineke op de bureaustoel plaats te nemen om te antwoorden. Zij weigert
eerst, gaat dan toch zitten, blozend.]
Tineke:
‘Wat is er goed aan te vinden, hij doet het toch. Ik vind het ook wel leuk, eerlijk
gezegd. Ja hoor, toe maar.’
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Is er ook een reden dat Tineke zo veel vaker voorkomt in de poëzie dan uw
dochters?
Tineke:
‘De dochters lezen geen Nederlands, dat helpt niet.’
Leo:
‘Daar heb ik geen antwoord op, eigenlijk. Ik heb wel wat gedichten over de
kinderen, en de kamers van de kinderen, maar het zijn er niet veel nee. Het is
waarschijnlijk toch minder poëtisch om kinderen te hebben dan een echtgenote.
“Echtgeniete” eigenlijk, het moet geen verleden tijd zijn. Een echtgeniet.’
In het gedicht ‘Liefde sterk vergroot’ stelt u dat uw biologische besef van de
complexiteit van mensen het gemakkelijker maakt om van ze te houden. Komt
dat vooral voort uit het nog niet helemaal begrijpen hoe een mens werkt of juist
uit het steeds beter begrijpen?
‘Dat is vooral een doodgewoon respect voor de ingewikkeldheid denk ik, en liefde
daarvoor. Ik weet niet zeker of mijn liefde voor alles wat leeft de reden is waarom
ik biologie ben gaan studeren of andersom natuurlijk, dat is heel moeilijk na te gaan.
Ik weet wel dat toen ik heel klein was, ik een keer een worm in mijn hand had. De
worm probeerde naar huis te komen en dat vond ik zo vreselijk lief. Ik vroeg mijn
moeder of ik hem mocht zoenen. Dat mocht niet, dus ik heb hem meegenomen naar
achter in de tuinen hem daar gezoend en losgelaten. Dus ik had wel al een één of
ander probleem daar. Een liefdesprobleem.
Vroeger hield ik misschien meer van beter begrijpen, maar tegenwoordig houd ik
van niet begrijpen. Ik vind dat een erg lekker gevoel. Minder begrijpen... als je denkt
aan misdadigers bijvoorbeeld, die onbegrijpelijk zijn. Ik ben op het ogenblik een
boek over Nixon aan het lezen, The Final Days, en dat is totaal onbegrijpelijk, dat
iemand zo misdadig en dom kan zijn. En dan houd je bijna van hem, dan houd je
bijna van Nixon omdat je niet begrijpt hoe hij zo gek kan zijn.’
Waar komt dat houden van dan vandaan?
‘De dieren zijn allemaal gek. Ze hebben een egocentrische houding die beslist
abnormaal is. En daar houd ik erg veel van. Insecten die lopen te zoeken naar iets,
alsof dat het belangrijkste is, bijvoorbeeld. Heerlijk vind ik dat.’
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Het is toch wel opvallend dat u voor een Nederlands publiek bent blijven
schrijven, terwijl u al zo lang in Amerika woont. Is het gemakkelijker voor u
om u bloot te geven aan lezers die zo ver weg zijn?
‘Ja, beroemdheid... ik ben een beetje beroemd in Nederland en dat is lekker ver weg.
In Holland, als ik vroeger Holland bezocht, loerde ik vaak rond om te kijken of ze
mij herkenden. Ik vond het niet zo leuk als ze mij niet herkenden, maar ook niet als
ze me wel herkenden.
Het is gemakkelijker om mij dan bloot te geven denk ik. Grappig dat je dat woord
gebruikt, een paar weken terug had ik een bijeenkomst met poëziestudenten van hier
en toen maakte ik deze vergelijking: “Writing poetry is like undressing, publishing
is like going outside naked.” En één van de meisjes zei: “Oh, I don't do that.”’
Het feit dat u niet echt in te kaderen bent in een literaire stroming en moeilijk
te vergelijken bent met andere schrijvers, ligt dat ook aan het feit dat u zo ver
van de ‘scene’ bent?
‘Kijk, het is zo dat ik erg weinig te lezen krijg. Querido, onze uitgeverij, stuurt ons
haast nooit iets van andere mensen. Maar ik geloof niet dat ik dingen leer van anderen,
of dat ze iets van mij leren. Ik ben misschien wel het contact verloren, doordat ik de
rijmloze en werkwoordloze gedichten niet kan waarderen. Het lijkt allemaal uit een
woordenboek geknipt, dat je zegt: “Tafel kip, oh olifant, takje.” Dat doet me niet zo
veel. Zelfs nu niet, en nu zeg ik het zelf.’
Dat ‘tafel kip’ u weinig doet is gemakkelijk te begrijpen, maar waarom heeft u
het rijm zo nodig?
‘Het is een hersenziekte, rijmziekte. Ik kan het niet laten. Er zijn natuurlijk twee
dingen die vruchtbaar zijn in rijm. Het één is dat je op heel vreemde woorden komt
en dan merkt dat er een verband is. Het ander is dat het beter past om te onthouden,
of hardop te denken ofzo, ik weet het niet. Als het rijmt dan is het waar. Als het niet
rijmt kan het net zo goed uit een krant komen of zoiets.’
Is waarheid dan belangrijker dan schoonheid in uw gedichten?
‘Schoonheid zeg je? Doet me altijd zo aan zeep denken. Goede zeep, geparfumeerde
zeep. Té geparfumeerde zeep.’ Tegen Tineke: ‘Schrijf ik schone gedichten?’
Tineke:
‘Wat bedoel je, geschrobd of mooi? Ik zou zeggen aandoenlijk.’
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Leo:
‘Aandoenlijk ja, dat is wel de bedoeling. Ik zou dolgraag mensen aan het snikken
brengen. Ik snik zelf niet. Ik heb niet gehuild toen Tineke en ik afscheid namen, en
sindsdien ook nooit meer. 't Is kapot, waarschijnlijk. Ach, ik ben jaloers op mensen
die huilen. Ik vind het een erg mooie bezigheid, eigenlijk. Ik wil het graag veroorzaken
en ik zou het wel leuk vinden als ik het zelf kon, geloof ik.’
Huilen is een manier van ontladen. Doet u dat op een andere manier?
‘Misschien toch wel door het schrijven, ja.’
Dan wordt het schrijven een soort loutering: meer persoonlijk dan
wetenschappelijk.
[Stilte]
‘Ik ben er even over aan het nadenken. Ik geloof dat ik gedichten huil, in plaats
van tranen. Over de betekenis van een gedicht denk ik dan ook niet meer na. Als
iemand mij vraagt wat ik bedoeld heb met een gedicht, zeg ik: “Je wil hetzelfde nog
eens horen, maar dan slechter.”’
Dat heeft Rutger Kopland ook ooit eens gezegd, op een andere manier, dat het
enige goede antwoord op de vraag naar de betekenis van een gedicht het gedicht
zelf is.
‘Nee, dat vind ik toch niet zo grappig als wat ik zelf gezegd heb.’
U gebruikt in gedichten heel vaak het woord ‘lief’. Is dat ook het woord dat u
het meest liefheeft in de Nederlandse taal?
‘Ik wil liever geen erg poëtische woorden gebruiken. Ik vind alles lief, praktisch.
Lief is een handig woord, een prettig woord. Niet te sentimenteel. En je hebt geen
equivalent in het Engels. Het heeft iets meewarigs, “lief”.
“Nou” vind ik ook een leuk woord. Het verandert de zin; “nou, doe maar niet”
klinkt heel anders dan “doe maar niet”.’
U omschreef het leven ooit als ‘nog even’. Wat wilt u doen met het ‘nog even’
dat er nog is?
‘Ik heb geen idee. Je weet het nooit, eigenlijk, er kan toch nog iets gebeuren. Nog
even, misschien zie ik de wereld nog wel vergaan. Ik ben een “disaster freak”, zegt
Tineke, als er kans is op een tornado hier, kijk ik altijd of de batterijtjes van mijn
camera nog goed zijn.
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Wat wil ik verder nog doen... Ik zeg bijna altijd “ja” op verzoeken, “nee” is een beetje
moeilijk voor mij. Of het nu het vuilnis buitenzetten is of het schrijven van een
gedicht. Ik krijg niet veel opdrachten, maar toch zeker een paar keer per jaar.
Bijvoorbeeld voor Tirade heb ik een eigen “in memoriam” geschreven. Sommige
mensen namen die opdracht ernstig op. Die mensen vind ik vrij ondraaglijk. Maar
wat ik wil doen... het belangrijkste voor mij is het moment zelf, dat meen ik echt.
Met jullie praten is nu het belangrijkste in mijn leven. Morgen ben ik het weer
vergeten, maar nu...’ [Hij lacht.] ‘Dat is een grapje natuurlijk, dat begrijp je.’

Precies genoeg
Op een dag zeg ik ‘Genoeg.’
Maar één ding wil ik nooit:
door een ramp tien minuten te vroeg
tot pap te worden voltooid,
zoals een jonge soldaat
door een bom, een handgranaat,
met een restant zeg maar
van een en zeventig jaar.
Alle bloemen moeten ontplooid.
Alle eieren moeten gelegd,
want één ding wil ik nooit maar dat heb ik al gezegd.

Leo Vroman
Fort Worth, 23 juni 2011
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Column
Almudena Claassen
So You Think You Can Write!
In deze jaargang van Vooys wordt de column afwisselend verzorgd door
een hemelbestormer, schepenverbrander of drenkeling, oftewel: een
debutant. In de laatste debutantencolumn vertelt Literatuurwetenschapen Psychologiestudent Almudena Claassen over haar onconventionele
debuut via het innovatieve online platform TenPages.com.
Met trillende vingers zat ik achter mijn computer, beseffend dat ik mijn manuscript
met één simpele vingerbeweging zou blootstellen aan alle internetgebruikers ter
wereld. Een verhaal dat ik nog aan niemand, echt geen mens, had laten lezen. Na
een half jaar treuzelen, goochelend met de woorden die ik onherroepelijk moest
vastleggen, besloot ik de stap te nemen. Hoewel mijn hart bonkte en ik mijn ogen
angstvallig dichthield, klikte ik toch. Verzonden.
Ik debuteer via TenPages.com, een soort ‘Holland's Got Talent’ voor schrijvers.
Een talentenjacht waarbij auteurs beoordeeld worden door zowel een jury als het
lezerspubliek. De mooiste verhalen en de schrijvers die zichzelf het best weten te
promoten ‘winnen’ een uitgever. TenPages.com is een digitaal platform waarop je
als schrijver ten minste tien pagina's van je manuscript online kunt tentoonstellen.
Wie interesse heeft kan aandelen in het manuscript kopen en indien je tweeduizend
aandelen (€10.000) verkoopt, wordt je manuscript omgetoverd tot boek. De
aandeelhouders verdienen vervolgens aan de verkoop van het boek.
Bij de traditionele manier van uitgeven moet de auteur zijn manuscript aanprijzen
bij mogelijke uitgevers. Bij TenPages.com moet niet één persoon overtuigd worden,
maar minstens honderd. Dit concept heet crowdfunding en zorgt voor een
gezamenlijke investering om de uitgave van een boek te financieren. Het grote aantal
aandeelhouders is een vereiste omdat het een voorspelling is van de populariteit na
uitgave van het boek. Dit gegeven is een voordeel dat ‘standaard’ uitgevers niet
hebben maar wel een waardevolle bijdrage levert.
In ‘Holland's Got Talent’ is enkel een zuivere klank niet voldoende, op
TenPages.com is een manuscript oninteressant als er geen pakkende titel, in het oog
springend boekomslag en strategisch promotieplan is. Weinig mensen lezen een
manuscript met een saaie uitstraling en zonder informatie over de schrijver. Actieloos
toekijken, zelfs met een briljant manuscript, is niet genoeg om de eindstreep van
tweeduizend aandelen te halen. Iedere kennis, collega en verre achterneef moet op
de hoogte worden gebracht. Debuteren via TenPages.com is een fulltimebaan.
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Er zijn auteurs die maanden van tevoren de website bekijken, andere manuscripten
volgen om te zien welke promotietactieken het beste werken en hun manuscript pas
plaatsen wanneer ze het hele traject uitgestippeld hebben. Ik moet bekennen dat ik
mijn manuscript, De Laatste Glimlach, op TenPages.com plaatste met nul
voorbereiding en nul verwachtingen. Ik dacht dat de reacties en aandelen vanzelf
zouden aanwaaien. Een uur nadat ik mijn manuscript plaatste kreeg ik ook
daadwerkelijk mijn eerste mail met ‘Aandeel voor je manuscript verkocht’. De euforie
en de daaropvolgende verslaving aan mijn mailbox is onbeschrijfelijk. Ik had een
lezer. Een fan!
Mijn voornaamste bezigheden in het begin van mijn TenPages-fase waren het
refreshen van de pagina en het sturen van bedankberichten. Maar gauw kwam ik
erachter dat dit niet genoeg was. Ondanks de snelle eerste reacties ging het niet zo
vlot als ik voor ogen had. Na een week versteende de aandelenteller. Gelukkig leerden
andere ‘TenPagenaars’ me de kneepjes van het vak. Om je manuscript in leven te
houden en een ‘Wordt uitgegeven’-banner te ontvangen moet je vier maanden lang
campagne voeren. Dat wil zeggen: een artikel in de lokale krant plaatsen, honderden
mails versturen naar bekenden en bedrijven, posters ophangen in boekhandels, winkels
en, in mijn geval, wc-hokjes op de universiteit. Ook TenPages.com doet veel om de
manuscripten te promoten. Als een soort zangcoach interviewen ze hun favorieten,
hebben ze een speciale toplijst op de homepage en prijzen ze schrijvers aan op social
media.
Meedoen op TenPages.com is een zenuwslopende race tegen de tijd. Je manuscript
wordt namelijk vergezeld van een meter die de maanden, dagen en uiteindelijk uren
aftelt tot het voor eeuwig van de website verdwijnt. Bij mijn manuscript spande het
erom. Sommige mensen dachten dat ik het niet zou halen, anderen waren overtuigd
van mijn komende succes. Ik ben er nog steeds niet achter of dit met hun eigen
mening over mijn manuscript te maken heeft. Degenen die het glas als halfvol zagen
bleken gelijk te hebben. Door middel van een Twittercampagne, extra hulp van mijn
aandeelhouders en nog meer mails en posters bereikte ik uiteindelijk de finale. Door
het grote aantal mensen die op het laatste moment aandelen wilden kopen liep de
website vast voordat alles verkocht was. Dit bleek voor mij een geluk; ik zou de
ijzingwekkende spurt van vierhonderd aandelen gemist hebben, vanwege een cursus
die ik moest bijwonen. Na de stressvolle maanden kon ik eindelijk het moment
meemaken dat de teller op 2012 aandelen stop werd gezet en ik verzekerd was van
een uitgever!
Het behalen van de eindstreep was de eerste dagen als een droom. Het leek
onbegrijpelijk dat zoveel mensen geld geïnvesteerd hadden om mijn manuscriptje
de grote boekenwereld in te helpen. Op dit moment ben ik over de grootste schok
heen en begeeft mijn manuscript zich in het uitgeefproces, wachtend op het echte,
papieren debuut. Het zoeken naar investeerders tijdens de verkoop van de aandelen
heeft zoveel tijd in beslag genomen dat ik al weken niet aan het manuscript had
gewerkt. Nu heb ik in totaal acht maanden de tijd om, onder leiding van een redacteur,
het manuscript piekfijn in orde te maken. Daarna wordt er een uitgever gezocht die
interesse heeft in het verhaal en waar ik mee wil samenwerken. Na nog een
redactieronde zal het boek
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gedrukt worden, en kan ik de aandeelhouders eindelijk op gepaste wijze bedanken
door ze een gesigneerd exemplaar te overhandigen.
TenPages.com onderscheidt zich van de standaard uitgeefprocedure doordat de
beoordeling van het manuscript, in principe, niet door een redacteur wordt gedaan,
maar door het lezerspubliek. Er zijn uitgevers en redacteuren die de (vaak)
onprofessionele lezers en TenPages.com hierop afrekenen. Advocaat Hans Bousie
zegt in zijn column op Boekblad.nl: ‘Het verschil tussen “iemand die schrijft” en
een “echte schrijver” wordt alleen gezien door de goede middleman.’ Hij vindt het
publiek ondergeschikt aan de kritische blik van een uitgever. Maar is het publiek
niet degene die uiteindelijk het boek koopt en leest? Waarom niet hen de boeken
laten kiezen die worden uitgegeven? Bousie zegt dat er al genoeg boeken op de markt
zijn waaruit lezers moeten kiezen, en dat nog meer ‘ongefilterde schrijfdiarree’ niks
toevoegt.1
Mijn ervaring met TenPages.com heeft me juist getoond dat lezers het leuk vinden
om betrokken te zijn bij de selectie en het schrijfproces van het boek. TenPages.com
voegt meer betekenis toe aan het concept van een fanclub. Het is nu niet alleen
mogelijk om het leven van Heleen van Royen te volgen op Twitter of Tommy
Wieringa in te huren voor een avondje voorlezen, maar ook om inbreng te hebben
in de naam van een personage of wellicht zelfs het einde van het boek. Ook de namen
van de aandeelhouders komen bij uitgave achterin het boek te staan. Wat is er leuker
dan te kunnen zeggen dat je destijds de nieuwe Reve hebt ontdekt en gesteund?
De aandeelhouders investeren in een manuscript omdat ze het manuscript waarderen
of omdat ze denken dat anderen dat zullen doen. Ze ontvangen immers vier jaar lang
een gedeelte van de opbrengst van de boekverkoop. Bij een verkoop van vijfduizend
boeken verdienen ze hun inleg terug. Als alle TenPagesboeken verkoopcijfers hebben
zoals Zo Zuidas, twaalfduizend exemplaren binnen een jaar, is het geen slechte bron
van inkomsten. Echter, veel aandeelhouders investeren niet alleen vanwege een
beoogde winst, maar ook omdat ze het manuscript heel goed vinden of de auteur
willen steunen. De aandelen zijn een middel om het verhaal een fysiek bestaan te
geven, maar de bemoediging die daarmee gepaard gaat zorgt ervoor dat de schrijver
het verhaal met liefde en zorgvuldigheid afmaakt. De inbreng van de lezers zorgt
voor een soort gezamenlijk debuut en er wordt een band tussen auteur en lezer
gevormd. Ze betreden samen de uitgeverij, en verlaten als lezer en boek weer de
boekhandel.
Ik zie de betrokkenheid van de lezer bij het uitgeefproces als een positieve
verandering in de uitgeefwereld. Mijn manuscript heeft veel lof ontvangen, maar
ook kritiek. Hoewel de kritiek soms pijnlijk was, was het heel leerzaam. Uiteraard
zal mijn verhaal niet volledig worden aangepast aan de wensen van een ander, maar
sommige tips hebben het verhaal daadwerkelijk sterker gemaakt. Het is prettig om
deze kritiek te kunnen verwerken voordat het boek in onomkeerbare vorm in de
boekwinkel eindigt.

1

De reacties van Valentine van der Lande (oprichtster TenPages.com) en Maarten Muntinga
op de column van Hans Bousie, zijn te lezen op:
http://tenpages.com/nieuws/boekenwereld/512.
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Het publiek functioneert op deze manier als een groepsredactie. Des te meer ogen
het manuscript doorlezen, des te meer mogelijkheden tot verbetering.
De lezers werken nu samen met de schrijver om een verhaal op de markt te brengen.
Ondanks de kritiek die TenPages.com ontvangt gaat het nog steeds om de literaire
kwaliteit. Niet ieder manuscript wordt uitgegeven, en niet iedere suggestie van de
lezer wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De grote verandering is de verbondenheid
tussen de lezer en de auteur en het feit dat de lezers gedurende een eerder stadium
al betrokken zijn bij de selectie van de boeken die zíj willen lezen.
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Jürgen Pieters
Historische letterkunde vandaag en morgen
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2011
256 pagina's
29,50 euro
ISBN 9789089642967

Frans-Willem Korsten
Nieuwe gezichtspunten! Bekende praktijken?
In juni 2011 hield Kevin Sharpe, een van de meest interdisciplinaire wetenschappers
op het gebied van de zeventiende eeuw, een lezing in Leiden die aanving met de
woorden: ‘There is no event in history that comes to us without some form of
representation.’ Volgens hem was daarom niet minder, maar meer New Historicism
nodig. Hij wist heel wel dat een van de grote voortrekkers van New Historicism,
Stephen Greenblatt, inmiddels nauwelijks nog een beoefenaar van die benadering
kon worden genoemd. Hij wist ook dat New Historicism was bekritiseerd en passé
leek. Maar in Sharpes lezing was die kritiek oppervlakkig en de ontwikkeling van
Greenblatt niet alleen ‘for the better’.
Als om Sharpes oproep tot méér New Historicism te beantwoorden, publiceerde
rond diezelfde tijd Jürgen Pieters zijn Historische letterkunde vandaag en morgen.
Het werk belichaamt de eerste zorgvuldige behandeling en verdediging van New
Historicism in het Nederlandse taalgebied. Het boek verdient een spil te worden in
het universitaire bachelor- en masteronderwijs. Iedereen die zich wil ontplooien op
het geesteswetenschappelijk gebied van de zestiende en zeventiende eeuw moet het
hebben gelezen.
Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 bestaat uit hoofdstukken (eerder verschenen
als artikelen tussen 2003 en 2009) die behandelen waarom New Historicism in de
Lage Landen zo'n geringe respons en soms ook geringschattende reactie kende.
Ordenend is Pieters' discussie met Marijke Spies in Spiegel der Letteren. In het geheel
nieuwe, vierde hoofdstuk is de slotvraag in die discussie: kunnen we nog werken
met een vorm van onderzoek die door Catherine Belsey is gekwalificeerd als
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en Pieters acht hem kenmer-
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kend voor het Nederlandse veld via grootheden als W.A.P. Smit en Marijke Spies
(pars pro toto voor dat veld). Expressief realisme kenmerkt zich door de aanname
dat historische auteurs iets bedoelen met hun werk, dat feitelijk iets uitdrukt over de
tijd waarin het werd gemaakt. De taak van de wetenschapper is dan om die historische
context te reconstrueren zodat de tekst in zijn bedoeling en expressie weer letterlijk
en figuurlijk ‘duidelijk’ wordt. De historische tekst wordt zo, anders gezegd, een
venster op de historische werkelijkheid. Zo'n venster is onmogelijk in de benadering
van New Historicism of Cultural Materialism. De tekst is daarin niet een venster,
maar een materieel strijdveld. Pieters ziet de grond voor die benadering in de
Amerikaanse ‘contestatie-cultuur’ (88) en het Europese poststructuralisme uit de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De historische tekst is in deze
benaderingen ‘aan het werk’. In en door de tekst manifesteren zich meerdere en soms
radicaal verschillende culturen, krachten en ideologieën.
Dit deel biedt een onmisbaar inzicht in de internationale discussie en een overzicht
van het nationale veld. In dat kader had Pieters in hoofdstuk 4 wellicht iets meer
kunnen terugblikken op wat er sinds 2003 gebeurde in het werk van de besproken
onderzoekers. In hoofdstuk 3 bespreekt Pieters bijvoorbeeld hoe het werk van Lia
van Gemert, Arie Gelderblom en Frans-Willem Korsten raakvlakken heeft met New
Historicism. Maar van Lia van Gemert wordt eigenlijk alleen haar oratie in Nijmegen
behandeld (Norse negers: Oudere letterkunde in 1996), van Arie Gelderblom alleen
zijn bundeling artikelen waarop hij promoveerde: Mannen en maagden in Hollands
tuin. Voor zowel Van Gemert als Gelderblom geldt dat hun werk daarna New
Historicism niet als leidraad had. Bij Korsten blijft het distinctieve verschil buiten
beeld tussen diens Vondel belicht en de Engelse herbewerking daarvan, Sovereignty
as inviolability. De Engelse versie was niet simpelweg een ‘editie’ in een andere taal,
zoals Pieters aangeeft, maar werd grondig herschreven omdat het zich moest
verhouden tot een publiek dat theoretisch anders was, en is geïnformeerd. Dit verschil
had Pieters' these kunnen illustreren dat New Historicism nooit echt is geland in de
Lage Landen.
Ondertussen is de vraag hoe de theorie die door Pieters zo excellent wordt overzien,
kan leiden tot een andere praktijk. Die vraag is in deel 1 nadrukkelijk gesteld met
als antwoord: ‘Ik kan hier geen uitgewerkt voorbeeld geven: dat zou om een ander
boek vragen.’ (55) Pieters doet alsnog een schetsmatige voorzet aan de hand van zijn
project over Huygens' Ooghentroost. Het twistpunt blijkt dan uiteindelijk vooral te
zijn dat wetenschappers interpretaties niet meer kunnen afdekken met een beroep op
de auteur. Ik ben het daarmee eens. Maar datgene wat de interpretatie van dit
overbekende gedicht via het New Historicism meer zou kunnen doen opleveren,
blijft te vaag. In termen van een ‘cultural poetics’ zou Pieters' behandeling van
Ooghentroost distinctief anders moeten zijn dan wat mogelijk was onder het
paradigma van Old Historicism. En ánders is zijn behandeling; maar is ze distinctief
anders?
In deel 2, ‘Het spreken van de doden’, staat de relatie tussen heden en verleden
centraal. Pieters benoemt de bestudering daarvan als ‘traditiewetenschap’. (14) Hij
ont-
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wikkelt zijn gedachten aan de hand van de belangrijkste werken van Stephen
Greenblatt (Renaissance Self-fashioning from More to Shakespeare), van Catherine
Belsey (Shakespeare and the Loss of Eden) en Jerome McGann (The Beauty of
Inflection). Al even belangrijk is echter Frank Ankersmits De sublieme historische
ervaring. Voor Pieters is er niet een punt in het verleden van waaruit de verklaring
kan worden gevonden hoe ‘het’ zo is gekomen. Heden en verleden zijn in dialoog
en die dialoog wordt gevoed vanuit het belang van het heden. Petrarca aanhalend,
stelt Pieters dat we via de omweg van het verleden iets leren over onze eigen tijd.
Het is dit ‘iets’ dat me vanwege zijn ongedefinieerdheid zorgen baart. Pieters
specificeert nader:
In een tijd waarin de kennis van het verleden steeds manifester wordt
gemarginaliseerd, vanuit de in andere maatschappelijke domeinen sterk
gepromote idee dat slechts het hier en nu telt, proberen zij duidelijk te
maken dat het verleden voor dat hier en nu wel degelijk van belang kan
zijn. (137)
Dat belang zit hem dan in een door het verschil tussen heden en verleden
geproduceerde vervreemding. Die ontregelt de lezer en maakt die tot een soort van
pelgrim in de tijd. Zo sympathiek als dat is, zo klemmend ontbreekt hier een
wetenschappelijk geprofileerde houding ten opzichte van de huidige tijd. Dat is deels
een tijd waarin, politiek gezien, nationale identiteit en verleden juist hoog op de
agenda staan. Dat is anderszins een tijd waarin door de jacht van het ‘nu’ inderdaad
de relatie tot het verleden lijkt te zijn gemarginaliseerd. Een benadering voorstaande
die de literatuur als ideologisch strijdperk ziet, zou Pieters hier meer moeten bieden
dan een uiteindelijk formalistisch antwoord dat het verleden best wel iets te bieden
heeft omdat het ons kan vervreemden. De vraag blijft: van wat, en waartoe?
Die vraag wordt des te klemmender als, via Frank Ankersmit, Huizinga's relatie
met het verleden als toetssteen wordt ingezet onder het kopje ‘Intiem met het
verleden’. (139) Het gaat dan om ‘wederzijdse betrokkenheid’ van dode historische
actoren en wij-de-levenden, zoals die ook door Petrarca en Machiavelli is bepleit.
Het betreft hier een houding die wonderwel ook gepropageerd zou kunnen zijn door
aanhangers van Old Historicism. Sterker, die is daardoor als zodanig gepropageerd.
Veelzeggend is hier Ankersmit met het sublieme van de historische ervaring, die
zich voordoet door de confrontatie met historische documenten of artefacten. Die
‘werken’ in Ankersmits studie niet als representaties, maar door hun historische
materialiteit, of feitelijkheid. Daarmee is de geschiedwetenschap radicaal
gesubjectiveerd. Ze is ook vrij radicaal niet-ideologisch ingevuld, terwijl we in zekere
zin terug zijn bij een soort van ‘expressief realisme’. Het is dan niet de auteur die
bedoelingen heeft en over een werkelijkheid spreekt, maar de tijd ‘spreekt’, vanuit
de doden, en geeft ons zodoende een ‘werkelijke’ ervaring.
In deel 3 lijkt vooral de wetenschappelijke praktijk centraal te staan die vereist is
voor een nieuw type van historisch letterkundig onderzoek - het onderzoek, zoals de
titel aangeeft, van ‘morgen’. Hier worden Greenblatt, Belsey en McGann behandeld
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vanwege datgene wat hun onderzoek in concreto op kan leveren. Het deel eindigt
met Walter Benjamin voor wie volgens Pieters gold:
Niet de vraag naar het wie es gewesen van het verleden an sich wilde hij
daarbij vooropstellen, maar de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden
van onze historische kennis (...): kennis van het verleden wordt per definitie
geconstrueerd in het heden. (202)
Ik ben het helemaal eens met het hierin vervatte afscheid van Ranke (die het verleden
wilde kennen zoals het ‘was’). Dat afscheid vereist wel, zoals dat voor Benjamin
nadrukkelijk het geval was, een basale analyse van het heden. Alleen zo kan duidelijk
worden welk hedendaags belang gemoeid is met welke soort van historische kennis.
In dit geval houdt Pieters Benjamins marxistische analyse van ‘ons’ heden
nadrukkelijk buiten beeld. In plaats daarvan krijgen we Benjamin te zien als een
pengenoot van McGann, die stelt: ‘Every text, having thus been played, is henceforth
riven with ancient memory, which we may hear, if we try, in a new way’. (202) Het
‘new’ is hier al even onbepaald als het eerdere ‘iets’. En opnieuw: zou het niet iets
zijn waar Old Historicism evenzeer voor had kunnen pleiten, of pleit (want het is
niet dood)? Veelzeggend is dat Pieters zijn beschouwingen in dit verband afsluit in
het kader van ‘traditiewetenschap’. Dat is een vorm van wetenschap die Benjamin
zou hebben bevreemd, om het zacht te zeggen. Men kan zijn cake niet tegelijk heel
laten en eten. Benjamin binnenhalen heeft consequenties, die hier duidelijk maken
dat Pieters' nadrukkelijke afscheid van Old Historicism wellicht een verhuld ‘tot
ziens’ is. Was Pieters maar geëindigd met Belsey, die Foucault als voornaamste
inspiratiebron neemt en daar in de wetenschappelijke praktijk ook van getuigt. Ze is
in dit opzicht een duidelijke spreekbuis voor het zogeheten Cultural Materialism dat
in Pieters' studie misschien iets te onproblematisch gelijk is geschakeld met New
Historicism.
Mijn kritiekpunten zijn duidelijk en ik kon ze alleen formuleren aan de hand van
een studie die uitblinkt door intelligentie, overzicht, en veelzijdigheid. De tekst
fascineert tevens doordat ze een strijdveld belichaamt. De tekstuele ‘Pieters’ bestaat
bij de gratie van de dialectische verbinding tussen Benjamin en Spies. De dialectische
band tussen beiden leidt niet tot een kermismonster. Het is wel spookachtig, in de
Derrideaanse zin. De problemen waarmee Pieters worstelt zijn fundamenteel voor
alle deelnemers in het veld. Er zijn veel momenten waarop Pieters nieuwe lichten
laat schijnen, prachtige overzichten geeft en oplossingen biedt. Tezelfdertijd is het
boek de belichaming van een worsteling die in het veld van de Nederlandse historische
letterkunde nog niet is volvoerd. Om al deze redenen is het boek een klassieker:
required reading.
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Carl de Strycker
Auteursintentie: neither available nor desirable?
Zelden heb ik een literatuurwetenschappelijk boek gezien waarvan de dorre titel,
Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis, zo sterk contrasteert met de afbeelding
op de flap. Daarop is de - bewust provocerende of alleszins vervreemdende - foto
gereproduceerd die Oliviero Toscani voor Benetton maakte van een blank kind dat
gezoogd wordt door een kleurlinge. Met een blik op de controverse die deze afbeelding
uitlokte, leidt Ralf Grüttemeier zijn lezer binnen in de problematiek van de
auteursintentie. Wat door het modemerk en zijn fotograaf naar eigen zeggen bedoeld
was als een boodschap van gelijkheid en verdraagzaamheid (United Colors!) werd
door anderen geïnterpreteerd als een verwerpelijke verwijzing naar de slavernij: de
zwarte min die het witte kind moet voeden. In die lezing bevestigt het beeld precies
de verschillen en herstelt het een ongewenste hiërarchie. Los van het feit dat die
interpretatie ook omgedraaid kan worden - waarom niet: het zwakke blanke ras dat
als een hulpeloos pasgeboren kind volledig afhankelijk is van het mooie en krachtige
zwarte? - is daarmee het probleem scherp gesteld: moet je rekening houden met de
intenties van de maker bij de interpretatie van een kunstwerk? Helemaal niet, zo
heeft elke student literatuur van W.A. Wimsatt en Monroe C. Beardsley geleerd. Dat
zou toegeven zijn aan de intentional fallacy. Auteursintenties zijn, zo stelden zij in
1946, ‘neither available nor desirable’. We hoeven niet te weten wat een auteur
bedoeld heeft om een werk te begrijpen. Sterker nog: het is beter om zijn bedoelingen
niet te kennen, want die beperken de interpretatievrijheid. Daarmee deed zich in de
geschiedenis van het lezen een heuse revolutie voor, want voordien werd nooit
getwijfeld aan het belang van auteursuitspraken.
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intenties van de middeleeuwen tot nu. Hij onderscheidt vier posities: tot ongeveer
1800 is er sprake van ‘een eenheid van de auteursintentie, de uit de tekst af te leiden
intentie, de context van beide en de bedoelingen die de lezer aan een en ander toekent’.
(97) Het is met Friedrich Schleiermacher dat daar verandering in komt. De criticus
moet in een eerste stap nog wel de auteur begrijpen, maar het is vervolgens mogelijk
dat hij de auteur ‘beter’ snapt dan dat die zichzelf begrijpt. Dat is een eerste
voorzichtige poging om de lezer wat meer autonomie te geven en interpretaties toe
te laten die afwijken van die van de auteur. De volgende verschuiving in het denken
over auteursintentie is meteen een aardverschuiving: Wimsatts en Beardsleys
befaamde intentional fallacy. In hun idee is legitimatie van de auteur niet meer nodig,
noch als opstap, noch als doel. Voor een totale breuk zorgt ten slotte het
poststructuralisme. Barthes' ‘dood van de auteur’ is de geradicaliseerde variant van
de uitschakeling van de auteursintentie. Grüttemeier weet deze evolutie elegant en
aanschouwelijk en toch, zoals beloofd, beknopt uiteen te zetten. Daarbij is zijn
institutionele insteek bijzonder revelerend, hoewel die zelf natuurlijk zeer sterk op
auteursintenties gericht is: het gaat namelijk om positiebepalingen, en dus intenties,
van critici! In het metadiscours wordt wel degelijk rekening gehouden met de
bedoelingen van (literatuurwetenschappelijke) auteurs en geldt de waarschuwing
voor de intentional fallacy blijkbaar niet. Grüttemeier maakt zeer helder duidelijk
dat de hele problematiek te maken heeft met een zich emanciperende literatuurkritiek.
In de middeleeuwen is het geschreven woord het woord van God, waaraan niet
getwijfeld kan en mag worden. Hetzelfde geldt voor auteurs: de lezer moet volgens
hun bedoelingen lezen. In de negentiende eeuw is de auteur nog steeds een belangrijke
stem, maar mag de criticus toch ook al een woordje meepraten en kan zijn interpretatie
af en toe verdergaan of afwijken van die van de auteur. Vanaf het midden van de
twintigste eeuw komt de nadruk dan volledig op de interpretatie van de lezer te liggen.
De hypothese dat een steeds autonomere kritiek misschien wel het gevolg is van de
steeds voortschrijdende autonomisering van de literatuur - zoals die door William
Marx in Het afscheid van de literatuur wordt beschreven, en voor het Nederlandse
taalgebied voornamelijk door Gillis Dorleijn - formuleert Grüttemeier niet, hoewel
ze vanuit zijn institutionele aanpak meer dan gerechtvaardigd lijkt. Wat hij wel zeer
mooi laat zien, is dat het succes van het concept intentional fallacy misschien meer
te maken heeft met pragmatische redenen dan met zuiver theoretische. Een mogelijke
verklaring voor de dominantie van deze aanpak in de letterenfaculteiten is het
groeiende aantal studenten, dat bovendien steeds vaker de nodige historische
achtergrond ontbeert voor andere benaderingen. Een contextloze close reading is
dan gewoon een handige oplossing voor de docenten. Een ander hoogtepunt in het
boek is wanneer Grüttemeier, zeer scherp analyserend, aantoont dat de New Critics
geruisloos hun opvattingen over auteursintenties op elkaar afstemden. Hij maakt
komaf met de idee dat er in het New Criticism een eenduidige houding bestaat ten
opzichte van auteursuitspraken en laat zien dat er aanvankelijk minstens twee
concepten van auteursintentie gehanteerd worden die langzaam naar elkaar
toeschuiven terwijl ‘alle acteurs de indruk [wek-
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ken] dat hun eigen standpunten ongewijzigd overeind blijven’. (78)
Daarmee is Grüttemeier erin geslaagd een zeer bevattelijk overzicht van de
verschillende posities in het debat rond auteursintenties te schetsen zonder daarbij
louter de theoretische standpunten samen te vatten. Tot daar is het een schitterend
boek dat niet alleen in colleges erg bruikbaar is - al zou ik niet graag hebben dat mijn
studenten even slordig geredigeerde teksten inleveren: foute splitsingen, spelfouten,
geen consequent toegepaste genitief-s-regel en zelfs een dt-fout -, maar waarvan ook
de reeds goed in de problematiek ingevoerde literatuurwetenschapper nog veel leert.
Voor het eerste deel geldt dat dit net zo goed een in het Engels gesteld boekje in
pakweg de Oxford-reeks Very Short Introductions zou kunnen zijn. Het is echter een
specifiek voor de Nederlandstalige markt bedoelde publicatie, en wat ik daarbij sterk
mis, is een inbedding in de neerlandistiek. Waarom komen niet nadrukkelijker de
posities over auteursintenties van neerlandici aan bod? Die komen pas in het
allerlaatste hoofdstuk ter sprake, en dan nog slechts zijdelings. De boeiende discussie
tussen Jan Konst en Frans-Willem Korsten naar aanleiding van diens
Vondel-interpretatie figureert pas in de conclusie van dat hoofdstuk. Bart Vervaecks
consequente negatie van auteursintenties wordt niet systematisch onderzocht, maar
als een vreemde Vlaamse stem in de ‘affaire Kellendonk’ behandeld; de expliciete
oproep in 2007 tot herwaardering van de auteursintentie in het literatuuronderzoek
door Hans Vandevoorde - zowel in het boek Achter de verhalen als in TNTL - wordt
zelfs helemaal niet behandeld, en slechts een van beide publicaties heeft
ternauwernood de bibliografie gehaald.
Dat brengt mij bij het tweede, praktische gedeelte van de studie dat ik
problematischer vind. In een aantal casestudies wil Grüttemeier onderzoeken welk
concept in verband met auteursintentie dominant is. In het vierde hoofdstuk van het
boek onderzoekt hij daartoe de literatuurkritiek van Tachtig, in het vijfde die van M.
Revis en van het avant-garde tijdschrift i10. Niet dat dit geen boeiende stukken
oplevert, integendeel, maar de vraag is: waarom richt Grüttemeier de focus op
literatuurkritiek? Is intentional fallacy niet voornamelijk een
literatuurwetenschappelijk concept en is onderzoek naar critics in plaats van naar
critici dan niet meer aangewezen? Met andere woorden, moet niet eerder de
academische interpretatiepraktijk tegen het licht gehouden worden dan de dagbladof tijdschriftenkritiek? Die laatste vormen van kritiek houden zich, zoals Grüttemeier
inderdaad concludeert, in verband met auteursintenties namelijk heel sterk aan de
traditionele opvattingen. Dat is, lijkt mij, niet zo verwonderlijk, en verklaarbaar
vanuit het feit dat dit soort kritiek vaak gericht is op wat Orhan Pamuk in De naïeve
en de sentimentele romanschrijver de ‘naïeve lezer’ noemt, namelijk de lezer die
van auteursintenties overtuigd is. Dat is - daar hoeven we geen onderzoek naar te
doen - de positie van het grote publiek. Het zoeken naar critici die consequent over
‘de roman’ of ‘de passage’ spreken in plaats van over de auteur als blijk van de
internalisering van het concept intentional fallacy lijkt mij dan ook zinloos. Nog
afgezien van het feit dat het gebruik van de naam van de auteur gewoon voor
stilistische variatie zorgt, kan het best zijn dat de criticus, wanneer hij de naam noemt,
gewoon op de auteursfunctie (Foucault) doelt, maar dat er geen plaats is - en dat zou
in een krantenstuk
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ook niet op zijn plaats zijn - om dat te expliciteren. Niettemin denk ik dat de conclusies
van Grüttemeier correct zijn: in de kritiek is de conventionele opvatting over
auteursintenties zonder meer dominant.
Interessanter - en wat mij betreft ook relevanter - in het kader van deze studie, is
het laatste hoofdstuk, omdat het hier wel gaat om academische literatuurbeschouwing.
Daarin onderwerpt Grüttemeier Merlyn, het tijdschrift dat beschouwd wordt als het
begin van de close reading in de neerlandistiek, aan een onderzoek, bekijkt hij de
discussies over de strekking van F. Bordewijks Bint, en gaat hij in op de receptie van
Frans Kellendonks Mystiek lichaam. Hier laat Grüttemeier heel duidelijk zien dat,
ondanks de theoretische communis opinio aan de universiteiten over de intentional
fallacy, deze in de interpretatieve praktijk maar zelden zo radicaal wordt gehandhaafd.
In elk van de besproken gevalstudies blijkt de neiging om een beroep te doen op de
auteursintentie bijzonder groot en ook hier is de conclusie dat de meer traditionele
opvattingen domineren. Ook over dit hoofdstuk zijn er wel wat opmerkingen te
maken, zoals over de bewering dat het gebruik van biografische gegevens binnen
een opvatting die de auteursintentie tussen haakjes plaatst uitgesloten zou zijn.
Waarom zou dat het geval zijn? Uiteraard kunnen ook bij een strikte toepassing van
de intentional fallacy biografische gegevens, poëticale uitspraken of interviews
gebruikt worden, alleen is de interpretator er zich van bewust dat het hierbij dan gaat
om intenties die, op basis van interpretatie van teksten, aan een geïmpliceerde auteur
worden toegeschreven en dus door de lezer worden geconstrueerd. Het verschil zit
'm in het feit dat die interpretator niet gelooft dat hij met dit soort gegevens de auteur
‘an sich’ te pakken heeft, maar zich bewust is dat het steeds om de auteur ‘für mich’
gaat.
Waar het eerste deel van Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis een prima
overzicht van de discussie tot op heden biedt, levert het tweede deel zelf dus de
nodige stof tot discussie op. Daarmee is Grüttemeiers boek een ijkpunt in een van
de belangrijkste literatuurtheoretische debatten, maar tegelijk ook een prikkelende
oproep aan elke literatuurwetenschapper tot positiebepaling daarin.
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Geesje Kuit is adviseur voor multifunctioneel landschap, interactieve planvorming
voor het landelijk gebied en groen in de stad. Daarnaast is zij amateur beeldend
kunstenaar. De illustratie die zij maakte voor Vooys, ‘Vrouw en paard’, is een
papierknipsel geïnspireerd op Egyptische kunst. www.geeskuitadvies.nl.
Jannah Loontjens (1974) studeerde filosofie in Amsterdam en New York. Momenteel
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Matthijs Ponte is filosoof, literatuurwetenschapper en coördinator van Stichting
Perdu. Hij schrijft over literatuur, filosofie en politiek. Samen met Joost Baars begon
hij in 2009 de podcast VersSpreken.
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