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[Nummer 1]
Redactioneel
Hoera, Vooys viert feest! Sinds 1982 - ruim voor de geboorte van de huidige
redactieleden - hebben studenten van diverse universiteiten in Nederland zich
belangeloos ingezet voor Vooys. Dit jaar bestaat Vooys dertig jaar en dat vieren we
uitgebreid met onze essaywedstrijd ‘Lof der Letteren’. We luiden deze jaargang
officieel in met dit jubileumnummer en daarvoor hebben we verschillende
oud-redacteuren en voormalige auteurs gevraagd om weer eens bij te dragen. Maar
zoals altijd is er ook ruimte voor nieuw bloed.
Voormalige hoofdredacteuren Willem Bongers-Dek, Jeroen Dera en Laurens Ham
trakteren ons op een wel heel bijzondere terugblik. Geïnspireerd op hun briefwisseling
‘Jonge wolven’ in tijdschrift DW B maken zij de balans van dertig jaar Vooys op.
Zonder gêne steken zij de loftrompet over ons blad, maar weten tegelijkertijd ook
de onbeduidendheid ervan bloot te leggen.
Koen Potgieter, amerikanist, neemt ons mee naar de gesegregeerde Verenigde
Staten van de jaren twintig. Potgieter beschrijft hoe ‘zwarte’ Amerikanen zich destijds
voordeden als blanken om te kunnen ontkomen aan de beperkingen die hen, vanwege
hun afkomst, werden opgelegd. Deze tactiek werd passing for white genoemd. Het
bijbehorende literaire genre, de zogenaamde passing novel, ontleedt hij aan de hand
van twee contemporaine romans.
Neerlandicus Arie Jan Gelderblom heeft Vooys vanaf de eerste jaargang regelmatig
van bijdragen voorzien. Deze keer bespreekt Gelderblom de roemruchte Franse
intellectueel Renaud Camus en neemt ons mee in de wondere wereld van diens
Journaux: de nauwgezette en omvangrijke dagboeken die Camus sinds 1987
publiceert.
Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde Lia van Gemert schrijft een
artikel over de ontwikkeling van de roman in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij
laat daarbij zien hoe de roman destijds stof deed opwaaien vanwege zijn beruchte
imago en tegelijkertijd aan populariteit begon te winnen.
Oud-redacteur Kila van der Starre analyseert aan de hand van Jonathan Cullers
befaamde theorie over de vier poëticale functies van de apostrof het woordje ‘o’ in
de gedichten van Astrid Lampe. Van der Starre laat zien hoe deze uitroep de
traditionele lezing ervan weet te parodiëren en hoe dat kleine woordje de wil tot
aanwezigheid van de postmoderne Lampe in haar poëzie toont.
De nieuwe directeur van het Nederlands Letterenfonds voorzag Vooys in het
verleden al eens van een bijdrage; dit keer schrijft Pieter Steinz een ‘In de kast’ over
John Kennedy Tooles absurdistische Een samenzwering van idioten. Docent Bas
Jongenelen
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pleit in ‘De Kop van Jut’ voor de afschaffing van het middelbare schoolonderwijs
Nederlandse letterkunde. Redacteuren Lars Kloet en Susanne ter Smitten spreken
met oud-redacteur en inmiddels bestsellerauteur Peter Buwalda. Maaike Meijer
verzorgt na een jaargang trouwe dienst (jaargang 8) nog eens de column, waarin zij
terugblikt op de ontwikkelingen van genderstudies de afgelopen decennia.
Ten slotte in dit nummer drie recensies: A.B.C. Swart recenseert de bundel
Narratives of Trauma, Jacqueline Wessel bespreekt de historisch-kritische editie van
Walewein ende Keye door Marjolein Hogenbirk, en Jeroen Salman beoordeelt Literary
cultures and public opinion in the Low Countries.
Met dit bijzondere jubileumnummer luiden wij een vierde decennium Vooys in en
als altijd wensen wij u veel - feestelijk - leesplezier toe!

Vooys. Jaargang 30

8

Willem Bongers-Dek, Jeroen Dera en Laurens Ham
Haperen en daveren
30 jaar Vooys
Het zal u niet ontgaan zijn: Vooys bestaat dertig jaar. Ter gelegenheid
van dit heuglijke feit vonden wij oudgedienden Willem Bongers-Dek,
Jeroen Dera en Laurens Ham bereid om eens zonder blad voor de mond
te reflecteren op drie decennia blaadjesmakerij. Deze ‘Jonge wolven’
onderhouden een doorlopende briefwisseling over hedendaagse literatuur
voor het literaire tijdschrift DW B, ook te vinden op www.dwb.be. Nu is
Vooys onderwerp van discussie. Vanuit welke veste kan Vooys het volgend
decennium overleven? Waar liggen de kansen van (sociale) digitale media?
En als het tijdschrift zou verdwijnen, is dat dan erg? Naast het excentrieke
karakter van Vooys en zijn veranderlijke identiteit komen actuele vragen
over de toekomst van de literaire tijdschriften aan bod.

Beste wolven,
‘Vooys heeft de afgelopen twintig jaar nog geen deuk in het pakje boter geslagen
waarmee ik de Nederlandse literaire wereld dan maar even zal vergelijken.’ Met deze
constatering opende Bertram Mourits een essay in het jubileumnummer bij twintig
jaar Vooys. Een vreemd nummer is dat, dat sinds de introductie van internet in rap
tempo zijn waarde heeft verloren: een extra aflevering die gevuld is met een complete
bibliografische beschrijving van alle Vooys-nummers tot dan toe. Inmiddels staat dat
allemaal online. Alleen enkele essays boeien nu nog: ‘Vooys revisited’ van Frank
van Gestel (vooral vanwege diens sisyfusarbeid: alle Vooys-nummers doorspitten)
en het genoemde stuk van Mourits.
Mourits' conclusie dat Vooys geen invloed heeft in ‘de Nederlandse literaire wereld’
staat nog steeds. Hij gaat echter zo ver dat hij de Vooys-ambities samenvat als ‘student
speelt onderzoeker’. Het blad krijgt bij hem een autonome status in de Jakobsoniaanse
zin van het woord: de mededeling in Vooys is gericht op zichzelf. Niemand leest dit
in zichzelf besloten geheel, het gaat om het plezier van het maken. ‘Het plezier van
het maken van een tijdschrift dat niemand maakt [sic?], en zo nu en dan durven te
doen wat eigenlijk niet kan, een marginaal ding samenstellen met de houding alsof
je de wereld veranderen kunt - dat is Vooys op zijn best.’ Vergelijk het met
Amerikaanse college radio-zenders: ‘ze spelen geen rol van belang, maar er wordt
met liefde voor muziek radio gemaakt.’
Aan de ene kant ben ik het van harte eens met wat Mourits schrijft - inderdaad,
de
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charme van Vooys zit in het wat onvoorspelbare karakter van het blad, dat ontstaat
doordat het nergens verantwoording aan schuldig is en geen targets hoeft te halen.
Dat is uitzonderlijk in de hedendaagse wetenschappelijke wereld. Tegelijk heb ik
het idee dat Mourits' karakterisering hopeloos verouderd is. Vooys is de afgelopen
jaren levendiger én populairder geworden dan ooit: de oplage is gestegen, het aantal
goede artikelen per nummer ook, studenten van een groot aantal universiteiten lezen
én maken het blad inmiddels.
Dat is waarschijnlijk een effect van de opkomst van internet, en dat is minder
paradoxaal dan het lijkt. Het (soms peperdure) papieren academische tijdschrift heeft
het moeilijk nu er steeds meer middelen komen om alles open access beschikbaar te
maken. Ook het klassieke letterkundige tijdschrift beleeft zware tijden; geen wonder,
nu er steeds meer digitale platforms ontstaan waarop literatuur(discussie) te vinden
is: De Reactor, De Contrabas, Ooteoote, Alphavillle, Meander of tijdschriften met
een sterke online poot, waaronder nY en Terras. Het succes van Vooys is dat het kan
beschikken over een grote groep potentiële lezers én makers uit de studentenwereld.
Een grotendeels verborgen reden voor het dynamische karakter van Vooys is immers
het razendsnelle komen en gaan van redactieleden, zonder dat de lezer dat ooit écht
in de gaten zal hebben. Bovendien is er een steeds wisselende groep studentenlezers,
die mede door de zeer aantrekkelijke prijs van het blad wordt gelokt. Kortom: bij
Vooys is het plezierige maken alleen maar mogelijk doordat er een betrouwbare groep
lezers is om het blad te bekostigen. (Subsidie is er vrijwel niet.)
Die lezerspopulatie is de afgelopen jaren verbreed, maar - daarin moet ik Mourits
dan weer gelijk geven - zij blijft relatief eenzijdig doordat zij zo sterk rond de
universiteiten is gecentreerd. Dat heeft tot de eigenaardige situatie geleid dat in
Utrecht een van de betere of zelfs beste letterkundige tijdschriften van Nederland
wordt gemaakt en dat maar een kleine groep van de potentiële geïnteresseerden dat
weet. Themanummers als ‘Hoog/laag’ (29.½), ‘De schrijver in zijn veld’ (28.2),
‘Nieuwe media’ (27.4), ‘Woord/beeld’ (26.1) en ‘Het nieuwe lezen’ (25.½) behoren
wat mij betreft tot de beste Nederlandse tijdschriftafleveringen van de afgelopen
jaren. Of overdrijf ik nu omdat het blad me zo aan het hart gaat?
Laurens

Beste wolven,
Ik denk niet dat Laurens met zijn slotopmerkingen overdrijft, maar ik kan het niet
volmondig eens zijn met zijn constatering dat Vooys zo sterk rond de universiteiten
is gecentreerd. In tegenstelling tot andere tijdschriften met een academisch allooi allicht met uitzondering van TS: tijdschrift voor tijdschriftstudies - maakt het blad
zich immers op allerlei manieren zichtbaar in het (digitale gedeelte van het) literaire
veld. Op het sociale medium Facebook is Vooys bijvoorbeeld sterk actief: het heeft
op het moment
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van schrijven (januari 2012) 757 vrienden, van wie een groot deel weinig tot niets
van doen heeft met de universitaire wereld. Deze online contacten worden door de
redactie van het tijdschrift op de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen,
interviews en persreacties. Ook op het door Laurens genoemde digitale platform
Ooteoote speelt Vooys zich in de kijker: herhaaldelijk bracht het daar het interview
met Leo Vroman uit 29.4 ter sprake, waardoor het potentiële abonnees richting zijn
site zal hebben weten te lokken.
Dat Vooys zichzelf op zo'n manier kan profileren, hangt natuurlijk samen met het
hybride karakter van het tijdschrift. Dit vaak als ‘academisch’ bestempelde blad - ik
maakte mezelf zojuist nog schuldig aan die typering - is in feite een
literair-wetenschappelijk tijdschrift, omdat het doorwrochte, casuistische artikelen
afwisselt met meer toegankelijke rubrieken als ‘In de kast’, ‘De Kop van Jut’ en de
column. Zeker de laatste jaren is de inhoud van die rubrieken wat mij betreft
uitgegroeid tot een niveau dat in een literair tijdschrift als Parmentier niet zou
misstaan.
Opvallend is dat de profilering van Vooys vooral op die literaire kant van het blad
gericht is: het stokpaardje van de laatste aflevering was bijvoorbeeld het interview
met Vroman, terwijl ik me uit ‘mijn’ tijd nog kan herinneren dat we zoveel nummers
van het themanummer ‘De schrijver in zijn veld’ wisten te verkopen, doordat we
daarin een vraaggesprek met Charlotte Mutsaers hadden staan. De pr van Vooys heeft
dan ook de luxe dat zij zich kunnen richten op een double implied reader: zowel op
studenten en medewerkers aan de universiteit, als op lezers met een algemene interesse
in literatuur.
Als hoofdredacteur van Vooys heb ik me vaak afgevraagd hoe die laatste groep
ons tijdschrift nu eigenlijk ervoer. Want eerlijk is eerlijk: dat interview met Charlotte
Mutsaers was ongetwijfeld geschikt voor een breed publiek, maar kan een
geïnteresseerde leek wel iets met een pleidooi van Gillis Dorleijn om de auteur in
wetenschappelijk onderzoek voortaan als ‘amfibie’ te beschouwen, die naast zijn
taak als literator ook een andere taak in het maatschappelijk leven (psycholoog, arts,
advocaat, docent) vervult? Wanneer ik de kritieken lees die Vooys de laatste jaren
ontvangen heeft, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat veel professionele lezers
vastlopen in het wetenschappelijke gedeelte van het blad, dat toch zo'n tachtig procent
ervan in beslag neemt. Op De papieren man noemde Wineke de Boer een artikel uit
het themanummer ‘Hoge versus lage cultuur’ bijvoorbeeld ‘een wel erg academisch,
ronkend stuk’; op De Contrabas verzuchtte Chrétien Breukers dat het ‘allemaal zo'n
beetje half-correct [is], wat in Vooys staat’ en in de Volkskrant schreef Joost Pollmann
over het themanummer ‘Woord/beeld’ (dat Vooys maakte in combinatie met BLIK):
‘De toon die Vooys/Blik aanslaat is nogal academisch, maar het raakste stuk is tevens
het meest leesbare, zijnde een integraal uitgeschreven chat-interview met striptekenaar
Craig Thompson[.]’
Op grond van dit soort commentaren is het, realiseer ik me nu, toch niet terecht
om te spreken over een double implied reader. Waar het academische publiek het
hele tijdschrift zal kunnen waarderen, is een gehele aflevering van Vooys voor het
meer literaire publiek allicht te taai. Van de andere kant kun je je voor nog geen
twintig euro per
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jaar voor vier rijk gevulde nummers geen buil vallen. Of doe ik Vooys tekort als ik
stel dat het voor de geïnteresseerde betrokkene - die de redactie toch keer op keer
weet te kietelen met diepgravende interviews en messcherpe essayisten - niet geheel
te verteren is?
Jeroen

Beste wolven,
De laatste vraag die Jeroen stelt, heeft ook mij beziggehouden en wel zodanig dat ik
op een bepaald moment dacht in naam van Vooys aan het bedriegerssyndroom te
lijden. Hoewel niet erkend als pyschologische stoornis, bestaan er wel degelijk mensen
die denken dat zij eigenlijk fraudeurs zijn, dat zij hun succes niet verdiend hebben,
dat zij alles aan het lot of handige misleiding te danken hebben en dat er een moment
komt waarop zij door de mand zullen vallen.
Mijn vrees was dat als al die honderden abonnees daadwerkelijk het blad van a
tot z zouden lezen, ze door zouden hebben dat we hen louter voor onze eigen lering
ende vermaak artikelen door de strot trachten te duwen die alleen ons interesseerden,
dat Vooys hoofdzakelijk diende als dekmantel voor redacteurs om schrijf- en
redigeerervaring op te doen en in 't geniep fungeerde als geheel legitiem excuus om
met Grote Schrijvers in contact te komen teneinde hen te interviewen ‘voor de lezers
van Vooys’. En op die gevreesde dag zou ons abonneebestand gedecimeerd en de
redacteurs gedecapiteerd worden. Dat moment is, tot mijn geluk, nooit gekomen en
ik durf inmiddels te vermoeden dat het ook niet zal komen.
Met die hoopvolle constatering heb ik ons echter niet uit de gevarenzone
gemanoeuvreerd. De lezers van Vooys, waaronder wij, lijden wel degelijk aan minstens
één ander identificatiesyndroom: het Frégoli-syndroom. ‘Wie aan het syndroom lijdt,
heeft de bizarre opvatting dat verschillende mensen in werkelijkheid manifestaties
van één persoon zijn. In de beleving van de patiënt past die persoon telkens zijn
uiterlijk aan of gebruikt een vermomming.’ (Wikipedia) Is dit niet de perfecte
omschrijving van de manier waarop wij Vooys zien? Een tijdschrift dat de manifestatie
lijkt van één persoon (Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys 1873-1955; 1983-heden)
maar uiteenvalt in honderden verschillende redactieleden en auteurs die telkens het
innerlijk en het uiterlijk van het tijdschrift veranderen.
Als je het artikel van Frank van Gestel leest en je hebt de laatste tien jaargangen
van dichtbij meegemaakt, dan is er maar een conclusie mogelijk: Vooys is een naam
voor ‘allemaal delen van een geheel dat ontbreekt’. (Van Bastelaere) De vraag of er
sprake is van een enkel, dubbel of driedubbelovergehaald impliciet publiek, wordt
gauw complexer wanneer je je afvraagt wie eigenlijk de instantie is die het publiek
impliceert en, sterker, of die instantie wel bestaat. Waarmee we zijn aanbeland bij
het Cotard-syndroom: de vaak depressieve waan waarbij een persoon het idee heeft
niet te bestaan.
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Het is mijn overtuiging dat die instantie in essentie niet bestaat en dat dat een zegening
is. Vooys is een tijdschrift dat versplintert zodra je er iets zinnigs over probeert te
zeggen en de vitaliteit van het tijdschrift schuilt juist daarin. De instabiele entiteit
Vooys lijkt dit soms ook te beseffen, zo lezen we in de laatste aflevering van 2006:
‘getuigt het niet juíst van kracht als Vooys haar identiteit durft te ontlenen aan haar
diffuse positie?’ Sterker nog: vanaf het eerste nummer van de eerste jaargang lijdt
Vooys aan chronische depersonalisatie, een kwestie die voelbaar wordt als je in het
redactioneel van het tweede nummer leest: ‘Daarom nogmaals: “wie een fraaiere,
betere, mooiere naam weet, mag hem inzenden aan de redactie”.’ Een tijdschrift dat
zich vanaf het eerste nummer tracht te ontdoen van zijn naamgever en bovendien in
het tweede nummer moet melden ‘dat er een vacature ontstaan is in de redactie door
het vertrek van Harriët Kwekkeboom’, is aan zichzelf verplicht om zonder identiteit
doorlopend te metamorfoseren.
Dat Vooys zich uitstekend van deze taak kwijt, tonen de redactionelen. Ik vermoed
dat er weinig tijdschriften zijn waarvan het roer zo vaak zo expliciet is omgegooid:
‘Een nieuwe Vooys, een nieuw geluid’ (24.1) lijkt het motto van veel redacties te
zijn geweest. Een van de leukste koerswijzigingen vind ik die aan het begin van de
veertiende jaargang. In het redactioneel van 14.1 lezen we: ‘Niet alleen het uiterlijk
van Vooys is veranderd, ook de inhoud. Met ingang van dit nummer heeft Vooys een
nieuwe columnist: Hafid Bouazza.’ Bouazza zet zich in zijn column fel af tegen de
positieve discriminatie van allochtonen die hij in het literaire veld ontwaart en klaagt
in zijn laatste paragraaf de ‘etnische welwillendheid’ van... de redactie aan: ‘Vooys
heeft mij gevraagd columns te schrijven, zonder ooit iets van me te hebben gelezen.’
Het tweede redactioneel van de veertiende jaargang opent met het verrassende ‘Wie
zegt dat engagement passé is, vergist zich’ en besluit met: ‘Bij onze kersverse
columnist lijkt het engagementsvuur al te zijn uitgeblust, of meende hij dat zijn
“schreeuwen in een geleende woestijn” geen oor vond? Wij hopen dat het vuur bij
hem - of bij een nieuwe columnist - in de volgende Vooysweer ontstoken zal zijn.’
En dat is dan Vooys: vurig schreeuwen in een geleende woestijn en doorlopend
zoeken naar een nieuwe columnist. Of ben ik nu te postmodern bezig en zie ik buiten
de veranderlijkheid als wezenskenmerk nog een onderliggend en onvervreemdbaar
eigen Vooys-substraat over het hoofd?
Willem

Beste wolven,
Willem heeft gelijk: Vooys is door zijn onophoudelijke redactiewisselingen een blad
zonder identiteit en dat is maar goed ook. Was dat niet het geval geweest, dan denk
ik dat we nu niet het dertigjarig bestaan zouden beleven. Tijdschriften met een
duidelijk profiel kunnen een tijdlang de wind in de zeilen hebben, maar wie zich in
leven wil
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houden doet er beter aan in de schaduw voort te blijven bestaan. Dat De Gids nog
in leven is - zij het slechts als bijlage van De Groene Amsterdammer - moet vooral
te maken hebben met zijn kleurloosheid. Het tijdschrift laat al decennia hetzelfde
voorzichtige liberaal-humanistische geluid horen en publiceert al jarenlang nauwelijks
nog werk van interessante auteurs. Toch was het in zijn beginjaren radicaal en
verfrissend, zoals De Nieuwe Gids dat jaren later ook zou zijn. Korte tijd na hun
oprichting waren beide Gidsen echter opgebrand, zoals met zoveel ideologisch
radicale bladen en avant-gardetijdschriften gebeurde, en konden ze hun bestaan alleen
nog rekken door zachtjes door te blijven smeulen.
Nu is het de vraag of we Vooys wel op één lijn kunnen zetten met de twee
bovenstaande reuzentijdschriften, en niet alleen om hun geweldige canonieke gewicht.
Jeroen noemde Vooys immers met recht literair-wetenschappelijk: er wordt geen
literair werk in gepubliceerd. Daarmee staat het blad in een traditie die weinig
hemelbestormends heeft opgeleverd, of het moet het tijdschrift Merlyn zijn, dat
weliswaar literair werk publiceerde maar canoniek werd vanwege zijn frisse manier
van literatuur analyseren.
Als we Vooys toch koste wat kost met de Gidsen zouden willen vergelijken, op
welke van de twee lijkt het dan het meest? Is het blad diepgaand en speels-ironisch,
zoals De Gids, of is het opgefokt en provocatief, zoals De Nieuwe Gids in zijn beste
dagen? Het is allebei niet en wel, en dat komt precies door het gebrek aan een
welomschreven identiteit. Er verschenen in de Vooys-geschiedenis nu en dan driftige
stukjes, waaronder de column waarmee Ronald Giphart pissig afscheid nam van de
redactie (12.2), de minipolemiek tussen Elisabeth Leijnse en Rob Delvigne & Leo
Ross over Jacob Israël de Haan (19.4) of een aantal ‘Koppen van Jut’ van de afgelopen
jaren. Er waren ook heel wat diepgaande en intellectuele beschouwingen, waaronder
het boeiende artikel van Gillis Dorleijn dat Jeroen al noemde.
Feit blijft dat Vooys nooit de plek van grensverleggende wetenschappelijke artikelen
of onvergetelijke polemieken is geweest. Volgens mij is dat precies wat het tijdschrift
zo succesvol maakt bij een betrekkelijk brede groep lezers: de artikelen zijn minder
lang en minder bezaaid met voetnoten dan in Nederlandse letterkunde, terwijl de
interviews vaak diepgaander zijn dan in Poëziekrant. Toch bekruipt me soms het
gevoel dat Vooys van alle literaire tijdschriften het meest lijkt op Vaderlandsche
letteroefeningen. Dat periodiek uit 1761 slaagde er door zijn gebrek aan smoel in
zijn bestaan te rekken tot 1876. In de moderne letterkunde functioneert het blad
vooral als de eeuwige Ander: De Gids zette zich met zijn ondertitel ‘nieuwe
vaderlandsche letteroefeningen’ tegen het zielige oudere broertje af. Legendarisch
is Vaderlandsche letteroefeningen vooral vanwege zijn onafzienbare rijen recensies
van titels als Het Evangelie van Johannes, kap. 14-17, praktikaal verklaard of letterlijk
uitgebreid of Stichtelijke verpoozing. Hoewel Vooys hele andere terreinen bestrijkt,
ben ik wel eens bang dat het dezelfde gevoelens oproept als het blad uit 1761: een
combinatie van vertedering en onverschilligheid.
Laat ik echter mijn somberheid temperen, want daarvoor is op dit moment weinig
reden. Toen ik constateerde dat Vaderlandsche letteroefeningen de eeuwige Ander
was,
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ging dat postkoloniale begrip meteen een associatieve verbinding aan met het begrip
‘hybride’ dat Jeroen gebruikte. Het postkoloniale evangelie leert ons dat hybriditeit
een van de vitale technieken is waarmee de inlandse Ander de koloniale hiërarchie
kan doorbreken. Inlandse machthebbers hebben geen moeite met inlanders die er
anders uitzien dan zij en die een andere taal spreken - doodeng wordt het pas wanneer
er hybride vormen ontstaan. De racist is vooral huiverachtig voor de halfbloed.
Vooys is een halfblad, een wezentje dat niet thuis is in de wetenschappelijke wereld,
noch in die van de literatuur. Een centrale positie zal het blad nooit hebben, maar
het kan wel een ontregelende rol spelen. Moeten we niet blij zijn met het feit dat
Vooys de hiërarchieën in tijdschriftenland voorzichtig overhoop haalt?
Laurens

Beste wolven,
Wie, zoals Laurens, over de hiërarchieën in tijdschriftenland spreekt, ontkomt er niet
aan in te gaan op de bezuinigingen die de Nederlandse regering heeft doorgevoerd
in de kunstsector. Zoals de zaken er nu voor staan, is er vanaf 2013 alleen nog maar
geld beschikbaar voor digitale initiatieven, zodat de kans groot is dat een aantal
papieren bladen ten onder zal gaan. Ook hier moeten we constateren dat Vooys een
uitzondering is op de regels die gelden voor het tijdschriftenveld: dit blad moet het,
los van de faciliteiten die de Universiteit Utrecht de redactie biedt en wat sympathieke
universitaire ondersteuning, al jaren doen zonder subsidie en ook de aanval van
Zijlstra zal het doorstaan.
Voor een tijdschrift is het zeker niet gemakkelijk zonder enige vorm van mecenaat
te overleven. Voor veel auteurs geldt immers dat voor niets de zon op gaat. Ik herinner
me nog goed dat ik eind 2009 van een koude kermis thuiskwam, toen ik een niet
eens zo bekende romancier vroeg om een jaar op te treden als columnist. Hij vond
het ‘een belediging’ dat Vooys hem vroeg zonder enige vergoeding vier teksten aan
te leveren, en voegde daar cynisch aan toe dat hij eventueel wel openstond voor ‘een
goede fles port uit Porto, in plaats van het blikje Euroshopperbier dat u me biedt.’
Wie de geschiedenis van Vooys erop naslaat, moet echter constateren dat veel
publicisten een Schültenbrau helemaal niet te min vinden: Jeroen Brouwers, Maria
Barnas, Samuel Vriezen, Arnoud van Adrichem, Barber van de Pol, Anton Korteweg...
Waar de meeste gesubsidieerde tijdschriften hun twintig tot dertig euro voor een
gedrukte pagina betalen, kan Vooys feitelijk niet meer bieden dan enkele
auteursexemplaren en een eervolle vermelding in het digitale archief. Toch staat
vrijwel elk nummer van Vooys vol kwalitatief hoogstaande artikelen, die vol
toewijding zijn geschreven en geredigeerd. Hoe kan dat?
In de eerste plaats hangt dit natuurlijk samen met de wetenschappelijke component
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van het ‘halfwezen’ dat Vooys is, om Laurens' woorden nog eens aan te halen.
Academici zijn eraan gewend dat ze voor het publiceren van hun onderzoeksresultaten
niet betaald krijgen. Aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
inhoud van het tijdschrift, hoeft de redactie de vergoedingsproblematiek vaak niet
eens aan te snijden. Bij auteurs uit het literaire veld zijn verongelijkte reacties zoals
hierboven echter ook zeldzaam, wat volgens mij te maken heeft met de tweede reden
waarom Vooys kan overleven zonder subsidie: de soms wat onbeholpen
identiteitsloosheid van het blad, die in de brieven hiervoor uitvoerig is besproken.
Het feit dat Vooys geen vastomlijnd karakter heeft - wat onmiddellijk te zien is
wanneer je alle jaargangen naast elkaar zet en nagaat hoe vaak de verschijningsvorm
van het tijdschrift veranderd is - maakt het op het eerste gezicht minder professioneel.
Wie het blad in handen krijgt, ziet bovendien direct dat het goedkoop geproduceerd
is, wat het idee versterkt dat Vooys niet wil meedingen naar het absolute centrum
van het tijdschriftenveld. Paradoxaal genoeg kan het juist daardoor gemakkelijk
auteurs werven: Vooys wordt al snel een sympathiek initiatief gevonden, waar
publicisten maar al te graag aan meewerken - of ze moeten van de duurste port
houden.
Desalniettemin heb ik het gevoel dat de redactie de laatste jaren steeds meer naar
vastheid én openbaarheid zoekt. De vastheid zien we terug in de omslagontwerpen
van Luc Princen, die al bijna vier jaar hetzelfde stramien volgen en Vooys een
herkenbaar karakter geven. Over de openbaarheid schreef ik al in mijn vorige brief
over de zichtbaarheid van het tijdschrift in het digitale circuit, waarbij ik een initiatief
niet vermeldde: de essaywedstrijd ‘Lof der Letteren’, die de zittende redactie
organiseert in samenwerking met De Groene Amsterdammer. Als oud-redacteur mag
ik niet meedoen aan die wedstrijd, waarin jonge academici worden uitgedaagd uit te
leggen wanneer de literatuur tot een kantelmoment in hun leven heeft geleid. Ik licht
hier toch een tipje van de sluier op: voor mij had Hans Faverey centraal gestaan in
dat essay, die mij begin 2008 mijn eerste publicatie opleverde. In Vooys. Onbetaald.
Met de grootste toewijding.
Jeroen

Beste wolven,
We lijken het er als oud-hoofdredacteurs onderling gezellig over eens te zijn dat
Vooys een wisselvallig nichekind is dat vanuit een hybride grensgebied opereert en
vooral kan rekenen op de gunsten van lieden die het blad sympathiek vinden. Het is
daarom ook maar goed dat wij niet meer in de redactie zitten: de vergelijking die
Laurens maakt met Vaderlandsche letteroefeningen lijkt me voor elke zittende
redacteur een belediging en ‘vertedering en onverschilligheid’ vallen toch vooral
mensen en zaken te beurt die we rustig ‘zielig’ kunnen noemen. Vooys is geenszing
zielig maar wordt serieel begeesterd door redacteurs en schrijvers die een eigenzinnig
gezicht bezorgen aan
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redacties en artikelen; het punt is dat er zo'n kakofonie van oprechte meningen ontstaat
dat er niet meerdere jaren na elkaar hetzelfde beeld naar voren komt. De smoel is zó
eigenzinnig dat het steeds van gezichtsuitdrukking verandert.
Vooys is echter niet het enige wat verandert. Ik vond, terugbladerend in oudere
Vooysen, een pijnlijk jubileumtoeval dat hier wel op zijn plaats is. Bij het twintigjarig
jubileum in 2002 schreef Hans Reijnders: ‘Vooys is een geweldig blad dat spontaan
begint te haperen als het gaat jubileren.’ Begin 2007 keken wij hier lachend op terug
en stelden in het redactioneel:
Maar wat is een hapering anders dan een belofte van iets nieuws? Een
hapering betekent nooit een einde, eer een groeistuip. Louter bewegende
elementen kunnen haperen, alleen een cynicus zal een hartstilstand als een
‘laatste hapering’ duiden. Aanvaard dus dit speciale
jubileumdubbelnummer als een ambitieuze hapering in het eeuwigdurend
heden van Vooys.
En het mag gezegd: haperen heeft Vooys naar mijn weten niet meer gedaan. Als we
de blik echter verruimen, zien we een hapering van formaat opdoemen: die in het
hart van de literairetijdschriftenwereld. Het toeval waar ik hierboven op doel, is deze
terloopse vermelding (tussen haakjes) in het redactioneel van het genoemde
jubileumnummer: ‘een toonaangevend blad als Literatuur ging ter ziele (maar werd
kundig gereanimeerd door De Groene Amsterdammer)’.
Reanimeren doet men doorgaans na een hartstilstand en inmiddels mag je met een
gerust hart stellen dat de reanimatie van Literatuur (1984-2004) niet meer klopt.
Wederom zal slechts een cynicus nu al beweren dat met de vrienschappelijke
overname van De Gids (1837-?) door De Groene (1877-?) de geschiedenis zich zal
herhalen. Om maar te zeggen: Vooys heeft zijn invloed zodanig uitgebreid dat het
bij zijn jubileum niet meer zelf hapert maar als archimedisch punt de rest om zich
heen laat daveren.
Wat de positie van Vooys in het nieuwe krachtenveld zal zijn, durf ik nu nog niet
te voorspellen. Wel zijn er hoopvolle tendensen die samenhangen met de
betrokkenheid van vroegere redacteurs. Ik herinner me nog goed hoeveel moeite we
moesten doen om voor het jubileumcongres ‘Het Nieuwe Lezen’ (28 februari 2007)
oud-redacteurs te verzamelen. Feike Dietz, inmiddels universitair docent aan de UU,
belde stad en land af om uiteindelijk een handjevol mensen te mogen begroeten. Ik
denk dat dat nu anders zou zijn en wel om twee redenen.
Ten eerste de digitalisering. Niet alleen is Vooys in de nabije toekomst onbeperkt
beschikbaar via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org),
door de sociale netwerken is het mogelijk dat de huidige redactie en de voormalige
redacteurs elkaar ook na de universiteit snel kunnen vinden: een afscheid van het
redacteursschap betekent in steeds mindere mate ‘uit het oog, uit het hart’. Want dat
Vooys zich in een nichepositie koestert, betekent niet dat redacteurs van Vooys in de
literaire periferie blijven vertoeven. Bertram Mourits, Thomas Vaessens, Peter
Buwalda en Suzanne Holtzer zijn slechts enkele voorbeelden van het tegendeel.
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Ten tweede ontwaar ik een trend die te maken heeft met twee hecht verbonden
grootheden waar het in deze jonge eeuw vaak over gaat: zelfprofilering en trots.
Hoewel vanaf de zevende jaargang schrijvers van artikelen hun personalia delen met
het lezende publiek, lijkt deze vorm van zelfprofilering steeds belangrijker. Sinds
26.1 staan de korte (maar steeds langere) biootjes achterin gegroepeerd en vanaf dat
moment voegen afgestudeerden steeds vaker een juichend judicium toe aan hun
diploma (zie mij: cum laude!). Ik vond in slechts twee eerdere Vooysen de eervolle
vermelding vermeld (25.3: ‘cum laude’; 25.4: ‘met lof’); intussen wemelt het ervan.
Daarnaast vermelden (oud-)redacteurs bij publicaties buiten Vooys steeds vaker trots
hun (voormalige) betrokkenheid bij Vooys. Waar Vooys vroeger fungeerde als een
ladder die je, eenmaal beklommen, achter je wegtrapte, krijgt ‘Vooys’ allengs het
karakter van een kwaliteitskeurmerk.
Dat Vooys steeds succesvoller de openbaarheid zoekt, is een van de grootste
verdiensten van de afgelopen jaren. Maar zelfs zonder een centrale positie zal Vooys
weten te overleven als alle voormalige redacteurs ook abonnee willen blijven. Dat
ik door deze constatering tot het volgende jubileum alsnog met het
bedriegerssyndroom by proxy moet leven, neem ik graag op de koop toe.
Willem
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Koen Potgieter
‘Somebody walking over my grave’
Symbolische betekenis van gewelddadigheid en de dood in
Afro-Amerikaanse passing romans
In de gesegregeerde Verenigde Staten van het begin van de twintigste
eeuw werden Amerikanen met een blank uiterlijk en een gedeeltelijke
zwarte etnische achtergrond gerekend tot de Afro-Amerikaanse bevolking.
Om toch de privileges die blanken toegekend kregen te genieten,
probeerden sommigen van hen door het leven te gaan als blanke. Dit
fenomeen, passing for white, werd literair uitgebeeld in de zogenaamde
passing novels. Amerikanist Koen Potgieter vergelijkt twee van deze
romans: The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912) en Nella
Larsens Passing (1929) en constateert dat het (psychische) geweld dat de
passing personages ervaren in beide romans een belangrijke rol speelt.
In dit essay analyseer ik de relatie tussen twee passing romans en de context van de
Amerikaanse samenleving in de beginjaren van de twintigste eeuw waarin zij werden
gepubliceerd. Veel van de belangrijkste thema's van het Afro-Amerikaanse leven in
deze jaren - de opkomst van black pride, het verlangen naar economische verbetering,
de beperkingen van de color line - komen samen in dit typisch Amerikaanse literaire
genre, de passing novel. De vroege twintigste eeuw kende de publicatie van
verschillende van deze romans, waarin zwarte Amerikanen zich voordoen als blanken
om zo aan de beperkingen die hun zijn opgelegd vanwege hun afkomst te ontkomen.
James Weldon Johnsons fictieve The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912)
en Nella Larsens Passing (1929), de twee werken die ik zal behandelen, zijn hiervan
de bekendste voorbeelden. Dit essay richt zich op de manieren waarop beide teksten
overeenkomen en van elkaar verschillen. In beide boeken speelt een onverhoede en
gewelddadige dood een cruciale rol. De protagonisten in deze verhalen zijn getuige
van een gebeurtenis waarbij iemand plotseling overlijdt. Deze scènes vormen een
climax in de tekst en bewerkstelligen een psychologische ommekeer in de
hoofdpersonen van de romans. De doodsscènes in beide romans worden beschreven
als volledig onverwachte gebeurtenissen, waardoor zij een representatie worden van
het onzekere en onveilige leven van een passer, die altijd op de hoede moet zijn voor
aanvallen uiteenlopend van beledigingen tot meer openlijk geweld tegen zijn of haar
persoonlijkheid.

Racial passing en het Amerikaanse rassensysteem
Racial passing vindt haar oorsprong in de curieuze regel waarop menselijk ‘ras’ werd
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gebaseerd in de Verenigde Staten, de ‘one-drop rule’. Deze regel stelde dat iedereen
met ten minste één zwarte voorouder in de stamboom (id est een ‘druppel zwart
bloed’) als Afro-Amerikaan werd gezien. Dit betekende dat slechts een zeer kleine
zwarte etnische achtergrond genoeg was om Afro-Amerikaan te zijn. (Spickard 1992:
15) Mensen zonder herkenbare zwarte uiterlijkheden werden als zwarte Amerikanen
gerekend - en aldus behandeld - door middel van deze regel. Afro-Amerikanen die
er blank genoeg uitzagen (omdat het overgrote deel van hun voorouders blank was)
konden de beperkingen van het zwarte leven omzeilen door hun zwarte afkomst te
verzwijgen. Dit werd passing for white (doorgaan voor blanke) genoemd. Door als
blanke door het leven te gaan beschikten zwarte Amerikanen zonder donkere
huidskleur over toegang tot economische vooruitgang die normaal gesproken buiten
het bereik van zwarten lag en konden ze ook segregatie en potentieel geweld ontlopen.

Een zwart-witte samenleving
Het begin van de twintigste eeuw staat in de Verenigde Staten bekend als het tijdperk
dat de cruciale spil vormt in de verstandhouding tussen blank en zwart Amerika. De
samenloop van industrialisatie, urbanisatie, massale zwarte volksverhuizing naar
noordelijke steden, en de daaropvolgende uitsluitingen en rassenrellen legden een
basis voor de zichtbare en onzichtbare grenzen die het leven van zwarte Amerikanen
tot in de eenentwintigste eeuw omsluiten. Voor deze grenzen wordt de naam color
line gehanteerd, een concept met zowel een economische als sociale en psychologische
component. In 1903 voorspelde W.E.B. Du Bois al over de color line dat zij het
sociale probleem van de twintigste eeuw zou worden. (Du Bois 1903: 1) Blanken
beschermden de grens tussen wit en zwart in deze jaren (en in de gehele eeuw) met
de hulp van praktijken die strekten van intimidatie en segregatie tot fysiek geweld
en moorden. Rassenrelaties in de Verenigde Staten bevonden zich rond de
eeuwwisseling in een kritiek stadium, en geweld tegen zwarte Amerikanen nam in
sterke mate toe. Dit bracht een massale uittocht van Afro-Amerikanen uit de zuidelijke
staten teweeg (de Great Migration), hoewel zwarten nauwelijks uizicht op een beter
leven hadden in andere delen van de Verenigde Staten.1 De migratie van miljoenen
zwarte Amerikanen naar noordelijke steden bleef strikt gereguleerd tot beperkte
ruimtes en zwarten woonden in volledig (de facto) gesegregeerde wijken zoals de
Chicago South Side of Harlem in New York City, waar zij leefden onder
omstandigheden als armoede en massale werkloosheid. In het zuiden van de Verenigde
Staten kwamen ondertussen steeds meer lynchings voor en ten minste 3513
Afro-Amerikanen werden op deze meedogenloze wijze

1

Vergelijk de rassenrellen in New York City in 1900. De New York Journal beschreef: ‘a
mob of five hundred men, armed with clubs and stones, [surging] towards Broadway... “Get
the nigger” was the chorus’. (Daigle 2009: 641)
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tussen 1882 en 1927 (sommige schattingen rekenen een veelvoud van dit getal)
vermoord. (Harris 1984: 7)2
Toch was dit tegelijkertijd een periode waarin zwarte culturele leiders hoopvol
naar de toekomst keken. In de schaduw van de verschrikkingen waarmee de color
line in stand werd gehouden ontstond een toenemende afkeer van blank Amerika,
alsmede een groeiende onderlinge solidariteit en standvastigheid onder zwarten. De
eerste jaren van de twintigste eeuw worden gekenmerkt door de opkomst van een
zwarte nationalistische trots en bewustzijn, een gevoel van exceptionaliteit dat nog
altijd invloedrijk is onder Afro-Amerikanen. De belangrijkste dragers van deze
opkomst waren de National Association for the Advancement of Colored People
(NAACP) opgericht in 1909, Alain Lockes ‘New Negro’ ideaal (culminerend in de
in 1925 uitgegeven bloemlezing die dezelfde naam draagt) en de Harlem Renaissance,
een literaire en kunstzinnige stroming in de jaren twintig en dertig. Waar de NAACP
en de ‘New Negro’ ideologie geijkt waren op het inlossen van de burgerrechten-belofte
en de verbetering van zowel de socio-economische positie als het aanzien van de
zwarte Amerikaan, was de Renaissance een forum voor de culturele expressie van
de betekenis die het zwarte bestaan in Amerika had.

Passing en imitatie in een periode van opkomende zwarte trots
Zoals Alain Locke verklaarde over de ‘New Negro’, was de belangrijkste taak voor
zwarte Amerikanen de ‘shaking off [of] the psychology of imitation and implied
inferiority’. (Locke 1925: 962) Over de Great Migration stelt hij dat:
The wash and rush of this human tide on the beach line of the northern
city centers is to be explained primarily in terms of a new vision of
opportunity, of social and economic freedom, of a spirit to seize, even in
the face of an extortionate and heavy toll, a chance for the improvement
of conditions. (Locke 1925: 963)
De Harlem Renaissance droeg grotendeels eenzelfde mate van optimisme uit.
Evenwel, zoals George Hutchinson toelicht, was de Renaissance een opvallend
complexe beweging met een wens van raciale stichtingsdrang en zelfdefinitie
tegenover blanke overheersing als onderliggende opvatting. (Hutchinson 2007: 1)
Deze zelfdefinitie

2

De sociale functie van deze vorm van vigilante rechtspraak was stricto sensu terroristisch:
het gewelddadig doden van zwarten had als doel deze bevolkingsgroep door middel van
angst te onderdrukken en overheersen. De ‘misdaad’ die de gelynchte persoon had begaan
was vaak ofwel verzonnen of werd willekeurig met deze ultieme vorm bestraft.
Lynching-slachtoffers vonden de dood omdat zij ofwel doodgeslagen, levend verbrand of
opgehangen werden. Een vaak bijkomend ritueel was castratie en verdere verminking van
het lichaam door amputatie van bijvoorbeeld vingers en tenen die als souvenirs werden
verkocht. Hierbij moet in acht worden genomen dat plaatselijke wetshandhavers in het Zuiden
niet optraden tegen lynchings, maar deze ondersteunden en soms initieerden.
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wordt concreet geuit in Langston Hughes' ‘The Negro Artist and the Racial Mountain’
(1926), een van de belangrijkste essays van de Renaissance. Hughes' aansporing tot
zwarte zelfverzekerdheid is het best samengevat in zijn exclamatie: ‘I am a Negro and beautiful!’. (Hughes 2007: 1512-1513) Belangrijk in dit essay is Hughes' sterke
afwijzing van zwarten die zich schamen voor hun etnische afkomst, zij die zeggen:
‘I would like to be white.’ (Hughes 2007: 1512) Met de opkomst van deze nieuwe
uitingen van zwarte trots werden aanpassing aan wit Amerika toenemend aangevallen
door zwarte intellectuele leiders. De racial passer, die inderdaad zijn of haar
omstandigheden verbetert maar de hierbij behorende ‘heavy toll’ negeert, valt daarmee
Alain Locke af. Tegelijkertijd maakt de passer zich schuldig aan de voor Langston
Hughes onvergeeflijke zonde van het blank willen zijn. Beide noties beïnvloeden
vooral het aanzicht van de passer in Larsens roman, maar zijn ook voelbaar in
Johnsons Autobiography.
Het is belangwekkend om de passing roman te lezen in de context van het ‘New
Negro’ en Harlem Renaissance discours dat stond voor de geboorte van een nieuwe
zwarte trots. Passing personages konden worden opgevat als ‘verraders van hun ras’
in een periode waarin zwart Amerika gewelddadig werd onderdrukt en onderlinge
solidariteit cruciaal was. Ze vallen hun zwarte herkomst af vanwege een verlangen
tot meedraaien in de blanke maatschappij, precies het soort imitatie van wit Amerika
waartegen de intellectuele leiders van de Harlem Renaissance stelling namen in deze
periode. De manier waarop passers worden beoordeeld in The Autobiography of an
Ex-Colored Man en Passing verschilt daarom enigermate. The Autobiography of an
Ex-Colored Man, enkele jaren vóór de Harlem Renaissance gepubliceerd, is over
het algemeen positiever over haar passing personage dan Nella Larsens Passing, een
boek dat werd gepubliceerd in 1929, het moment waarop de invloed van de Harlem
Renaissance op haar hoogtepunt was. Hoewel de romans verschillende posities
aannemen ten opzichte van racial passing, speelt de dood in beide werken een rol
die sterk overeenkomt: zij symboliseert het geweld dat de passing figuur wordt
aangedaan, wanneer hij of zij de color line overtreedt en zich in ‘witte’ ruimte begeeft.

Uiteenlopende vormen van geweld in The Autobiography of an Ex-Colored
Man
Rond de eeuwwisseling werd passing nog zeer positief opgevat door bijvoorbeeld
Charles W. Chesnutt, een prominente Afro-Amerikaanse denker uit deze periode. In
zijn roman The House Behind the Cedars worden verstandige passers aangedragen
die voor de economische en sociale kansen kiezen die het overtreden van de color
line biedt. William L. Andrews legt in zijn voorwoord bij de roman uit dat Chesnutt
vigorously opposed any societal attempt to label the taking of such a step
[passing] as... unnatural, especially in light of the discrimination a person
of mixed race would suffer if he or she acceded to membership in the
Negro caste. (Andrews 2000: xiii)
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Chesnutts roman werd in 1900 geschreven, toen de conventionele aanpassingsdrang
nog de boventoon voerde over het gevoel van raciale trots.3 Johnsons Autobiography
of an Ex-Colored Man (1912) wordt nog beïnvloed door deze houding, hoewel een
nieuw besef ook opkomt in zijn tekst. De roman verhaalt over het leven van een
naamloze ‘ex-kleurling’, die uiteindelijk besluit om voor blanke door het leven te
gaan om ‘every possible opportunity to make a white man's success’ te genieten.
(Johnson 1912: 141) Johnson veroordeelt passing niet in de tekst, want hij houdt
doorlopend een sympathieke houding aan tegenover zijn protagonist. Toch blijft de
deur naar een bijschrift open, want de ex-colored man blijft steken in ambivalente
gevoelens over zijn besluit om als passer te leven in de afsluiting van het verhaal.
(Johnson 1912: 153) Hoewel zijn liefde voor zijn blanke kinderen hem blij maakt
dat hij zijn achtergrond heeft ‘verloochend’, leest de laatste zin van de roman als
volgt: ‘I cannot repress the thought that, after all, I have chosen the lesser part, that
I have sold my birthright for a mess of pottage’ (Johnson 1912: 154) Hiermee loopt
Johnson vooruit op de viering van de zwarte etniciteit (het geboorterecht van de
ex-kleurling) die de ‘New Negro’ beweging en de Harlem Renaissance zo zou gaan
typeren - Johnsons roman werd bovendien in 1927 opnieuw uitgebracht en genoot
toen aanzienlijk meer populariteit.
Het uiteindelijke besluit van de protagonist om als passer te leven komt tegen het
einde van het boek. Doorlopend worden in de tekst situaties beschreven waarin hij
voor blanke doorgaat, vanwege de (praktische) voordelen die dit oplevert, zoals
comfortabeler reizen in een treinwagon voor blanken. (Johnson 1912: 115) Hij komt
na verloop van tijd tot inkeer en besluit zijn zwarte achtergrond te omarmen, en in
een poging de ‘vooruitgang van het ras’ te bevorderen gaat hij als antropoloog zwarte
spirituals documenteren in het zuiden. Daar wordt hij echter geconfronteerd met een
gewelddadige episode die hem ervan doet overtuigen ‘that it was not necessary for
me to go about with a label of inferiority pasted across my forehead’ en hij neemt
definitief afstand van zijn zwarte achtergrond. (Johnson 1912: 139) Hij is getuige
van de lynching van een zwarte man die door een menigte levend wordt verbrand en
dit maakt de protagonist wanhopig over een mogelijke goede verstandhouding tussen
blank en zwart Amerika. (Johnson 1912: 136;137) De agressie die Johnson beschrijft
dient als een openbaring voor de ex-kleurling, omdat hij het kan zien als een symbool
voor het geweld dat hij zelf in de loop van de jaren heeft moeten doorstaan als passer.
Van Soest en Bryant, in hun herschrijving van het begrip geweld, kunnen ons
helpen bij het duiden van de uiteenlopende en alomtegenwoordige vormen van geweld

3

Vergelijk Booker T. Washingtons Up From Slavery (1901) en zijn ‘Atlanta Exposition
Address’. Washington (een ex-slaaf) was veruit de invloedrijkste zwarte zegsman rond de
eeuwwisseling, en werd door blanken voor het gemak gezien als de leider van zwart Amerika.
Dit laatste vooral omdat hij een politiek beoogde die de opschorting van bijvoorbeeld
stemrecht en recht op onderwijs accepteerde in ruil voor economische ‘kansen’. Hierdoor
wordt hij tegenwoordig vooral gezien als een ‘onderdanig’ en gecompromitteerd politicus.
De opkomst van de NAACP en het ‘New Negro’ concept werden vanaf de jaren tien het
antwoord op zijn politiek.
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die het zwarte subject in de Amerikaanse samenleving wordt toegedaan. Zij
beargumenteren dat
violence is defined as any act or situation in which a person injures another,
including both direct attacks on a person's physical or psychological
integrity and destructive actions that do not involve a direct relationship
between the victim and the perpetrators. (Van Soest en Bryant 1995: 550)
Van Soest en Bryant schenken specifieke aandacht aan ‘geweld door vervreemding’,
het ontbreken van het recht op emotionele, culturele, en intellectuele ontwikkeling.
(Van Soest en Bryant 1995: 555) In Johnsons tekst vinden we talrijke voorbeelden
van dit gebrek. De ex-kleurling is vervreemd van zijn blanke vader en zuster en wordt
ervan weerhouden een emotionele band met hen op te bouwen. (Johnson 1912: 98)
Bovendien moet hij zijn zwarte achtergrond verbergen voor de vrouw van wie hij
houdt, zodat ze zijn huwelijksvoorstel aan haar in overweging kan nemen. (Johnson
1912: 145;146) Dit zijn voorbeelden van gewelddadigheden tegen de psychologische
integriteit van Johnsons protagonist, omdat hem een intrinsiek gevoel van eigenwaarde
wordt ontzegd. Priscilla Ramsey vat de marginale en ambigue identiteit van de
ex-kleurling samen als die van een man die lichamelijk leeft, maar geestelijk is
gestorven. (Ramsey in Sheehy 1999: 407)

De gevaren van passing in Nella Larsens Passing
In Nella Larsens Passing, wordt de passing methode door de twee belangrijkste
personages gebruikt. Irene Redfield is een sporadische passer die met haar zwarte
echtgenoot en kinderen in Harlem woont. Haar jeugdvriendin Clare Kendry is een
permanente passer. Clare is getrouwd met een racistische man die niets weet van het
‘zwarte bloed’ van zijn vrouw. Irene, het morele geweten in het boek, veroordeelt
Clares gedrag verscheidene keren. Ze drukt een gevoel van zwart zelfbewustzijn uit
wanneer ze vertelt dat niet Clares ‘ivory face’, maar haar ‘Negro eyes’ ervoor zorgen
dat ze een aantrekkelijke vrouw is. (Larsen 1929: 38) Dit gevoel van zwarte trots
voor haar vriendin, het gevoel voor zwarte schoonheid, is een echo van het Harlem
Renaissance discours dat deze tekst beïnvloedt (vergelijk Hughes' statement: ‘I am
a Negro - and beautiful!’). Irene vindt Clares houding ongepast en niet loyaal. (Larsen
1929: 41) Toch wordt ze naast haar afschuw ervan ook aangetrokken door passing.
(Toth 2008: 60) Haar positie ontwikkelt zich en is niet getekend door een gehele
afkeuring van passing als disloyaliteit tegenover zwart Amerika. Uiteindelijk kan
zelfs worden beargumenteerd dat ook Irene verlangt blank te zijn, zoals Jennifer
DeVere Brody stelt. (DeVere Brody 1992: 1055) Het is Irenes angst om te worden
ontmaskerd die haar ervan weerhoudt om een definitieve passer zoals Clare te worden.
In de eerste passage waarin ze wel passed, voelt ze dat ‘anger, scorn, and fear slide
over her’, omdat ze het risico loopt uit het (whites-only) Drayton Hotel te worden
verwijderd. (Larsen 1929: 16-17)
In Passing vindt een episode met een onverwachte dood plaats als Clare, die uitein-
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delijk wordt ontmaskerd door haar echtgenoot, uit een raam van de zeventiende
verdieping van een flatgebouw valt. Dit is de laatste plotwending van de roman, die
kort hierna eindigt. Clare was tot dan toe vrij van angst dat haar geheim werd ontdekt
- iets waar Irene naar verlangt, maar wat ze niet kan bereiken. (Dawahare 2006: 37)
Als we Clare opvatten als ‘de belichaming van Irenes bourgeois fantasieen’. (DeVere
Brody 1992: 1060, mijn cursivering), dan is het ook een deel van Irene dat sterft
wanneer Clare uit het raam valt. Op deze wijze wordt Clares dood een representatie
van de uiteenlopende vormen van geweld waar Irene onder lijdt. In de eerste episode
waarin ze blank ‘speelt’, is ze bang om uit het hotel te worden gezet. Naast de
psychologische schade die dit haar toebrengt (zoals hierboven beschreven), bestaat
er hier ook een dreiging van fysiek geweld. Perry L. Carter legt uit dat er altijd een
kans bestaat dat passers ‘in de steek wordt gelaten’ door hun lichaam, dat ze worden
ontmaskerd en wellicht met geweld uit ‘witte ruimtes’ worden verwijderd. (Carter
2006: 238) Psychologisch geweld wordt Irene ook toegedaan de tweede (en laatste)
keer dat ze passes, wanneer ze samen met Clare diens echtgenoot ontmoet die - zich
niet bewust van het feit dat hij zich in het bijzijn van twee Afro-Amerikanen bevindt
- in een racistische tirade ontsteekt die eindigt in een totale verwerping van ‘[t]he
black scrimy devils’. (Larsen 1929: 57) Irene ervaart deze vertoning uiteraard als
een vernedering en staat op het punt in huilen uit te barsten. (Larsen 1929: 65) Ze
beschrijft het veelzeggend genoeg als ‘somebody walking over my grave’. (Larsen
1929: 64, mijn cursivering). Irene komt oog in oog met de gevaren die een passer
loopt en Clares dood is voor haar een beeltenis hiervan.

‘It was over before I realized that time had elapsed’
Zowel de permanente passer in Johnsons The Autobiography of an Ex-Colored Man
als de aspirant passer Irene in Larsens Passing staan tegenover situaties waarin hen
geweld tegen het psychologische welbehagen wordt aangedaan. Bovendien dreigt
er altijd het potentiële fysieke geweld wanneer hun zwartheid wordt geopenbaard.
Deze gevaren van het leven van een passer worden geprojecteerd op episodes waarin
een gewelddadige dood wordt beschreven. Het verleden zal altijd een sluimerende
dreiging blijven die het passing personage onverwacht kan achterhalen. Deze
‘onverwachtheid’ is ook terug te vinden in de gewelddadige passages van de twee
romans. De ex-kleurling is 's avonds rustig aan het lezen wanneer hij plotseling
galopperende paarden hoort die het begin van de lynching die hij zal aanschouwen
aankondigen. (Johnson 1912: 134;135) Op vergelijkbare wijze vindt Clares dood
plaats tijdens een ongedwongen feestje, ook een onverwachte setting voor een
tragedie. Er zijn verdere symbolische overeenkomsten te herkennen tussen de manier
waarop de doodsscènes worden beschreven en de betekenis die deze dragen voor het
leven dat de passers in beide boeken leiden. Clares val uit het raam suggereert een
straf voor haar clandestiene poging tot opwaartse sociale
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mobiliteit, voor haar ‘uppity’ gedrag, en dit verbindt haar dood met de transgressies
van de passing personages. Johnson beschrijft het slachtoffer dat op het punt staat
te worden gelyncht als ‘a man only in form and stature, every sign of degeneracy
stamped upon his countenance’. (Johnson 1912: 136) Deze positie is vergelijkbaar
met die van de ex-kleurling als zijn ware ‘zwarte’ gedaante ontdekt zou worden:
alleen ‘in form and stature’, uiterlijk, zou hij dan nog een man zijn. Maar hij zou
geen volwaardige man meer zijn, vanwege het zwarte bloed dat onder zijn huid
verscholen ligt. Het gemak waarmee de passer in aanraking kan komen met geweld
(reikend van een beledigende opmerking, tot het moeten liegen tegen geliefden, tot
fysiek geweld) wanneer hij of zij zich in witte, racistische, ruimte begeeft, resoneert
eveneens in de doodsscènes die in beide teksten worden beschreven. Voor de
ex-kleurling, ‘[the lynching] was over before [he] realized time had elapsed’ (Johnson
1912: 136) en zoals Irene beschrijft: ‘One moment Clare had been there... the next
she was gone.’ (Larsen 1929: 176)

Conclusie
In zowel The Autobiography of an Ex-Colored Man als Passing vormt een moment
van intens geweld een cruciaal deel van het verhaal. Dit essay heeft aangetoond dat
deze momenten de onderliggende realiteit van het leven van de passing personages
uitdrukken, dat wordt gekenmerkt door verscheidene vormen van geweld. Wanneer
de passer de color line overschreed, bevond hij of zij zich in een wereld die een
gewelddadige dreiging uitstraalde. In de blanke samenleving werden passers
psychologisch blootgesteld aan de constante druk van het racisme tegen zwarten. Ze
waren nooit zeker of en wanneer ze afstand moesten nemen van hun afkomst, wanneer
ze een belediging konden verwachten, en deze onzekerheid ging gepaard met de
serieuzere dreiging van de uitkomst van hun bedrog. De abrupte manier waarop de
passer zijn of haar (emotionele, fysieke) dood kon vinden is herhaald in de dood van
de gelynchte man en de dood van Clare Kendry, die ook als abrupt worden beschreven
in de tekst. Er bestaat een spanningsveld tussen het passing personage en de
benadrukking van raciale trots die in deze periode opkwam. Daarmee wordt allicht
een laatste overeenkomst gevormd tussen het leven van de passer en de dood die
beschreven wordt in de tekst: de spirituele dood, de emotionele overgave van (wat
toenemend werd gezien als) het ‘geboorterecht’ (zoals de ex-kleurling stelt) van de
zwarte identiteit en het daaropvolgende nieuwe leven waarin deze vroegere gedaante
nog immer kan worden geschonden - ‘somebody walking over my grave’, zoals Irene
het ervaart.
Passing romans bestrijken een fascinerende positie binnen de Afro-Amerikaanse
canon. Hoewel ze de fictieve en arbitraire normen waarop de categorie ‘ras’ is
gebaseerd blootleggen, onderstrepen ze ook de (nog altijd voortdurende)
aantrekkingskracht die blank zijn en blank worden hebben in de Amerikaanse
maatschappij. Samengaan met de blanke maatschappij werd allicht gezien als een
oplossing die goed uitkwam voor sommigen, maar ze werd specifiek veroordeeld
door zwarte intellectuelen tijdens de Harlem Renaissance. Het getekende leven van
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gewelddadige doodsscènes die zo een prominente rol spelen in deze twee belangrijkste
passing romans uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Deze ontwrichting van
geweld, deze manier waarop ‘those “unseen” offenses committed against the body’
gestalte krijgen in de tekst, vormt een traditie binnen Afro-Amerikaanse literatuur.
(Henderson 2002: 15) Zoals Carol E. Henderson uitlegt: ‘all black bodies in America
are marked or scarred in some way’. (Henderson 2002: 7) Geweld in de passing
novel fungeert om dit principe uit te drukken.
Met deze symbolische functie van gewelddadigheid wijzen The Autobiography
en Passing bovendien vooruit naar de belangrijkste zwarte romans van de twintigste
eeuw: Richard Wrights Native Son en Ralph Ellisons repliek Invisible Man. Wrights
boek, gepubliceerd in 1940, wordt gezien als een keerpunt in de Amerikaanse
literatuur, de eerste zwarte roman die door een groot blank publiek werd gelezen.
Wrights boodschap is dat het zwarte leven van ontbering en beproeving in het teken
staat van geweld, dat Amerikaanse zwarte identiteit an sich alleen kan worden
begrepen in termen van geweld. De hoofdpersoon in Native Son, Bigger Thomas,
vermoordt een blank en een zwart meisje en wordt na een heksenjacht nationaal
nieuws. Hij verklaart dat: ‘I killed “em cause I was scared and mad. But I had been
scared and mad all my life and after I killed that first woman, I wasn't scared no more
for a little while.”(Wright 1940: 354) Biggers openlijke moorddadigheid is het enige
dat zijn leven tot dan toe in perspectief stelt en betekenis geeft: murder [brought him]
into a position where he had sensed a possible order and meaning in his relations
with the people about him.’ (Wright 1940: 274) Deze karakterisering van het zwarte
bestaan werd door Ralph Ellison gezien als te sterk vertekend, en in Invisble Man
(in de titel van de roman weerklinkt die van Wright) corrigeert hij Wrights boodschap.
Toch staat ook dit boek in het krijt bij de thema's van de passing roman: de druk van
de color line in de publieke ruimte en de manier waarop identiteit in de Verenigde
Staten (altijd deels) wordt bepaald door erkenning van blank Amerika zijn voorbeelden
van onderwerpen die ook al in de passing romans aan bod komen. Hoeveel verder
de invloed van The Autobiography of an Ex-Colored Man en Passing reikt - in zowel
Wright en Ellisons werk als dat van latere schrijvers - vormt een onderzoekswaardig
onderwerp, dat evenwel buiten de reikwijdte van dit essay ligt.
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Arie Jan Gelderblom
Superieur gemopper
De Journaux van Renaud Camus
In hoeverre is het mogelijk een leven tot in detail te documenteren en
wanneer wordt het vastleggen ervan een obsessie? Renaud Camus'
verzameld werk begint dwangmatig de vorm van een uitdijend heelal aan
te nemen. Het is een autobiografisch oeuvre waarin hij een verdwijnende
beschaving lijkt te willen vastleggen. Een oeuvre ook waarin hij niet schuwt
voorbijgangers in zijn leven bij de kladden te grijpen en zaken waarvan
hij vindt dat deze de ondergang van beschaving inhouden op een politiek
incorrecte wijze aan de kaak te stellen. Arie Jan Gelderblom, die 35 jaar
als Neerlandicus verbonden is geweest aan de Universiteit van Utrecht,
ontdekte het werk van de Fransman in 2002 en is sindsdien aan Camus'
‘levenswerk’ verknocht.
Zo'n veertig jaar geleden klonk in Nederland dikwijls de klacht dat hier geen
biografische traditie heerste: vele vooraanstaande landgenoten kregen nooit de
levensbeschrijving die zij verdienden. Inmiddels is die schade ruimschoots ingehaald,
maar op het gebied van de autobiografie is het Nederlandse landschap, vergeleken
met de omringende taalgebieden, nog kaal en leeg, om over het genre van de
dagboeken maar te zwijgen. Hans Warrens Geheime dagboeken waren de uitzondering
die de regel bevestigde. Hun verkoopsucces was mede te danken aan de afwezigheid
van concurrenten die zich naar kwaliteit en kwantiteit met hem konden meten.
Warrens dagboeken waren overigens voor het merendeel pas jaren na hun
teboekstelling geredigeerd en gepubliceerd; de beschreven werkelijkheid, hoe
intrigerend soms ook, was bij verschijnen niet meer de actualiteit van de lezer.
Wanneer een dagboek daarentegen heet van de naald uitkomt, met een jaarlijkse
frequentie, kan het oordeel over het gelezene, zeker als de schrijver duidelijke sociale
en politieke standpunten inneemt, makkelijk uitmonden in brede polemieken met de
auteur en gevolgen hebben voor zijn maatschappelijke positie. Zo gaat het tenminste
bij een van de belangrijkste dagboekschrijvers in de huidige Franse literatuur, Renaud
Camus, wiens Journaux (onder per jaar wisselende hoofdtitels) zijn leven vanaf 1985
minutieus documenteren en incidenteel nog verder teruggaan in de tijd. Personen
worden bij hun ware naam genoemd en niet iedereen is blij met het portret dat Camus
van hen schetst. Zijn kritische blik op modes van de dag of zijn spot met de
ideologische oogkleppen van zijn tijdgenoten hebben hem niet geliefd gemaakt bij
de Parijse spraakmakers, met als gevolg dat hij bij diverse media inmiddels persona
non grata is.
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De taal van de begeerte
Renaud Camus (geboren in 1946 en geen familie van Albert Camus) behoort tot het
type intellectueel dat in Nederland zeldzamer is dan in Frankrijk: kritisch ten aanzien
van heersende gemeenplaatsen, vooral die van politiek correcte opiniemakers; in
sociaal en politiek opzicht behoudend, in de overtuiging dat verandering niet alleen
vernieuwing maar ook verlies impliceert; in moreel opzicht daarentegen, zeker in
sexualibus, een vooruitstrevend vrijdenker die het principiële recht van het individu
op het genot van zijn eigen lichaam op geen enkele manier wil laten beknotten. Juist
dit derde aspect naast het tweede doet in onze calvinistische cultuur vreemd aan. De
manier waarop Renaud Camus het verdedigt kan preutse lezers schokken, maar is
door en door consequent. Iedereen mag denken wat hij of zij wil en dat ook uitspreken
of opschrijven; precies zo vanzelfsprekend zijn de seksuele autonomie van het individu
ens de onvervreemdbaarheid van het genot.
In een notendop zijn de belangrijke trekken van de Journaux al te vinden in Tricks,
45 récits uit 1979 (definitieve editie 1988, met niet vijfenveertig maar zesenveertig
hoofdstukken). Roland Barthes schreef er een voorwoord bij. Het is Camus' meest
vertaalde boek. De Nederlandse vertaling door Joop van Helmond, Tricks, zesenveertig
vertellingen, verscheen in 1993 bij de Arbeiderspers en is al lang uitverkocht, maar
via internet of bij De Slegte nog wel te vinden. Ik kocht mijn Franse exemplaar in
1993 in een Parijse ramsjwinkel. De omslagfoto van een mooie man had me gelokt
en na wat bladeren leek het boek me wel interessant. Thuis liet ik het vervolgens
jaren ongelezen in de kast staan, maar toen ik er in 2002 aan begon, was ik verkocht,
zowel aan deze Tricks als aan hun schrijver.
Een trick is het door toeval gedicteerde resultaat, soms teleurstellend en soms
geslaagd, van cruisen, het zoeken naar sekspartners door homoseksuele mannen. De
ikpersoon in Tricks, een man van even in de dertig, is onmiddellijk herkenbaar als
Camus zelf. Ook Barthes identificeert in het voorwoord ‘Renaud Camus’ met ‘de
verteller’, wat niet wil zeggen dat hij hem beschouwt als een auteur die nieuwe
betekenissen schept. De schrijver doet weliswaar verslag van zijn avonturen, maar
is ondergeschikt aan de almacht van de taal. De taal heft zelfs de scheiding op tussen
tekst en realiteit: ‘De werkelijkheid is fictie, wat geschreven is wordt werkelijkheid:
zo doortrapt werkt de taal.’ (Camus 1993: 14)
De lezer volgt de hoofdpersoon door herenclubs, over stranden en door nachtelijke
parken waar hij sekspartners zoekt en vindt: ‘Daniel met de helm’, de ‘Onbekende
in tuinbroek’ of ‘Jean-Paul de Corsicaan’. De verhalen schilderen de steeds herhaalde
queeste die moet uitlopen op de seksuele daad, maar gaan vooral over de context
van het genot: niet alleen trottoirs, stoombaden of slaapkamers en de preliminaire
en afsluitende handelingen rond het moment suprême, maar meer nog de woorden
die hierbij worden gesproken. Ondanks een ruim assortiment aan erecties en flinke
hoeveelheden sperma is Tricks geen pornografisch boek. Er wordt niets aangedikt
of opgesmukt. Het gaat niet in eerste instantie om een hoofdpersoon met zijn
lichamelijke avonturen, maar om registratie van de taal waarvan het genot zich
bedient. De zesenveertig récits
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zijn evenzoveel stijloefeningen, verwant aan de Exercices de style van Raymond
Queneau waarin negenennegentig keer hetzelfde wordt verteld, steeds in een ander
register. Bij Camus, als leerling van Roland Barthes gepokt en gemazeld in de
cultuursemiotiek, zijn de taaluitingen van de partners, in samenhang met hun
seksgedrag, verwijzingen naar iets anders: het zijn tekens die iets zeggen over hun
sociale status, hun kijk op zichzelf en de ander tijdens intieme momenten, hun
complete levenshouding.
Een paar hoofdtrekken van Renaud Camus als dagboekschrijver dienen zich hier
al aan. Hij heeft grote gevoeligheid en liefde voor taal. Zijn eigen stijl is verzorgd,
met een gevarieerde woordkeus en een zorgvuldige syntaxis. De taal van anderen
wordt precies waargenomen en weergegeven en verwijst semiotisch naar
eigenschappen van degenen die gesproken hebben. In Tricks blijft het morele oordeel
over hen veelal impliciet: de lezer kan zelf conclusies trekken. In de Journaux echter
kan Camus zijn emoties niet meer verbergen: dit is wat hij hoort, dus dit is wat hij
denkt en opschrijft. Meestal hoort hij modieuze krompraat. Zijn boosheid daarover
heeft hem al heel wat vijanden opgeleverd.
Een tweede kenmerk, in Tricks en elders bij Camus, is het belang van liefde,
begeerte, genot voor zijn schrijverschap. De Nederlandse onderzoeker Sjef
Houppermans heeft aangetoond dat désir een sleutelbegrip is in dit oeuvre: verlangen
naar andere lichamen, naar gelaagdheid, naar ruimtes die iets verbergen, naar stijl,
naar landschappen, naar klassieke muziek, naar wolkenluchten en avondzon, naar
boeken, naar schrijven.1 Seksualiteit is de basis, het model bij uitstek van dit
omvattende begrip désir. Camus is er zeer expliciet over, met dien verstande dat seks
voor hem iets fundamenteels in het leven is dat beschrijving verdient, maar dat niet
thuishoort in een sfeer van verbod, stiekemheid, gêne, aanstellerij of ‘ohlàlà’ met
een vette knipoog. Seks is geen transgressie, geen normoverschrijding. Seks is er,
en wel om genoten te worden. De lezer van de Journaux is er veelvuldig getuige
van, zij het veel minder in de delen van de laatste jaren, nu de auteur in de jonge
geschiedenisdocent Pierre een vaste relatie gevonden heeft.
Al in Tricks, voortgekomen uit eigen ervaringen, komt, ten derde, een obsessie
van Camus naar voren die nog sterk zal aangroeien: de behoefte het eigen leven tot
in detail te documenteren. Zonder die drang houdt geen enkele dagboekschrijver het
vol, maar hier is de productiviteit beslist fenomenaal: de jaarlijkse delen tellen
makkelijk vijfhonderd bladzijden of meer, en zijn onderdeel van een omvangrijk
oeuvre dat onder meer romans, cultuurkritiek, taaldocumentaties, elegische teksten
en reisboeken omvat, naast internetpublicaties en experimenten waarin de auteur als
volbloed structuralist speelt met vormen van compositie en ketens van betekenaars.
Camus verafschuwt de alles verslindende populaire cultuur om hem heen en roept
tegelijkertijd: ‘Ik weet nog hoe anders het vroeger was, ik ben er werkelijk bij geweest,
ik heb niet

1

Sjef Houppermans, Renaud Camus érographe, Amsterdam 2004.
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voor niets geleefd.’ Het vastleggen van de eigen levensfeiten - wanneer hij naar een
cd luistert, noteert hij de datum op de cassette - is veel meer dan de geheugensteun
van een individu. Het is de documentatie van een exemplarisch bestaan, van een
levenshouding en een beschaving die gedoemd zijn te verdwijnen en waarvan een
der laatste overlevenden probeert te redden wat er te redden valt.

Documenteren als cultuurdaad: het begin van de dagboeken
Chronologisch volgend op de eerste editie van Tricks is het Journal d'un voyage en
France uit 1981. Het bestrijkt een aantal maanden in 1980, waarin Camus door
Frankrijk reist op zoek naar steden en landschappen die door hun associaties, hun
historische gelaagdheid en hun aanblik onder zon, maan, wind en wolken een streling
zijn voor de ziel. Tegelijk zijn ze evenzoveel strelingen voor het lichaam, want
rivieroevers en middeleeuwse stadswallen zijn natuurlijk ook de plaatsen waar jonge
mannen lopen: de partners in steeds weer nieuwe seksuele avonturen. Journal d'un
voyage en France is de opmaat tot de serie jaarlijkse Journaux die in 1987 zal
beginnen met Journal romain over de periode 1985-1986. Het is tegelijkertijd de
schakel in Camus' oeuvre die Tricks verbindt met de reisboeken van de laatste jaren,
zoals de - seksueel kuise - serie over kunstenaarshuizen Demeures de l'esprit. Het
laat ook goed zien hoe Camus zich verhoudt tot die twee andere grote homoseksuele
Franse dagboekschrijvers van de twintigste eeuw: André Gide en Julien Green. De
sterkste verwantschap is die met Gide. Ook bij Gide spelen landschappen een rol in
liefdesavonturen waarover met voor zijn tijd vergaande openheid wordt gesproken.
Bij Green daarentegen is de lichamelijkheid vrijwel geheel verdrongen: uit de
dagboeken komt men hoegenaamd niets te weten over zijn relatie met Robert de
Saint Jean. Gide was, zeker tijdens zijn reizen in Noord-Afrika, een cruiser. Julien
Green en tricks is een ondenkbare combinatie.
Van begin oktober 1985 tot eind december 1986 verblijft Renaud Camus in Rome.
Hij heeft de Prix de Rome gewonnen van de Franse Academie in de eeuwige stad,
die hem het recht geeft op een verblijf in de Villa Medici, de zetel van de Academie
op de rand van de Pincio. Als tegenprestatie moet hij een kroniek van zijn verblijf
schrijven. Dat wordt het Journal romain, 614 bladzijden dik, waarin veel thema's
uit latere dagboeken voor het eerst in volle omvang verschijnen. Natuurlijk is er het
immense genot in een prachtige stad te zijn. De schrijver woont in een paviljoen in
de tuin van de Villa; als hij zijn ramen opent, ligt Rome aan zijn voeten. Op zijn
programma staan intensieve verkenningstochten langs kerken, fonteinen, monumenten
en musea, en na zonsondergang langs de plaatsen waar de jongens lopen. In het
dagboek noteert hij alles: heftigheid van orgasmes én kunsthistorisch commentaar.
Dat laatste gebeurt eigenzinnig maar deskundig, en altijd in relatie tot de impressie
op het eigen gemoed. ‘Welk schilderij zou ik uit deze zaal naar huis willen
meenemen?’, is de ultieme kwaliteitsvraag, zoals bij de ragazzi de norm is wie er
mee mag naar het paviljoen. Overigens komt in deze notities Camus' ongeschiktheid
voor oppervlakkig sociaal verkeer genadeloos aan het licht. Beschrijvingen van
gekibbel op de Academie positioneren hem als een buitenstaander die zich ergert
aan benepen karakters en gewichtigdoeners onder

Vooys. Jaargang 30

33

Illustratie: Daniël Labruyère

Vooys. Jaargang 30

34
de Franse expats. De Romeinen komen er niet veel beter af: het publiek in bioscopen
en concertzalen blijft maar praten en herrie maken tijdens de voorstelling, het verkeer
is agressief, suppoosten in musea en ambtenaren achter een loket gedragen zich als
kleine despoten. Altijd, en volgens Camus meer dan in Frankrijk, prevaleert in Rome
het kleinzielige eigenbelang boven het algemeen welzijn. Burgerzin bestaat er niet.
Het algemeen heersende egoïsme heeft het karakter van agressieve onverschilligheid
tegenover anderen: ‘Als ze last van me hebben, is dat hun probleem.’ (Camus 1987:
336-337) Geen rekening houden met de ander: dit gebrek aan beschaving zal in de
komende jaren het doelwit worden van Camus' cultuurkritiek. Gelukkig zijn er in
Rome nog enkele individuen die een tegenwicht tegen de ergernis bieden, zoals de
behaarde, sexy, attente ‘Egidio’. Seks onder het open raam met uitzicht op de koepels
van Rome en bij muziek van Marin Marais herstelt de balans van het gemoed. (Camus
1987: 425) Voor korte tijd althans, want altijd dreigen nieuwe irritaties de
hoofdpersoon te bespringen. En steeds zijn andere mensen er de oorzaak van.

Het stroeve contact met de medemens
De talrijke personen in de Journaux (per deel vindbaar via registers) kunnen we
indelen door denkbeeldige cirkels om de auteur heen te trekken. Het middelpunt is
hijzelf, naar waarheid (volgens eigen zeggen) schrijvend over alles wat hij denkt,
voelt en meemaakt. Tot zijn kern naderen maar weinigen: sekspartners voor korte
tijd, of mogelijke levenspartners wat langer als Camus verliefd wordt en zijn emoties
niet de baas kan. Een van de heftigste en tevens minst bevredigende affaires is die
met de schrijver Farid Tali in 1999, gedocumenteerd in het journal voor dat jaar:
Retour à Canossa. Inmiddels heeft Pierre hen allemaal vervangen: een stabiele,
geduldige partner in een officieel geregistreerde relatie, die met zijn nuchtere oordeel
een matigende invloed heeft op de neurosen en paranoia van de schrijver. Sinds de
komst van Pierre wordt de eigen seks niet meer in detail gedocumenteerd, maar
slechts terloops aangeduid. Kritiek op Pierre klinkt zelden of nooit en datzelfde kan
gezegd worden van enkele heel goede vrienden, zoals de oude arts-mecenas Jean
Puyaubert die in 1991 overlijdt, de filosoof Alain Finkielkraut, reisgenote en
medewerkster Jeanne Lloan, en vooral ‘Flatters’, oftewel de schilder Jean-Paul
Marcheschi. Voor het eerst ontmoet als de trick ‘Jean-Paul de Corsicaan’, ontwikkelt
Flatters zich tot de beste vriend op wiens hulp en oordeel altijd een beroep kan worden
gedaan. Dagelijkse telefoongesprekken onderhouden het contact. Camus, zelden
verlegen om een eigen mening, sluit zich dikwijls aan bij de psychoanalytisch
gekleurde opvattingen van Marcheschi. (‘Wie politicus Y werkelijk is? Kijk maar
naar mevrouw Y en je weet het.’) De Leuvense literatuurwetenschapper Jan Baetens,
een van 's werelds beste kenners van het werk van Camus, heeft laten zien hoe sterk
deze vriendschap wortelt in gemeenschappelijke ideeën over het kunstenaarschap.2

2

Jan Baetens, ‘Jean-Renaud Marcheschi’. In: Jan Baetens en Charles A. Porter (eds.), Renaud
Camus, écrivain, Leuven 2001: 57-67. Baetens was de eerste die ooit een wetenschappelijke
monografie over Renaud Camus publiceerde: Études camusiennes, Amsterdam 2000.
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Problematisch moet de vroege intieme relatie met de Amerikaanse verzamelaar en
kunsthandelaar William Burke zijn geweest, door wie Camus in aanraking kwam
met kunstenaars als Gilbert en George en Andy Warhol. Burke is als concrete persoon
niet meer in het vizier en treedt alleen op in herinneringen en dromen, maar zijdelings
blijkt dat zowel de relatie als de breuk met hem traumatisch waren. Jarenlang wordt
hij alleen met ‘X’ aangeduid. Pas in de recentste delen komt zijn echte naam voor,
in dezelfde tijd dat Camus zijn eigen agenda's uit 1976 en 1977 is gaan uitwerken
en uitgeven (Journal de Travers I en II, 2007). Zeer problematisch is ook de
verhouding met Camus' moeder. Na de dood van zijn vader begint het appartement
van de eigenwijze oude mevrouw Camus steeds verder te vervuilen. Het is fascinerend
om te lezen hoe ze haar ouderdom en haar vervuiling zelf ontkent, blijft goochelen
met grote sommen geld die ze niet bezit en iedereen om zich heen weet te
manipuleren, inclusief haar eigen zoon. Camus neemt haar mee op reis, laat haar
lange perioden logeren, ergert zich bont en blauw, maar waagt nooit een openlijk
conflict, terwijl ze tot het einde van haar leven toch de belangrijkste pijlers van zijn
identiteit botweg negeert: zijn relatie met Pierre, zijn homoseksualiteit, en zelfs zijn
schrijverschap. Ze sterft in 2009.
Een ruimere kring bevat de vrienden, kennissen en zakelijke relaties zoals het
gewone sociale verkeer die oplevert. Hier beginnen de problemen. Enerzijds
beschouwt Camus zichzelf als een arbiter elegantiarum: iemand met smaak die weet
hoe het hoort. Anderzijds kan hij niet converseren over futiliteiten en meent hij dat
hij bij publiek optreden zelden een goed figuur slaat en steevast de verkeerde dingen
zegt. In de dagboeken wordt de teleurstelling over eigen wanprestaties spoedig
gecompenseerd met kritiek op de medemens: taalgebruik, tafelmanieren, aanstellerij,
gebrek aan consideratie, luidruchtigheid, ontrouw aan een gegeven woord, niets
ontsnapt aan zijn waarneming. Mild is hij daarbij zelden en ook zelfironie hoort niet
bij zijn sterkste eigenschappen. De kritiek op de imperfectie van de ander krijgt
weldra het karakter van een persoonlijke aanval. Het gebrom en gemopper daarover,
de welluidende verwerking van constant gevoelde irritatie, is de basso continuo van
de Journaux. Met zijn vriend Flatters is Renaud Camus het erover eens dat de huidige
wereld niet meer hecht aan de waarde van het woord: het gesproken en geschreven
woord als drager van de beschaving net zo min als het gegeven woord van een belofte.
Het zal niet verbazen dat de dagboeken menig bewijs aandragen voor deze stelling.
En en passant leert de Nederlandse lezer dat het in Frankrijk precies zo gaat als hier:
het taalpeil van scholieren en leraren holt achteruit, omroepers en journalisten maken
de gekste fouten en schijnen zich er niet voor te schamen. Aan stijl heeft niemand
een boodschap. Niet de regels en de traditie bepalen de norm van de cultuur, maar
de waan van de dag. Ook met gebroken beloftes heeft Camus heel wat te stellen. De
lezer weet al lang dat hij - voorzichtig uitgedrukt - slecht met geld kan omgaan en
ziet de problemen al opdoemen voordat de schrijver het zelf in de gaten heeft.
Jarenlange kwesties zijn het gevolg, bijvoorbeeld met malafide installateurs die hem
ondeugdelijke ‘warmtewisselaars’ aansmeren voor de verwarming van zijn kasteel
(zie L'Isolation. Journal 2006).
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Gebrandmerkt door de spraakmakers
Buiten deze ruimere kring van relaties ligt de cirkel van mensen die Camus weliswaar
niet persoonlijk ontmoet, maar van wie hij wel elke dag hinder ondervindt. Het
worden obsessies: bellers met mobiele telefoons in een restaurant of in een stille
nacht, eigenaars van oude huizen die hun pand van mooie pleisterlagen ontdoen en
verminken met kunststof kozijnen, flatbewoners of hotelgasten die met deuren slaan,
medegebruikers van de lift die niet willen groeten, boeren en planners die het
landschap vernielen met ongebreidelde bouw van bedrijfspanden en villaatjes, sprekers
op culturele radiozenders die alleen maar clichés produceren, hufterige kelners,
metropassagiers met hun schoenen op de bank, gemeentebesturen die hun dorpen
opleuken met lullige bakken geraniums, iedereen die zwerfvuil en graffiti achterlaat
in de openbare ruimte.
Onbeschoftheid, egoïsme, lelijkheid en vernieling overal. Deze grote déculturation
komt, als we Camus kort parafraseren, door het verdwijnen van een sociale klasse,
de haute bourgeoisie met haar normen van stijl en beheersing. De spraakmakers van
het moment, de publieke figuren van de media en het openbare debat, kennen die
oude beschaving en haar tradities niet meer. Hun moraal en esthetiek zijn door en
door gemakzuchtig en kleinburgerlijk en uiterst politiek correct bovendien. Ze gaan
prat op ‘jezelf zijn’, maar weten niet wat burgerzin betekent. Ze verkwanselen de
taal en zijn niet trots op het culturele verleden van hun natie, beschouwen de
multiculturele samenleving als een zegen en zijn bang voor onderscheid en selectie
op basis van kwaliteit. Iedereen praat iedereen na, waardoor de ruimte voor debat
almaar slinkt en de heersende ideologie een ware dictatuur wordt. Zelfs journalisten
in kwaliteitsmedia als Le Monde lijken de ogen te sluiten voor problemen die
samenhangen met urbanisatie, immigratie en etniciteit. Camus beschouwt hen allemaal
als amis du désastre, vrienden van de ondergang, die niet zoals hij zullen wenen als
de Franse cultuur verdwijnt. Dát ze met zulke lieden aan het roer zal verdwijnen,
lijdt voor hem geen twijfel.
Dat zijn natuurlijk geen meningen die sociaal kapitaal genereren. Een serieus
conflict brak in 2000 uit naar aanleiding van de verschijning van La campagne de
France, het dagboek over 1994. Op 17 februari van dat jaar had Camus, luisterend
naar de radio, zijn gedachte genoteerd dat hij het vreemd vond dat de joodse
medewerkers van een algemeen cultureel programma voornamelijk of alleen maar
joodse onderwerpen behandelden. Het was toch geen specifiek joods programma?
Zijn vijanden zagen hun kans schoon en nagelden hem meteen aan de paal als een
reactionaire antisemiet, ‘erger dan Hitler’, die onmiddellijk monddood moest worden
gemaakt, omdat hij zou vinden ‘dat er teveel joden waren’. (Quod non. Let wel: de
enige aanleiding was een in een gepubliceerd dagboek opgenomen gedachte. Waren
de programmamakers geen joden geweest, maar Basken, protestanten of
homoseksuelen die hun eigen stokpaardjes bereden, dan had Camus op precies
dezelfde manier gereageerd.) Er volgde een intensieve perscampagne tegen de
‘volksvijand’, doorweven met verdraaide citaten. Voor opiniemakers en media is
Camus sindsdien een paria, maar wie de betreffende teksten over deze affaire
zorgvuldig naleest (zie hieronder), ontkomt niet aan de indruk dat het ging om een
afrekening door een zelfingenomen elite die zich graag
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wilde ontdoen van een luis in haar pels. De beste manier om hem te vernietigen was
hem te brandmerken als racist. Het boek verscheen in een nieuwe editie waarin de
gewraakte passages waren vervangen door wit.

Internet en een uitdijend oeuvre
De optimale vrijheid van het individu wordt bij Camus alleen begrensd door de
grondregel van iedere beschaving: doe niets waardoor je een ander hindert of schade
berokkent. Het is die vorm van beschaving die hij in razendsnel tempo ziet verdwijnen
achter de horizon van de geschiedenis. Restanten ervan zijn misschien nog te vinden
in ongerepte landschappen of oude gebouwen; zijn zoektocht daarnaar is het volgen
van een spoor terug, met de blik op het verleden.
In een ander opzicht kijkt Camus evenwel ver vooruit. Als weinig anderen weet
hij de mogelijkheden van internet voor zijn kunstenaarschap uit te buiten, zowel voor
zijn fictie als voor de dagboeken. In 1997 verscheen, nog in gedrukte vorm, P.A.
(petite annonce). Het 446 bladzijden tellende boek bestaat uit 999 korte of langere
paragrafen, bijvoorbeeld losse opmerkingen, advertenties, gedachten, kleine essays,
lijstjes of uitroepen, vol interne en intertekstuele verwijzingen, noten en
aantekeningen. Er is uit dit mengsel van intertekst en paratekst wel een ‘verhaal’ te
destilleren met autobiografische trekken, maar wat het boek vooral doet is het
doorbreken van de lineaire narrativiteit: het kan eenvoudig niet worden gelezen van
een begin naar een einde, maar het dwingt de lezer vooruit te springen, over te slaan,
terug te keren of te herhalen in een labyrint van onverwachte associaties. Vandaar
de oproep in paragraaf 1: ‘Ne lisez pas ce livre!’. Inmiddels maakt Camus op zijn
website3 een digitale editie van P.A., waarin hyperlinks intertekstueel doorverwijzen.
Bovendien worden lezers uitgenodigd zelf per mail op annonces te reageren. Deze
Vaisseaux brûlés (‘Verbrande schepen’) telden bij laatste raadpleging 2276 paragrafen
en daarmee is het einde nog niet bereikt, want het project appelleert aan Camus'
plezier in groeiende en vervloeiende woordvelden, ongebreidelde annotaties en het
eindeloos herlezen en herzien van zijn teksten.
Op dezelfde website blijkt ook het autobiografische project vrijwel ongelimiteerd
te groeien, zij het zonder het gemopper en de welluidende volzinnen van de in
boekvorm gepubliceerde Journaux. De rijkelijk voorhanden informatie is vooral
feitelijk. Onder het hoofdje Le jour ni l'heure (‘De dag noch de ure’) vindt men er
Camus' familiegeschiedenis in jaarlijkse kolommen vanaf 1870; voor zijn eigen leven
staan er, zo mogelijk per dag, korte notities van de gebeurtenissen en verrichtingen,
in de laatste jaren aangevuld met vele zelfgemaakte foto's. Onderwerp, plaats en tijd
van deze foto's worden zorgvuldig geboekstaafd. De lezer van de dagboeken vindt
aldus niet alleen het ruwe materiaal, maar ook nog een exact gedocumenteerde visuele
verdieping. De links (liens) op de site voeren nog verder en leiden onder meer naar
de omvangrijke collectie foto's die Camus met dagelijks ritme op de fotosite flickr
publiceert en in di-
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www.renaud-camus.net, geraadpleegd op 28 november 2011.
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verse sets onderbrengt.4 Daar zijn bijvoorbeeld de reizen met Pierre te volgen, de
wandelingen met de honden, Camus' passie voor behaarde mannen of zijn haat tegen
vandalen die historisch erfgoed verminken. Een belangrijke lien is voorts die naar
de Société des lecteurs de Renaud Camus, het actieve genootschap van zijn lezers.5
Een aantal van hen stelt (ook bereikbaar via een lien) een Index général van Camus'
oeuvre samen, gedetailleerd doorzoekbaar op plaatsen, personen en kunstwerken.
Wie bijvoorbeeld wil weten of de schrijver ooit in Boedapest is geweest en er de
warme baden heeft bezocht, en zo ja wanneer, heeft met een paar muisklikken de
gewenste verwijzingen naar de dagboeken gevonden. En uiteraard zijn ook de
documenten van de ‘Affaire Camus’ uit 2000 via een eigen link allemaal terug te
vinden.
Het is hypermodern, maar ook hoogst paradoxaal. De door Camus bewonderde
cultuur van de haute bourgeoisie bestond immers bij gratie van de alom erkende
norm: van de geautoríseerde tekst, het gecodificeerde beeld, de vaste hiërarchie van
genres en registers, het gecanoniseerde oeuvre. Zelf doorbreekt hij nu in zijn activités
webmatiques (internetactiviteiten) consequent de grenzen tussen hoog en laag,
tekstsoorten en -niveaus, en laat hij zijn foto's meedrijven op de nooit meer in te
dammen flux van het internet. De teksten groeien en tarten een lineaire manier van
lezen. Een ook maar enigszins definitieve afbakening van het oeuvre is hiermee
onmogelijk geworden. De samenhang ligt bij de persoonlijkheid van de maker, die
enerzijds zijn leven en ideeën tot in de geringste details documenteert, maar anderzijds
zijn auctoritas over de eigen productie voor een deel afstaat aan de digitale gebruikers
van nu en straks. Voor een auteur die zich zo sterk baseert op het eigen leven is dat
een gedurfde stap. Wat gebeurt er met de persoonlijkheid als de tekst en het beeld
waaruit ze bestaat, manipuleerbaar worden? Alleen Camus' uitsluitend als boek
gepubliceerde titels ontsnappen voorlopig aan zo'n fragmentering.
De tegenkanting van sommige media heeft niet verhinderd dat Camus op
boekenplank en beeldscherm volop aanwezig is. Hijzelf spreekt niet zelden van zijn
grafomanie: hij moet schrijven. Hij moet ook fotograferen. Hij moet vastleggen, om
zijn bestaan te documenteren en de herinnering levend te houden aan een verdwijnende
beschaving. Zowel zijn woorden als zijn beelden wil hij publiceren, zo volledig
mogelijk, op papier en digitaal, met precieze annotaties en verwijzingen. Zijn
legendarische geldgebrek wordt geëvenaard door chronisch tijdgebrek. Dat zal niet
snel veranderen nu zijn oeuvre het karakter heeft aangenomen van een uitdijend
heelal.

4
5

www.flickr.com/photos/renaud-camus/, geraadpleegd op 28 november 2011.
www.renaud-camus.org, geraadpleegd op 28 november 2011.
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Lia van Gemert
Het laboratorium
Gedragsexperimenten in de vroegmoderne Nederlandstalige roman1
Wie het tegenwoordig heeft over ‘literatuur’, bedoelt meestal
‘romanliteratuur’, de prozaïsche tak van de schone letteren.
Romanschrijvers bepalen vandaag de dag bij uitstek het literaire aanbod,
maar die status heeft de roman pas sinds het eind van de achttiende eeuw.
Lia van Gemert, hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam, schetst in dit artikel de ontwikkelingen van
de roman in de zeventiende en achttiende eeuw. De roman was populair
maar ook berucht omdat hij botste met de sociale fatsoensnormen en de
gangbare literaire poëtica. De slechte reputatie verdween pas toen
studenten en andere maatschappelijke randfiguren als hoofdpersonen
werden ingewisseld voor meer burgerlijke typen en de plot binnen
aristotelische kaders gecomponeerd werd.
In de Nederlandse literatuur van de zeventiende en achttiende eeuw is de roman een
buitenbeentje tot 1782, het jaar waarin Wolff en Dekens Historie van mejuffrouw
Sara Burgerhart verschijnt. Veel romans bieden een heel ander soort literatuur dan
de lyrische en dramatische genres.2 (Grootes & Jansen 1990; Leemans 2004; Van
Gemert 2006) Het is eigenlijk zelfs moeilijk om van een ‘genre’ te spreken omdat
de artistieke vrijheid in het verhalende, fictionele proza heel groot is. In de loop van
de zeventiende eeuw komt de term ‘roman’ steeds vaker voor, niet als dwingende
soortnaam maar als verzamelnaam voor prozaverhalen over gebeurtenissen uit het
leven van een of meer personen. Veel verhalen bevinden zich op de glijdende schaal
tussen feit en fictie. De teksten zijn heel verschillend van omvang en verschijnen in
eenvoudige, goedkope uitgaven. De schrijvers blijven vaak anoniem en het is niet
altijd duidelijk of een roman oorspronkelijk of vertaald is. (Van Gemert 2008b) Voor
het publiek maakte het allemaal niet uit: romans waren populair en werden goed
verkocht. (Verkruijsse 1993) Uitgevers betaalden de auteurs en vertalers er zelfs
voor, wat de minachting van dichters

1

2

Dit artikel is geschreven voor de Italiaanstalige literatuurgeschiedenis Harba lori fa! Percorsi
di letteratura fiamminga e olandese. Red. J. Koch, F. Paris, M. Prandoni, F. Terrenato (Napoli
2012, ter perse) en zal daarin onder de titel ‘Il laboratio. Il romanzo neerlandese tra Sei e
Settecento’ verschijnen (vertaling M. Trombin). Met dank aan de redactie van de Italiaanse
bundel voor toestemming tot publicatie van de Nederlandse tekst.
In dit artikel concentreer ik me op de Noord-Nederlandse Republiek omdat de belangrijkste
ontwikkelingen daar plaatsvonden. Het romanaanbod in de Zuidelijke Nederlanden was klein
en traditioneel, vooral vanwege de censuur. Zie Porteman & Smits-Veldt 2008: 640.
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opwekte omdat literatuur hiermee van een intellectueel product ‘verwerd’ tot een
massaproduct. Romanauteurs werden geringschattend ‘broodschrijvers’ genoemd.
Ze trokken zich daar niets van aan en schreven vrijmoedig verder, ook over gewaagde
onderwerpen als seksualiteit en een vrije, libertijnse levensstijl. Dat type gedrag paste
niet bij de gangbare burgerlijke fatsoensnormen en bezorgde de roman een slechte
reputatie.
Er komen in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek veel romans op
de markt, zowel oorspronkelijk Nederlandse als vertaalde.3 De verzameling fictionele
verhaalteksten lijkt op een boom die steeds dikker wordt: in de nieuwe jaarringen
zit zowel oud als nieuw materiaal. Titels konden wel vijftig jaar leverbaar blijven en
andere teksten beïnvloeden. Het is dus niet eenvoudig een periodisering te maken.
Tussen 1600 en 1640 verschijnen vooral heroïsch-galante verhalen, naast reisverhalen
met een handelsachtergrond. Tussen 1640 en 1670 wordt de Franse liefdesroman
commercieel belangrijk en van 1670 tot 1700 (waarschijnlijk de periode dat de markt
het hardst groeit) zijn onderwerpen uit de contemporaine Nederlandse samenleving
het vernieuwende element, met een pikante toename van erotiserende literatuur en
schelmenliteratuur. In deze periode wordt ook nadrukkelijk verwezen naar het
(zogenaamd) realistische gehalte van de verhalen. (Pol 1987; Grootes & Jansen 1990;
Porteman & Smits-Veldt 2008: 411-413, 627-645, 804-813)
Na 1700 wordt de periodisering nog diffuser, zoals blijkt uit het imaginaire
reisverhaal dat zich aan het begin van de achttiende eeuw manifesteert en aan het
eind ervan ook nog voorkomt. Ook de levensbeschrijving van de lichtmis - de
schelmse avonturier die al in de zeventiende eeuw voorkwam - blijft tot diep in de
achttiende eeuw populair, evenals heroïsch-galante stof. Een zwaardere variant
hiervan zijn de criminele levensverhalen, zoals F.L. Kerstemans De Bredasche
heldinne (1751). Het succes van de Engelse Robinson Crusoe van Daniel Defoe
(1719) leidt tot een reeks anonieme robinsonades met Nederlandse hoofdpersonen.
Een aparte plaats lijkt P.L. Kersteman in te nemen met romans waarin travestie een
deugdzaam instrument is. De Engelse briefromans van Samuel Richardson uit de
jaren 1740-1753 waren al meteen bekend in Nederland via Nederlandse en Franse
vertalingen en discussies in Franstalige tijdschriften, maar het briefmodel zelf werd
pas geïntroduceerd in Sara Burgerhart. Dit boek maakte een einde aan de slechte
reputatie van de roman omdat het beschaafd burgerlijk gedrag propageerde. De
compositie met brieven zorgde voor een strakkere bouw van de teksten. De acceptatie
van de roman als volwaardig literair genre was een feit.4 (Buijnsters 1969)

3

4

Vanwege de onvolledige overlevering kennen we het totaal aantal titels niet. Grootes &
Jansen (1990) telden over drie perioden van vijf jaar 225 titels (inclusief vertalingen en
herdrukken); Gieles & Plak (1998), kwamen inclusief herdrukken en vertalingen voor
1670-1700 tot 352 titels. Leemans (2002) becijferde dat er van de 169 ‘eerste’ drukken onder
die 352 titels 82 oorspronkelijk Nederlands waren en 87 vertaald; in de periode 1682-1687
waren er zelfs 91 titels verkrijgbaar.
Zie ook De Vries, De achttiende eeuw, op:
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuur-geschiedenis/index.html.
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Voor verdere typering is het nuttig te bekijken welke gedragsmodellen romans
propageren. Deze kunnen goed geconcretiseerd worden via de personages, met name
de stereotypische personages. In het corpus zijn twee stereotypen dominant: de
deugdzame idealisten en de ondeugende schelmen. Ze komen in allerlei variaties
voor en bieden de lezer reflectie op maatschappelijk gewenst of ongewenst gedrag.
De literaire fictie heeft dus een spiegelfunctie voor de Nederlandse samenleving. Die
samenleving was een burgerlijke Republiek die zonder gezag van een vorst en met
praktische godsdienstvrijheid op eigen benen wilde staan en waarin de burgers
verantwoordelijk waren voor de financiële inkomsten én de onderlinge verhoudingen,
politiek, religieus en in de dagelijkse omgang. In deze Republiek waren de steden
de dominante gezichtsbepalers, met name de steden in de buurt van het water met
intensieve handel. Amsterdam was de meest dominante van allemaal en was ook het
centrum van de boekenmarkt, zowel voor de Republiek als internationaal: rond 1680
waren er in deze stad tegen de 200 verkooppunten van literatuur. (Porteman &
Smits-Veldt 2008: 627) Het ligt voor de hand om de gedragsmodellen uit de romans
te koppelen aan de stedelijke burgers van de Noordelijke Nederlanden.

Trouwe idealisten
Dat lang niet elke roman schandaligheid uitstraalde, wordt treffend bewezen in de
heroïsch-galante verhalen met nobele helden en heldinnen die hun leven eervol
inzetten voor hun geliefde. Ze overwinnen elke tegenslag, zoals bedrog door rivalen.
Deze beschavende liefde gaat terug op het internationale middeleeuwse hoofse
gedachtegoed; ook de avontuurlijke verhalen waren internationale stof. (Van Gemert
2006) Een bekend voorbeeld is de ridder Amadis van Gaule. De zestiende-eeuwse
Spaanse cyclus over hem (met maar liefst 21 delen) was een Europese bestseller,
ook in de Nederlanden. Tussen 1546 en 1625 verschenen 65 Nederlandstalige edities
van delen van deze soap avant la lettre. Hier geldt de ridderlijke erecode, zowel in
de galante liefde als in het heroïsche gevecht, en verder komen er veel
sprookjesachtige elementen voor. (Van Selm 2001) Deze combinatie komt ook voor
in creatieve, ironiserende bewerkingen met echo's van Amadis-verhalen, zoals de
Don Qujote-verhalen.5
Het ideaal van de beschaafde liefde werd eveneens belichaamd door de deugdzame
koningsdochter Argenis, de titelheldin van het Neo-Latijnse werk van de Engelse
diplomaat John Barclay, dat in 1621 in Parijs verscheen. Behalve de
liefdesverwikkelingen rondom Argenis brengt het een politieke allegorie van de
zeventiende-eeuwse West-Europese vorstenhoven, met confrontaties tussen
protestantse en katholieke partijen en discussies over de ideale vorst. Dit boek had
een filosofische inslag en profileerde zich als product van een elitecultuur. Dat dit
het succes niet in de weg stond, doet vermoeden dat de combinatie van verhaalvorm
en bespiegelende inhoud voor een intel-

5

Cervantes' Don Quijote (twee delen, respectievelijk 1605 en 1615) werd echter pas in 1657
door Lambert van den Bos vertaald, onder de titel Den verstandigen vroomen ridder.
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lectueel publiek aantrekkelijk was. In de Republiek verscheen in 1627 een
Neo-Latijnse druk met een nieuw onderdeel bij de firma Elzevier in Leiden: de
identificatiesleutel bij de allegorie. Tot 1800 volgden nog zeker 50 edities:
bewerkingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Deens, Italiaans, Zweeds, Pools,
Russisch en Hongaars. De Amsterdamse veelvertaler Jan Glazemaker zorgde voor
een Nederlandse bewerking. (Barclay 2004)
De bewerkingen van Amadis, Don Quijote en Argenis zijn niet specifiek op een
stedelijk publiek gericht en de burgers moeten de algemene les dat trouw uiteindelijk
bedrog overwint zelf aan hun eigen kader koppelen. Dat verandert enigszins bij de
zogenaamde ‘tweede generatie’: jonge auteurs die na 1630 debuteren. Ze nemen een
voorbeeld aan de intellectualiteit van de grote lyrische schrijvers P.C. Hooft en
Constantijn Huygens, maar zijn wat minder ernstig: geleerd vermaak is hun ambitie.
Dat blijkt uit vertalingen van Philip Sidneys The Countess of Pembrookes Arcadia
(1590-1593) en Honoré d'Urfés L' Astrée (1606-1627). Zo complex als deze Engelse
en Franse cycli, met liefdesgeschiedenissen, historisch-wetenschappelijke details,
liedjes, gedichten en brieven, zijn de Nederlandse producten niet. Maar de verhalen
zijn wel ingebed in de Nederlandse samenleving: Johan van Heemskercks Inleydinghe
tot het ontwerp van een Batavische Arcadia (1637, in 1647 uitgebreid met
medewerking van Caspar Barlaeus) en Samuel van Hoogstratens Schoone Roseliin
of de getrouwe liefde van Panthus (1650) spelen in het gewest Holland een rol, met
locaties als Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Leiden en Dordrecht. De personages
hebben Hollandse namen. (Van Heemskerck 1982; Van Gemert 2008c)
Intussen zijn er deugdzame helden die nog nauwer aansluiten op de Nederlandse
realiteit, zoals in het oorspronkelijk Nederlandse, anonieme levensverhaal Wonderlicke
avontuer van twee goelieven (1624), waarin de soldaat Waterbrand en zijn als man
verklede geliefde Wintergroen de harde omstandigheden van de Duitse Dertigjarige
Oorlog (die in 1618 begonnen was) trotseren. Als de verklede Wintergroen eindelijk
haar geliefde terugvindt, volgt een emotionele scène:
Wel, seyde zy, gheeft my daer op uwe handt: hy die langhende, en sy die
vattende, brochtse by haer wel ghemaeckte kleyne Borstjens, ende seyde,
daer is de gheene daer ghy naer vraeght. Hoe, hoe, naer vraeght, antwoorde
hy, tastende ende knoffelende met sijn handen. Ten laetsten sijn ghevoel
niet quijt zijnde, begonst hy te beven ende te vresen, menende dat den
boosen gheest hem in dese Woestijne ghevoert hadde, en zegende hem in
Jesu naem.
Sy siende dat hy in vertwijffelingh was, seyde hem een teecken in wat
voeghen hy vertrocken was, met alle sijn gelaet: alsoo dat hy ter eender
zijden versekert was dat het een vrouw persoon was, ende ter ander zijden,
soo wiste hy dat niemant en wiste dat sy hem vertelden. Dese twee oorsaken
deden hem ghelooven dat het sijn Lief selfs was, ofte haren gheest: daerom
hy oock seyde: in den name Godts soo omhelse ick u, sijt ghy nu oock
mijn Lief, soo omhelst my van ghelijcken: soo niet wijckt dan terstont van
my ghy Sathan. Och, seyde zy, met uytghespreyde armen ende betra-
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ende wanghen, ick ben de gheene die ghy zeght te beminnen, ende sy
laghen alle beyde langh sonder spreken, lesende met hare lippen alsoo
malkanders tranen. (Grootes e.a. (ed.) 1984: 71-72)
Uiteindelijk vertrekken ze als gelukkig paar met kinderen in 1623 naar West-Indië
om daar fortuin te maken. Het verhaal is verzonnen, maar reëel voorstelbaar. Behalve
de oorlogsomstandigheden en de verwijzing naar de in 1621 opgerichte
handelscorporatie West-Indische Compagnie, was ook het travestiemotief reëel.
Belangrijk is dat de vermomming van Wintergroen niet wordt afgekeurd: ze staat in
dienst van trouwe liefde en bovendien is haar toekomstige echtgenoot een trouwe
soldaat. Zo'n zelfde positief oordeel krijgt aan het eind van de eeuw de kloekmoedige
land- en zeeheldin, hoofdpersoon uit het bijna gelijknamige anonieme boek
(waarschijnlijk uit 1681) dat zich ook afspeelt in reëel lijkende
oorlogsomstandigheden.6 Deze heldin vertelt haar verhaal in de ik-vorm. Ze verkleedt
zich om een zeer gewaagde reden - ze wil geen vrouwenleven leiden - en neemt
dienst als soldaat. Ze vecht als een man en wordt uiteindelijk door een verwonding
ontmaskerd als vrouw. In plaats van bestraffing volgt beloning voor haar trouwe
dienst. Dat doet haar goed, maar ze vindt het jammer dat ze nu weer als vrouw verder
moet. Het is opmerkelijk dat de kloekmoedige heldin veel aandacht besteedt aan
verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag. Ondanks de spanning met de
heersende moraal dat mannen en vrouwen niet van rol mogen wisselen, is de auteur
kennelijk op zoek geweest naar alternatieve bestaansvormen. De roman dient hier
als laboratorium voor sociale experimenten.

Schelmen in soorten en maten
Het tweede belangrijke stereotype personage in de roman is de schelm. Dit type staat
voor maatschappelijke onafhankelijkheid en gaat voor de vroegmoderne literatuur
terug op de picaro uit de Spaanse roman Lazarillo de Tormes (1554). Oorspronkelijk
was de schelm een arme, ongebonden jonge man, en later ook een vrouw, die
rondzwervend zijn/haar kostje moest verdienen en daarvoor slimme streken uithaalde
die goedmoedig of misdadig konden zijn, tot moord toe. Een schelm is verder een
ideaal personage om commentaar op de actuele samenleving te leveren en dat kon
ook via een dier of een pratend voorwerp gebeuren, zoals in Het leven en bedrijf van
Duc D'Albas hondt (G. de Bay 1658), De wandelende dukaat (1682) en Avanturen
van de kleine Scipio; of Historie van de bereisde Kat (F.L. Kersteman, 1783). Een
Nederlandse klassieker die een plaats in de internationale romancanon verwierf was
Den vermakelijken avanturier van Nicolaas Heinsius jr. (1695). Het vaardig vertelde
avontuurlijke verhaal parodieert het heroïsch-galante gedrag van de idealisten. Het
boek werd acht keer in het Nederlands herdrukt en verder bewerkt in het Duits,
Engels, Frans en Italiaans. Ook de Spaanse
6

Via de DBNL is hiervan een latere editie, inclusiefhet tweede deel te vinden: Het wonderlyk
Leven en de dappere oorlogs-daden van de kloekmoedige land en zee-heldin. Warachtige
Geschiedenis. (Leiden, Jan Pottebol, circa 1700) Zie:
https://www.dbnl.org/tekst/_won002wond01_01/.
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zwervende schelm-misdadiger Guzman de Alfarache, geschapen door Mateo Aléman
in 1599, krijgt een Nederlandse vertaling, met sterk moraliserende strekking ('t Leven
van Gusman d'Alfarache (1696)).
Voor de schelmenstreken putten de Nederlandse auteurs niet alleen uit Spaanse
romans, ook het werk van de Fransen Rabelais en Scarron werd veel benut. Zo werd
het eerste deel van de burleske Le Roman Comique van Paul Scarron (1651) door
Lambert van den Bos in 1662 vertaald als Doorluchtige Comedianten, met de
Holbollige Ragottin. Het boek biedt als raamvertelling over de vaak bizarre en
hilarische belevenissen van rondtrekkende toneelspelers in Frankrijk een blik op de
vrijmoedige onafhankelijkheid van dit gezelschap, waarbij de verschillende karakters
uitgewerkt worden tot afzonderlijke typen. Kluchtige verwikkelingen en soms
scabreuze situaties wisselen elkaar af. Daarnaast worden er enkele liefdesintriges
verteld die zich in het buitenland afspelen. De roman is vermakelijk en een moraal
ligt er niet duimendik bovenop, maar valt wel af te leiden: de wil het goede te doen
overwint alle chaos waarmee het leven je kan confronteren.
De sociaal onafhankelijke schelm komt in vele varianten voor: van goedmoedig
tot kwaadaardig. Een aantal stereotypen is verwant aan de schelm, bijvoorbeeld de
student, de lichtmis, en de vrouwen en mannen van de wallen.
Studentenromans geven de levensfase weer die goed bij de ongebonden schelm
past: de student is geen gevestigd burger en hoeft zich nog niet te conformeren aan
de normen voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor hun gezin en
inkomsten. Tegelijk is de student geen dagelijkse gehoorzaamheid meer verschuldigd
aan zijn ouders omdat hij een kamer huurt. Natuurlijk is hij niet ijverig en wil hij
van het leven genieten. De vrijheid was overigens niet absoluut, hospita's hadden de
sleutel van het huis en bepaalden wie toegang kreeg, maar er is genoeg ruimte voor
gedragsexperimenten van de jonge heren en die bewijzen hun slimheid in vele
practical jokes. Romans als De Leidsche Straat-schender (anoniem, circa 1679; Van
Vliet (ed.) 2010) of De Franequer los-kop of holbollige student (door J.W.D.V.,
mogelijk Johannes van de Waeyen, vóór 1685) laten zien dat de streken niet fijnzinnig
zijn. Bedrog en diefstal voor materieel gewin zijn nog de minste listen. Dronkenschap,
seks en triviale grappen met poep, pies en braaksel horen ook bij het arsenaal, evenals
ongenadige knokpartijen met boerenkinkels en verkrachtingen van prostituees en
dienstmeisjes als de hooghartige studenten vinden dat iemand uit een lager milieu
een lesje verdient. Of deze baldadige praktijken vergezeld gaan van expliciete
afkeuring en aansporing tot beschaafdere mentaliteit, verschilt per roman. (Altena
1991) Over het algemeen krijgt de lezer duidelijke tekenen dat de studenten over de
schreef gaan, bijvoorbeeld als ze een koekje van eigen deeg krijgen. Het wangedrag
moet verder beperkt blijven tot de studenten-fase - de verhalen eindigen met het
einde van de studietijd.
Een nog slechter imago dan studenten hadden de lichtmissen. Ze waren bij het
publiek kennelijk zeer populair: van De Haagsche Lichtmis (1679), De
Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin (circa 1731) tot De Belydenis van
een lichtmis (circa 1770). Lichtmissen danken hun slechte reputatie onder andere
aan libertijns seksueel gedrag en aan een
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overvloedig kroegleven met drank en kansspelen. (Leemans 2002) In tegenstelling
tot de studenten houden sommige lichtmissen deze levenswijze ook tijdens het
huwelijk vol. Daarnaast zorgt hun egoïstische gedrag voor een betekenisuitbreiding
tot schelm met kwaadaardige trekken. Als de kwaadaardigheid overheerst, worden
de lichtmissen losbandige kerels zonder vaste betrekking of verblijfplaats, die zoveel
mogelijk medeburgers zonder mededogen listig oplichten om zelf een luxe leventje
te kunnen leiden. Fecale grappen ontbreken ook hier niet. Meningsverschillen met
slachtoffers worden letterlijk uitgevochten en als de grond te heet onder de voeten
wordt, vlucht de lichtmis om elders zijn praktijk voort te zetten. Zo maken
bijvoorbeeld Niklaas Molemy en zijn zogenaamd adellijke kompaan Michiel van
der Moesel uit De twee vermaarde Fortuyns kinderen (1681) onder andere
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Alkmaar en Middelburg onveilig. Ze kiezen
hun slachtoffers zorgvuldig uit en volharden zonder berouw in hun levenswijze tot
de dood erop volgt. In groepsverband is dit gedrag nog dreigender, zoals in Het
koddig en voddig leven der hedendaagsche Labourlotten (1685), waarin groepen
jongeren al plagend, stelend, mishandelend en moordend Europa rondtrekken en
onder andere in de Nederlanden voor onrust zorgen.
Maar het ‘koddig en voddig’ uit de titel geeft al aan dat hier meer aan de hand is:
er is een afwisseling tussen goedmoedige en laaghartige streken. Dat is ook het geval
bij de enerzijds niet bepaald zachtzinnige, maar anderzijds zeer slimme praktijken
van belastinginners in Eenige vermakelyke, doch waarachtige historien, zynde het
leeven van verscheide reukeloose pachters (...) (1697). Het variabele handelen van
de lichtmissen vergroot bij de lezer de gevoeligheid voor bedrog en dat is
maatschappelijk nuttig, want hoe eerder men een bedrieger onderkent, hoe beter.
Bovendien zorgt de herhaling van de streken - de eindeloze stapeling van
gebeurtenissen in een roman! - voor de lach van de herkenning en behalve de
‘koddige’ streken worden dus ook de voddige lachwekkend. Zo zijn deze romans
uiteindelijk moralistisch én vermakelijk en wellicht zelfs vooral het laatste. (Harms
2003) Dit is ook van toepassing op de goedlachse en hardhandige schelm Louwtje
van Zevenhuizen, die door de Rotterdammer Gerrit van Spaan in een tweedelige
pseudobiografie wordt neergezet (1700, 1704). Louwtje is een Hollandse kroegtijger
en messentrekker van gezonde boerenafkomst. Als iemand hem dwarszit, begint hij
meteen te vechten met zijn mes, zoals tegen Pier, een lompe vent uit Gouda:
Gy hondsklink zeide Louw (...). Hierop het mes gezwind uit zijn regter in
zijn slinkerhand werpende, gaf hy Pier een snede boven zijn oogen, dwers
over het voorhoofd, zoo dat hem het bloed in de oogen liep, en terwijl Pier
gestadig bezig was met het bloed uit de oogen te vegen, rukten hem Louw
op zijn gemak de koonen [wangen] aan wederzijden open, doe smeet Pier
zijn mes daar heen [weg], en gaf het op (...). (Van Spaan 1700: 57)7

7

Zie ook: Leemans 2002 en Van Gemert 2008a: 54-62.
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Enerzijds geniet Louw egoïstisch van het leven, anderzijds prikt hij nuchter en
genadeloos de hypocrisie van de stedelingen door. Maatschappelijke randfiguren als
studenten en schelmen kunnen de lezer dus zowel laten lachen als slimmer maken.
Hun vrijmoedige omgang met fatsoensnormen is echter veel minder bedreigend voor
een gemiddelde burger dan die van de derde groep schelmen: de uitbaters van de
rosse buurten. Pornografische literatuur in de vorm van gefingeerde levensberichten
van hoeren en pooiers was sinds Aretino's Ragionamenti (1534), Pallavicino's La
Retorica delle Puttane (1642), en L'Ecole des Filles (1655, waarschijnlijk door Millot
en Ange) internationaal in omloop en bereikte vanaf 1670 definitief ook Nederland.
Prostituees en hun souteneurs doen openhartig verslag van hun levenswijze, waarin
het nuchtere materialisme van geld verdienen hand in hand gaat met erotisch genot,
dat in vernuftige beeldspraak verwoord wordt. Een bekend Nederlands voorbeeld is
D'Openhertige juffrouw of d'ontdekte geveinsdheid (1680), dat alles vertelde over
hoerentrucjes én keiharde bedrijfsvoering. (Kloek e.a. (ed.) 1998) Het bleef niet bij
erotiek: ook de metaforiek van poep en pies kwam nadrukkelijk aan bod, zoals in
De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedragen aan het kakhuis (anoniem,
mogelijk door Pieter Elzevier, 1684). Niemand kon twijfelen aan de locatie van deze
verhalen: dat waren de Hollandse steden, zoals bijvoorbeeld de titel 't Amsterdamsch
hoerdom (1681) aangeeft.
De aandacht voor het lichaam in de pornografische literatuur moet ook gezien
worden tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de filosofische wetenschap
in de Republiek. (Leemans 2002: 233-276) Vanaf ongeveer 1660 werd daar een fel
debat gevoerd over de opzienbarende ideeën van de filosoof Baruch Spinoza, wiens
geschriften zelfs verboden werden, en dat wilde in de tolerante Republiek veel zeggen.
Een van Spinoza's punten was de autonomie van het menselijk lichaam. Het lichaam
hoefde niet geïnstrueerd te worden door de aangeleerde fatsoensnormen van een
samenleving, het wist zelf wel wat goed en slecht was. Deze gedachte zag men terug
in de erotische literatuur en daarom werd ook die verboden. Dit gold zowel voor
Nederlandse als voor buitenlandse boeken, zoals het bekende La Puttana errante
(circa 1650) van Niccolò Franco, vertaald als De dwaelende hoer.
De overheid hield scherp in de gaten of Spinoza's denkbeelden verspreid werden.
Boeken waarin ze werden aangetroffen werden verboden, de schrijvers en uitgevers
werden vervolgd en bestraft. Zo werd de predikant Johannes Duijkerius uit zijn ambt
gezet, omdat hij een gefingeerde biografie had geschreven over een man die vanuit
de gereformeerde kerk de overstap maakte naar Spinoza's denkbeelden: Het Leven
van Philopater (twee delen, 1691, 1697). (Maréchal (ed.) 1991) Het is een nog
onbeantwoorde vraag of Spinoza's ideeën ondergronds gingen en asiel zochten op
plekken waar men ze niet zo gauw zou vinden, bijvoorbeeld de roman. (Leemans
2002; Wortel 2006)

De classicistische poëtica en de roman
In 1700 is de situatie voor de roman totaal anders dan in 1600: het genre kent nu
allerlei varianten, van fantasievolle verhalen tot actuele zogenaamde reportages die
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beschuldiging dat de teksten onbeschaafd gedrag propageren, want de verkoop is
goed. Bovendien vinden ze de kritiek onzin, ze willen hun eigen literatuur maken.
De vijandschap tussen de producenten en de critici is zo groot omdat het gaat over
een verschil van opvatting over inhoud en doel van literatuur. De roman stemde niet
overeen met de kunsttheorie uit de oudheid die in de Renaissance een grote rol
speelde: met name de classicistische poëtica's van Aristoteles (Peri Poètkes, circa
330 voor Christus) en Horatius (Epistula ad Pisones, 18 voor Christus).
Horatius keurde de roman expliciet af, omdat deze volgens hem niet voldeed aan
de eisen van het decorum: de gepaste stijl en versiering van een onderwerp. Bij
Aristoteles ligt het iets gecompliceerder, omdat zijn werk niet volledig is overgeleverd,
waardoor het onzeker is of hij de roman wel besprak. Aristoteles ziet kunst als een
door causaliteit en logica gestuurde, geconcentreerde opeenvolging van reëel
voorstelbare daden en gebeurtenissen die tot doel hebben het publiek een reiniging
(katharsis) te laten ondergaan. Het overgrote deel van de romans voldoet hier niet
aan. De verhalen hadden geen of slechts een heel dunne spanningsboog, de onderdelen
konden eindeloos gestapeld en als losstaande scènes gelezen worden.
Waarschijnlijkheid van de stof was niet verplicht: realiteit en fantasie werden vaak
vermengd, personages werden naar believen op- en afgevoerd.
De roman wordt zo dubbel afgekeurd: ten eerste vanuit de artistieke regelgeving
voor genres en daarnaast vanuit de burgerlijke gedragsnormen. Het genre straalt rond
1700 een enorm explosieve dreiging uit. Maar uit die dreiging groeit geen revolutie,
er gebeurt juist het tegenovergestelde. In de loop van de achttiende eeuw wordt de
vormgeving van de roman rustiger, het chronologische pseudobiografische kader
(‘dit is het leven van de personen x en y’) wordt het gangbare structuurpatroon.
Daarnaast verdwijnen de radicale denkbeelden over de vrije mens die na 1670
opkwamen weer uit beeld en komt er een gematigder ideaal op: het ideaal van de
maakbare samenleving, vaak met christelijke inslag. De roman weerspiegelt hiermee
de algemene mentaliteit van de Noord-Nederlandse Verlichting. De stereotype
personages van idealist en schelm blijven in de achttiende eeuw belangrijk, maar ze
zijn niet meer zo rolvast als voorheen: de personages vertonen nogal eens
eigenschappen van beide stereotypen.

Schelmse criminelen met berouw
Onder de schelmen keren de typen uit de zeventiende eeuw terug: de student, de
lichtmis en de prostituees die aan lager wal geraakt zijn en hun lichaam moeten
verhuren. Dat gebeurt deels in herdrukken. Daarnaast komt er een zwaardere variant
van de schelm bij: de crimineel. De aandacht voor criminaliteit is een opvallend
verschijnsel in het achttiende-eeuwse fictionele proza.8 (Buijnsters 1980) Er
verschenen vele (pseudo)biografieën van criminelen, regelmatig van schrijvers die
zelf oplichters waren. De

8

Zie ook: De Vries, F.L. Kersteman en Criminaliteit, op:
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/auteurs/lg18051.html en
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/lg18026.html.
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malafide sjoemelaar Jan Willem Claus van Laar, die graag anderen zwart maakte en
zelf ook dat lot onderging, schreef een succesvolle trilogie over de veroordeelde
‘smous’, de joodse financier Aaron Abrahams (1737).9 (Jongenelen 2001; Jongenelen
2002) Een merkwaardig geval is ook De Bredasche heldinne (1751), over de
waargebeurde geschiedenis van een vrouw die tweemaal officieel trouwde met een
seksegenote en daarvoor gestraft werd. Haar biografie is echter een listig pleidooi
voor haar relatieve onschuld omdat ze alleen als getrouwde vrouw prostitutie kon
vermijden. De schrijver was een medegevangene, F.L. Kersteman: hij probeerde zelf
tevergeefs voordeel voor zijn zaak te halen met dit boek. (Kersteman 1988; Altena
1993: 323-327) Ook Kersteman was een onverbeterlijke oplichter: hij maakte van
de beruchte, want zeer kritische en satirische, schrijver J.C. Weyerman een volkomen
onbetrouwbaar sujet in zijn Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756).
Maar niet alle criminelen zijn even slecht. De beruchte Franse misdadiger
Cartouche, die in 1721 terechtgesteld werd en wiens levensverhaal al een jaar later
in het Nederlands vertaald werd, inspireerde bijvoorbeeld P.L. Kersteman (de broer
van de zojuist genoemde) tot het verzonnen leven van De vrouwelyke Cartouche
(1756), over een als man verklede vrouw die steelt en moordt en steeds aan justitie
weet te ontsnappen door van sekserol te wisselen. (Kersteman 1987: 114-127) Ze
krijgt echter berouw en trekt in in een klooster. Deze schelm volhardt dus niet in
haar gedrag en waarschuwt de lezer voor een crimineel leven. De ommekeer vindt
plaats op een geïsoleerde locatie: een onbewoond eiland. Dat verwijst naar een van
de belangrijkste romans in de achttiende eeuw: Robinson Crusoe van Defoe (1719),
dat onder andere in 1735 in het Nederlands verscheen. Robinson is geen misdadiger,
maar aanvankelijk wel een egoïstische avonturier. Als hij inziet dat niet de mens
maar God het leven stuurt, wordt hij een godvruchtig man met oog voor zijn
medeburgers. Er ontstond een internationale stroom robinsonades, avonturenverhalen
die niet eens zoveel op Defoe's roman leken, maar de verwijzing in de titel opnamen
als reclame. In Nederland verscheen o.m. De Engelsche vrouwelyke Robinson, of de
zeldzame gevallen van Charlotte (circa 1760). Door haar moeder raakt Charlotte op
het misdadige pad. De lezer krijgt vele voorbeelden van verkeerd gedrag maar in
wezen is Charlotte geen crimineel, zoals blijkt uit haar trouwe liefde voor haar
onbereikbare partner Karel, die uiteindelijk toch beloond wordt:
Op eenen Morgen met myne Moeder zittende te praten, kwam Milord
binnen, hebbende een Heer aan zyne hand, ik was opgestaan om hem te
ontvangen, wanneer ik in dezen Heer myn geliefde Karel zag; ik gaf een
gil, vallende in de armen van Louize, die agter my stont, in onmagt.
Wanneer ik weder by my zelven kwam zag ik my in de armen van myn
Minnaar, die myn aangezicht met zyne tranen besproeide (...). (Van der
Plank (ed.) 1985: 147)

9

De titel van deel 1: De bedrieger bedrogen of den gevangen smous.
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Idealisten in de achttiende eeuw
De achttiende-eeuwse roman kent ook onvervalste idealisten, vooral in de utopische
imaginaire reisverhalen over onbekende landen met een rechtvaardige samenleving.
Een vroeg voorbeeld is Krinke Kesmes van Hendrik Smeeks uit 1708: in dat
vreedzame land hebben mannen en vrouwen gelijke rechten en is er één gezamenlijk
gedragen godsdienst gecreëerd. (Buijnsters 1969)10 Een laat voorbeeld is Reize door
het Aapenland van J.A. Schasz (Gerrit Paape, 1788), een satirische analyse van de
democratische patriottenbeweging die in Nederland tevergeefs probeerde een revolutie
te ontketenen. (Schasz 2007)
Een opmerkelijk auteur is P.L. Kersteman, wiens Vrouwelyke Cartouche al aan
de orde kwam. (Buijnsters 1984: 114-127) Kersteman schreef vanaf de jaren 1750
een hele reeks romans over vrouwen die zich als man verkleden om sociaal gewenste
situaties zoals een huwelijk tot stand te brengen. De psychologische diepgang van
het travestiemotief is niet groot: de afwijking van de gangbare orde is enkel nodig
om de bestaande orde te verstevigen. Dat levert wel spanning op met het echte leven,
want daar is dit trucje ongewenst. De auteur doet of hij dat niet ziet: hij spoort de
lezers aan om zijn heldinnen in alles te volgen behalve in de travestie.11
Kersteman borduurt voort op het heroïsch-galante gedrag uit de zeventiende-eeuwse
romans, maar plaatst het in een burgerlijk, herkenbaar Nederlands milieu. Dat gebeurt
vaak, bijvoorbeeld ook in het anonieme De Middelburgsche avanturier. Of het leven
van een burger persoon (...) (1760). Door een lange reeks lotgevallen leert de
hoofdpersoon hier verstandig te handelen. Na liefdeslessen in Zeeland volgen
handelsthema's in Suriname. In de West maakt hij een wonderlijke slavenopstand
mee: de slaven vermoorden hun tirannieke zwarte opzichter om met vrije ziel op de
plantage te kunnen werken onder voorwaarde van goede behandeling door de blanken.
De slavenleider legt het in perfect Nederlands uit:
Het noodlot heeft ons, helaas, Slaven gemaakt; doch onze Ziel blyft in 't
midden der diepste slaverny nochtans vry (...). Wy hebben geen oproering
nog wederspannigheid in den zin. Wy zyn uwe Slaven, [be]handelt ons
als Heeren, niet als Beulen, zo hebt gy in uwe Plantagie diergelyke
ongevallen niet te wagten (dit zeggende toonde hy ons den vermoorden
Neger) maar veeleer eene algemeene toegenegenheid. (Anoniem 1760:
186, 189)
De hoofdpersoon keert rijk terug in Nederland, waar hij eindelijk zijn geliefde
Angelika kan huwen. De inkleding van het verhaal laat zien dat auteurs meer aandacht
geven aan de compositie: het toeval speelt nog steeds een grote rol in deze avonturen,
maar ze zijn ingebed in de basisstructuur van memoires.

10
11

Zie ook: De Vries, Krinke Kesmes, een vroeg imaginair reisverhaal
(http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuurgeschiedenis/lg18003.html).
Zie het voorwoord van De grootmoedige en heldhaftige Hollandsche Amasoon (1775).
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Het is echter pas met Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van Elisabeth
Wolff en Agatha Deken dat de stap wordt gezet naar een samenhangende roman die
realistisch gelezen kan worden en een acceptabele moraal van eervol gedrag, in zaken
en in liefde, overbrengt. Vanwege de mogelijkheden tot identificatie met de
Nederlandse normen maakt dit boek een einde aan de reputatie van schandaligheid
die de roman aankleefde. Tevens zorgt de hechte compositie met causale verbanden
tussen de gebeurtenissen en een opgeluchte catharsis aan het slot voor de acceptatie
van de roman als volwaardig literair genre. Sara Burgerhart voldoet aan de eisen
die Aristoteles en Horatius aan literatuur stelden. Het is paradoxaal dat in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis het gezag van de klassieke poëtica kort daarna,
in de Romantiek, onder vuur komt te liggen, terwijl de roman zijn late start als
succesvol genre er nog aan dankt. De opmars naar canonisering, bijvoorbeeld door
de historische romans en Multatuli's Max Havelaar, is begonnen. De status van
uitzondering is ingewisseld voor die van gezichtsbepaler.
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Kila van der Starre
De ‘o’ van Lampe: ‘Je wilt in het gedicht blijven’
De poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem

Foto: Erik Groot. Op 13 augustus 2011 door Astrid Lampe op haar Facebook-pagina gepost in het
fotoalbum ‘Een sprekend mondbeeld’.

Dat Roland Barthes en de zijnen destijds de auteur als ‘dood’ terzijde
schoven mag voor de literatuurwetenschap een vruchtbaar inzicht heten,
maar wat vindt die auteur daar zelf van? Sommige postmoderne dichters
lijken sindsdien juist hun aanwezigheid en vitaliteit in de poëzie te willen
bevestigen. Kila van der Starre schreef haar scriptie over die wil tot
inmenging van de auteur specifiek in de poëzie van Astrid Lampe en
onderzocht hoe die tot uiting komt in Lampes gebruik van de apostrof.
Van der Starre analyseert deze troop en maakt in dit artikel duidelijk hoe
de ‘o’ in Lampes poëzie de traditionele lezing ervan kan parodiëren.
In hun boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen stellen Thomas
Vaessens en Jos Joosten dat voor het eerst sinds de autonomiegedachte opkwam in
het modernisme, de aanwezigheid van de dichter in zijn of haar poëzie weer ter
discussie staat. (Joosten & Vaessens 2003: 56) In 1946 werd het anti-intentionalisme
door W.K. Wimsatt en Monroe Beardsly geïntroduceerd in hun essay ‘The intentional
fallacy’ en kort daarop verklaarde Roland Barthes de auteur dood in zijn bekende
essay ‘La mort de l'auteur’. Sindsdien lijkt het bestuderen van een entiteit die de
literaire tekst heeft geproduceerd niet meer van belang en voor een lange tijd leek
deze autonomiegedachte niet ter discussie te staan. Het gedicht werd benaderd als
een talige entiteit die afgesneden is van zijn fysieke oorsprong, de dichter, en
speculaties over de intenties van de maker van het gedicht waren uit den boze.
Volgens Joosten en Vaessens is in de hedendaagse poëzie echter onvrede ontstaan
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over het feit dat kunst en werkelijkheid als twee onafhankelijke grootheden worden
gezien. In hun boek bespreken de twee hoogleraren een aantal postmoderne dichters
dat zich verzet tegen de autonomieontwikkelingen die maakten dat de dichter
volkomen buiten zijn werk is komen te staan. Deze dichters voelen niets voor de
verplichte afwezigheid in hun poëzie en verlangen naar inmenging: ‘De postmodernist
plaatst overal zijn handtekening op. Hij wil niet onzichtbaar zijn.’ (Joosten & Vaessens
2003: 56)

Astrid Lampe en de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem
In dit artikel1 besteed ik aandacht aan dit hedendaagse verlangen van postmoderne
dichters om aanwezig te zijn in hun poëzie. Ik doe dat door te onderzoeken op welke
manieren het woord ‘o’ de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem benadrukt
in de poëzie van Astrid Lampe.
Lampe is niet één van de zeven postmoderne dichters die Joosten en Vaessens als
casusdichters gebruiken in hun handboek over postmoderne poëzie in Nederland en
Vlaanderen, maar de auteurs noemen haar wel als één van de dichters wiens bundels
ze net zo goed hadden kunnen kiezen.2 (Joosten & Vaessens 2003: 8) Astrid Lampe
(Tilburg, 1955) debuteerde in 1997 bij Uitgeverij Querido met Rib en inmiddels is
haar zevende bundel, Lil (zucht), verschenen. Dat de poëzie van Astrid Lampe onder
de noemer ‘postmodern’ valt komt onder andere door de associatieve en
niet-narratieve vorm van haar poëzie: haar teksten kennen geen duidelijke verhaallijn,
(hoofd)personages of een afgebakende ruimte en tijd. Haar werk kan niet worden
geanalyseerd met traditionele leesstrategieën, volgens Joosten en Vaessens een
kenmerk van postmoderne poëzie. (Joosten & Vaessens 2003: 28) Ook problematiseert
Lampes poëzie wat Joosten en Vaessens ‘moderne vanzelfsprekendheden’ noemen.
Postmoderne poëzie is op zoek naar nieuwe regels en komt daarbij verschillende
problemen tegen. Met al deze ‘problemen van de postmoderne poëzie’, te weten het
probleem van de coherentie, de moraal, de identiteit, de oorspronkelijkheid, de intuïtie,
de volmaaktheid en de autonomie, worstelt de poëzie van Lampe.
Op het eerste gezicht lijkt de dichter niet aanwezig in Lampes poëzie. Er is geen
dichterlijk ik die zijn individuele expressies uitschreeuwt, een kenmerk van poëzie
vóór de autonomiebeweging en ook Lampes eigennaam verschijnt nergens in haar
gedichten, iets dat wel voorkomt in het werk van andere postmoderne dichters die
aanwezig willen zijn in hun poëzie. (Joosten & Vaessens 2003: 55-56) Maar bij nader
inzien

1

2

Dit artikel is gebaseerd op de bachelorscriptie die ik schreef tijdens de bachelor Taal- en
Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht met de titel ‘Je wilt in het gedicht blijven: hoe de
“o” de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem benadrukt in de bundels Spuitje
ralkleur, Mosselman Hallo, Park Slope en Lil (zucht) van Astrid Lampe’. Ik schreef de
scriptie in juni en juli 2011 onder leiding van Geert Buelens en Laurens Ham.
Dat de uiteindelijk gekozen casusdichters alle zeven mannen zijn zegt meer over Vaessens
en Joosten dan over de vrouwelijke poëzie, geven ze zelftoe. (Vaessens & Joosten 2003: 8)
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blijkt er toch een dichterlijke stem te zijn die in Lampes poëzie om aandacht roept.
Zo lezen we bijvoorbeeld over ‘een ik / een u hier’ (Park Slope: 6), ‘EEN VUISTVOL
VLUCHTIGE IK-CONSTRUCTIES houd ik je voor’ (Park Slope: 12) en een
‘bloedmooie ik met een groot publiek delen’ (Lil (zucht): 11). Waar mijn aandacht
echter naar uit gaat is de dichterlijke stem die op een impliciete manier aanwezig is.
Eén van de manieren waarop deze aanwezigheid kenbaar wordt gemaakt in Lampes
poëzie is het herhaaldelijke gebruik van ‘o’. Dit eenletterige woord dat als apostrof,
exclamatie, dode exclamatie en icoon wordt gebruikt, benadrukt de poëtische
aanwezigheid van de dichterlijke stem.3
Zowel ‘dichterlijke stem’ als ‘poëtische aanwezigheid’ zijn termen die afkomstig
zijn uit Jonathan Cullers theorie over de apostrof die ik als theoretisch kader gebruik.
Met ‘poetic presence’ (Culler 1981: 158), wat ik als ‘poëtische aanwezigheid’ heb
vertaald, doelt Culler op de aanwezigheid van de dichter in zijn tekst door het gebruik
van een stem: ‘The poet makes himself a poetic presence through an image of voice.’
(Culler 1981: 158) Deze stem is niet die van een verteller of een personage, maar
van de dichter die geïmpliceerd wordt in de poëzie. Deze ‘poetic voice’ (Culler 1981:
157), wat ik vertaald heb als ‘dichterlijke stem’, is te vergelijken met de stem van
de ‘geïmpliceerde auteur’, een term (oorspronkelijk ‘implied author’) die wordt
gebruikt binnen de verhaalanalyse.4
Deze twee hoofdtermen benadrukken een belangrijk punt in mijn onderzoek:
wanneer er over de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem in Lampes poëzie
gesproken wordt, wordt er niet gedoeld op Lampe als reële auteur; als mens van vlees
en bloed. De positie die de dichterlijke stem inneemt in de besproken poëzie,
bijvoorbeeld door een negatieve houding aan te nemen tegenover het traditionele
gebruik van de ‘o’ om geveinsde emotie te tonen en op te roepen, kunnen niet worden
toegeschreven aan de persoon Astrid Lampe. Dat Lampe in interviews heeft gezegd
in haar poëzie daadwerkelijk haar pijlen te willen richten op het pathos van traditionele
poëzie en theater (Bongers & Ham 2007: 34) maakt het onderscheid tussen haar als
auteur in de werkelijkheid en als dichterlijke stem in haar poëzie gecompliceerd.
Verder dan deze complexiteit op te merken zal ik echter niet gaan. Van belang is te
weten dat wanneer er hier over ‘de dichterlijke stem’ wordt gesproken, de
aanwezigheid van de impliciete auteur bedoeld wordt en niet die van de persoon
Astrid Lampe.
Mijn onderzoek richt zich op de poëzie in Lampes vier meest recente bundels, te
weten Spuit je ralkleur (2005), Mosselman Hallo (2006), Park Slope (2008) en Lil
(zucht) (2010). Mijn onderzoeksvraag luidt: op welke manier benadrukt het woord
‘o’ de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem in deze bundels? Zoals gezegd
zijn er

3

4

Volgens mijn analyse wordt de ‘o’ in Lampes poëzie ook als ‘schijnapostrof’ gebruikt, maar
dit kenmerk is wegens de woordenrestrictie weggelaten in dit artikel. Zie voor uitleg over
de ‘schijnapostrof’ paragraaf 3.4 in mijn scriptie.
De term ‘implied author’ werd in 1961 geïntroduceerd door W.C. Booth in zijn boek The
Rhetoric of Fiction.
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verschillende manieren waarop de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem
benadrukt wordt in Lampes poëzie. De reden dat ik ervoor gekozen heb om de ‘o’
van Lampe in deze context te onderzoeken is dat het, naast het paradoxale verlangen
om aan- en afwezig te zijn, nóg een paradoxale positie laat zien: de dichterlijke stem
in de poëzie van Lampe zet zich af tegen traditionele poëzie door op een parodiërende
manier de apostrof te gebruiken, terwijl het tegelijkertijd door middel van diezelfde
troop hetzelfde effect bereikt als de traditionele ‘o’, namelijk het benadrukken van
de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem.

De ‘o’ volgens Culler
In zijn veelbesproken essay ‘Apostrophe’ uit 1977 en in zijn artikel ‘Reading lyric’
uit 1985 schrijft Jonathan Culler over de troop waarbij het woord ‘o’ of ‘O’ een grote
rol speelt. In het handboek voor poëzieanalyse Op poëtische wijze (Van Alphen e.a.
1996) wordt de apostrof aan de hand van het eerste essay besproken. De troop met
het eenletterige woord ‘o’, dat Culler ‘apostrophe’ noemt, is volgens hem een troop
die opvallend weinig wordt besprokenin literaire kritiek. Zelfs door literatuurtheoretici
die schrijven over de ode wordt de apostrof bijna geheel genegeerd. Dit is onterecht,
vindt hij, aangezien de apostrof de meest kenmerkende troop van de lyriek is. (Culler
1985: 99) Wanneer we iets willen weten van de poëtica van lyriek in het algemeen,
zouden we dus de apostrof en haar vormen en betekenissen moeten bestuderen. (Van
Alphen e.a. 1996: 25) De apostrof kan volgens Culler vier functies hebben. Ik zal
één voor één deze vier functies bespreken, waarbij ik voor elke functie onderzoek
hoe dit aspect van de apostrof terug te vinden is in de poëzie van Astrid Lampe.
Telkens zal ik de toepassing van de functie terugkoppelen naar de vraag hoe de
apostrof parodiërend wordt gebruikt en hoe daarbij de ‘o’ de poëtische aanwezigheid
van de dichterlijke stem benadrukt. Wat zal blijken is dat Cullers theorie over de
traditionele apostrof succesvol toegepast kan worden op de postmoderne ‘o’ van
Lampe, terwijl de ‘o’ van Lampe nooit op een traditionele manier gebruikt wordt.

I. De apostrof als een uiting van passie
De eerste functie van de ‘o’ is volgens Culler de apostrof als een uiting van passie,
wat ook wel exclamatie wordt genoemd.5 Bij de exclamatie staat de ‘o’ metonymisch
voor de emotie die de ‘o’ heeft opgewekt. De spontaniteit en oprechtheid van deze
passie is
5

Douglas Kneale is een van de theoretici die kritiek heeft geleverd op Cullers theorie over de
apostrof. Een van zijn kritiekpunten is dat Culler verschillende aanspreekvormen met het
woord ‘o’ over één kam scheert onder de noemer ‘apostrof’. De voorbeelden die Culler
aanhaalt en analyseert zijn namelijk soms geen ‘apostrof’, maar een ‘exclamatie’. (Kneale
1991: 149) Het onderscheid tussen de apostrof en de exclamatie is echter voor dit onderzoek
niet van groot belang, omdat de vier functies van Culler (en in navolging Van Alphen e.a.)
alsnog met interessante uitkomsten toe te passen zijn op de ‘o’ van Lampe. Voor de correctheid
gebruik ik wel de term ‘exclamatie’ als er sprake is van een exclamatie en ‘apostrof’ als er
sprake is van een apostrof.
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echter betrekkelijk en wordt vaak als extreem kunstmatig ervaren, want ‘for many
apostrophes (...) the moderate, controlled, or admonitory tone does not justify tales
of an outburst of passion’. (Culler 1981: 153) De apostrof toont volgens Culler meer
een passie voor de handeling van het aanspreken dan voor het object dat aangesproken
wordt.
Bij het gebruik van de exclamatie in Lampes poëzie is God vaak degene die wordt
aangesproken: bijvoorbeeld met ‘o god’ (Lil (zucht): 12, 17, 19, 20) en ‘o gosh’.
(Park Slope: 68) In zijn essay ‘Beyond Embarrassment: A Post-Secular Reading of
Apostrophe’, kaart Gavin Hopps aan dat we niet moeten vergeten dat de apostrof en
de exclamatie oorspronkelijk gebedstropen zijn. Zijn kritiek op Culler is dat Cullers
lezing van de troop teveel wordt overheerst door de huidige secularisatie. (Hopps
2005: 230) Lampes exclamaties spelen echter juist met deze secularisatie en nemen
daarbij een interessante plaats in binnen Cullers theorie; ze laten zien dat de
traditioneel religieuze uitroep naar God tegenwoordig haar joods-christelijke betekenis
verloren heeft. De exclamatie ‘o god’ is in het parlando een uitroep geworden die,
zoals het een exclamatie betaamt, gevoed is door emotie, maar waarin de betekenis
van de aangesprokene verloren is gegaan. In de uitspraken ‘o god wat een rotjeugd’
(Lil (zucht): 12),’ o god beken nou maar’ (Lil (zucht): 17), ‘o help / o god’ (Lil (zucht):
20) en ‘we klikken door (o gosh)’ (Park Slope: 68) speelt Lampe met deze vorm van
exclamatie. Deze exclamaties, die in de spreektaal zo vaak worden gebruikt, dat ze
de connectie met hun passievolle en religieuze oorsprong verloren zijn, noem ik
‘dode exclamaties’. Deze term is te vergelijken met metaforen die ‘dood’ zijn omdat
ze ‘zo vaak gebruikt en zo gefossiliseerd zijn dat niemand ze meer als figuurlijk
herkent’. (Brillenburg Wurth & Rigney 2009: 138)
Dat Lampe de oorsprong van deze dode exclamaties wel degelijk kent en wil tonen,
blijkt uit de religieuze woordvelden die om de exclamaties heen te vinden zijn. Maar
de religieuze connotaties worden, heel eigen aan Lampes poëzie, vaak meteen
ondermijnd door een volgende regel die de religieuze lezing onderuit haalt of door
religieuze termen te combineren met banale, alledaagse voorwerpen. Er wordt
bijvoorbeeld geschreven over ‘ons laten verheffen’ (Lil (zucht): 12), waarna de
religieuze lezing van ‘verheffen’ wordt weerlegd met de daarop volgende woorden
‘in de lift’ (Lil (zucht): 12). En Gods huis, ‘een tempel’ (Lil (zucht): 15), wordt als
locatie gepositioneerd tussen banaliteiten als een fietsenrek, een hondenschoonloopmat
en een rolstoelvriendelijke drempel.
Het lijkt hier bij de ‘o’ in de poëzie van Lampe dus, zoals Culler uiteenzet in zijn
theorie, niet om de aangesprokene of inhoud van de aanspreking te gaan, maar om
de handeling van het aanspreken. Dat dit de poëtische aanwezigheid van de
dichterlijke stem benadrukt wordt duidelijk bij de vierde functie van de apostrof.

II. De apostrof als manipulator van het universum
De tweede functie van de apostrof heeft te maken met de handeling van aanspreken.
Door het aanspreken van een persoon of object met de ‘o’ wordt er een wereld
gecreëerd waarin alles kan gebeuren wat de geest van de dichter kan bedenken. In
het geval
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van personificatie, wat vaak voorkomt bij de apostrof, worden de aangesproken
objecten als handelende en aanspreekbare wezens voorgesteld: ‘De apostrof doet ze
leven door ze aan te spreken.’ (Van Alphen e.a. 1996: 27) Dit is volgens Culler de
tweede functie van de apostrof: de apostrof is de meest concrete belichaming van de
macht van poëzie om het universum te manipuleren. In de poëzie van Lampe
benadrukt de dichterlijke stem geregeld zijn rol als manipulator door levenloze
objecten aan te spreken als handelende subjecten, bijvoorbeeld ‘o zoete willekeur’
(Mosselman Hallo: 24)6, ‘o heden’ (Lil (zucht): 11) en ‘...o, eeuwig leven!’ (Lil
(zucht): 26) Het meest expliciet gebeurt dit in het laatste gedicht van Lampes nieuwste
bundel. In dat gedicht, met de veelbetekende titel ‘LIVING STATUE’, wordt het
levenloos object ‘vogue’ aangesproken. Een gedeelte:
in de wereld van aannamen danst
dit katje de casus die
dan loert
dan weer stuitert op de stoep van lieverlee
o lieve vogue!
met één vingerknip springlevend
(Lil (zucht): 62)

Het woord ‘vogue’ heeft meerdere betekenissen en kan verwijzen naar het
modetijdschrift, het lied van Madonna, het sigarettenmerk, het platenlabel of de
dansstijl. Afgaand op de woordvelden in het gehele gedicht verwijst het mogelijk
naar het modetijdschrift (‘een glans met een vacht’, ‘tig spiegels’) of, waarschijnlijker,
naar de dansstijl (‘schijnbeweging’, ‘dansen’, ‘choreografie’, ‘danst’). Het interessante
aan deze apostrof is dat de dichterlijke stem benadrukt wat er gebeurt door het
aanspreken van levenloze objecten: ‘met één vingerknip springlevend’. De objecten
worden handelende subjecten door de macht van poëzie. De dichterlijke stem
manipuleert het universum tot een wereld waarin levenloze objecten tot leven komen
en hij expliciteert deze macht door dit effect letterlijk te benoemen.
Een tweede aspect van de tweede functie van Culler is dat de apostrof speelt met
de realisatie dat de dichter de talige wereld heeft geschapen. De dichterlijke stem
‘knows

6

De bundel Mosselman Hallo bevat geen paginanummering. De paginanummers waar ik in
deze scriptie naar verwijs kunnen gevolgd worden door de eerste pagina van de hoofdtekst
(met de regel ‘resumerend ons delict’) als pagina 1 te beschouwen en vanaf daar door te
tellen. Op pagina 31 staat de laatste tekst van Lampe, waarna op pagina 33 de illustraties van
Roland Sohier beginnen.
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its apostrophic time and the directly invoked presence to be fiction and says so’
(Culler 1981: 171), waarbij het gebruik van de ‘o’ benadrukt dat de dichterlijke stem
een universum bedenkt en in woorden op papier vormgeeft: het fictieve karakter van
poëzie wordt door middel van de ‘o’ geëxpliciteerd. Een voorbeeld hiervan is te
vinden in het gedicht ‘de zon roze-vingert ons’, waarin het eeuwig leven passievol
wordt aangesproken:
keer op keer
stond mijn kolonel
op uit de dood weer
(herboren en ongeschoren)
‘Je hebt het of je hebt het niet!’
...o, eeuwig leven!
(Lil (zucht): 26)

Deze apostrofische uitroep doet denken aan traditioneel christelijke poëzie waarin
het leven na de dood als eeuwig wordt beschouwd en bejubeld wordt. Lampe verwijst
met deze apostrof echter naar iets anders, namelijk naar het eeuwige leven van fictie.
De dichter manipuleert het universum tot een wereld die tot in het oneindige herhaald
kan worden. Iedere keer dat literatuur gelezen wordt, vindt de talige realiteit die in
de tekst geschapen wordt opnieuw plaats. De literaire personages leven bij iedere
lezing hun leven opnieuw. Dit kenmerk van literatuur wordt in de strofe voorafgaand
aan de apostrof beschreven: er wordt gerefereerd aan het feit dat wanneer een
personage overlijdt in literatuur, de lezer van voor af aan kan beginnen met lezen,
waardoor hetzelfde personage weer tot leven komt, om verderop in de tekst wederom
te overlijden. De vastlegging van zo'n eeuwig leven is te danken aan de schepper
van de tekst, iets wat de dichterlijke stem door het aanspreken van het eeuwig leven
benadrukt.

III. Poëzie als gebeurtenis
Zoals we hebben gezien laat de apostrof de macht van poëzie zien: poëzie kan een
realiteit scheppen, een ‘hier’ en ‘nu’. Dit hangt volgens Culler samen met de derde
functie van de apostrof: het laten zien dat poëzie een gebeurtenis is. De tijdsdimensie
die de apostrof creëert is niet een ‘nu’ uit de geschiedenis, maar een ‘nu’ van spreken
of schrijven. (Van Alphen e.a. 1996: 31) Volgens Culler is het niet-narratieve een
kenmerk van apostrofische poëzie (Culler 1981: 165), wat opvallend is in combinatie
met de kenmerkende niet-narratieve vorm van Lampes poëzie. In plaats van een
verhaal in een tijdloos heden, creëert de apostrof ‘a temporality of writing, (...) a
time of discourse rather than story’. (Culler 1981: 165) De apostrof legt de nadruk
op de gebeurtenis van dát moment, het heeft ‘de functie om heel nadrukkelijk de
aandacht te vestigen op de status van poëzie als gebeurtenis, als een taaldaad’. (Van
Alphen e.a. 1996: 31) Het gedicht gaat niet over een gebeurtenis, maar het is een
gebeurtenis. Het is ‘[a] way of happe-
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ning, a mouth. (...) Apostrophe reflects this conjunction of mouth and happening’.
(Culler 1981: 155)
In Lampes poëzie wordt zowel gespeeld met deze speciale temporaliteit van poëzie
als met de ‘o’ als icoon voor de mond. Een voorbeeld van het eerste is het gedicht
‘de man met een liefde voor dieren wil geschiedenis schrijven’ (Lil (zucht): 11),
waarin het heden wordt aangesproken: ‘dit heden delen o heden / met de pen /
fijnschrijver / met je marker een memo je brandende parker’. (Lil (zucht): 11) Het
belang van deze aangesprokene mag naar aanleiding van Cullers derde functie van
de apostrof duidelijk zijn: het heden van het gedicht, oftewel het ‘hier’ en ‘nu’ van
het schrijven (‘temporality of writing’), wordt apostrofisch aangesproken, waardoor
er tegelijkertijd een ‘hier’ en ‘nu’ van schrijven ontstaat. Lampe schrijft over het
delen van ‘dit heden’ met de pen (Lil (zucht): 11 [cursivering KvdS]) en dat is precies
wat ze doet door het op te schrijven. Het woord ‘marker’, dat als een bezit van het
‘heden’ wordt genoemd, betekent niet alleen ‘markeerstift’ (een betekenis die door
‘pen’ en ‘fijnschrijver’ wordt opgewekt), maar ook ‘een voorwerp dat extra de
aandacht op iets vestigt’. Ook dit duidt op de activiteiten van de schepper: de
dichterlijke stem selecteert wat hij wel en niet benadrukt in de tekst. Soms gebeurt
dit op een hele expliciete manier, bijvoorbeeld wanneer een woord letterlijk
geaccentueerd wordt door een accentteken of een afwijkend frontgebruik, bijvoorbeeld
om een woordgrap te benadrukken: ‘niet seizoensgebonden / of vist u daar niet naar’.
(Lil (zucht): 29) Soms wordt er aan de lezer uitgelegd hoe hij iets moet lezen of waar
hij op moet letten: ‘puur (puur als werkwoord hier)’ (Lil (zucht): 28), ‘brutaal (lees
heimelijk)’ (Lil (zucht): 29), ‘let op de schreef!’. (Lil (zucht): 52) Een enkele keer
benoemt de dichterlijke stem zichzelf zelfs als een gids, ‘uw gids en loper //
oooooooooo’ (Park Slope: 52), wat hier interessant genoeg aan een rij o's verbonden
wordt. In andere gedichten gebeurt het accentueren op een impliciete manier,
bijvoorbeeld in het gedicht waar ‘marker’ zelf in staat: hier kiest de dichterlijke stem
ervoor om te benadrukken dat poëzie een gebeurtenis is, een taaldaad. Alle vier de
bundels van Lampe zijn doordrongen van dit soort metapoëtische elementen, waarin
de poëzie doet wat het schrijft, op zichzelf reflecteert of op (het schrijven en lezen
van) poëzie in het algemeen reflecteert. Zoals Joosten en Vaessens aankaarten is dit
hyperbewustzijn van de taligheid van de realiteit een kenmerk van postmoderne
poëzie. (Joosten & Vaessens 2003: 7) De poëtische aanwezigheid van de dichterlijke
stem is merkbaar, doordat deze met een apostrof benadrukt wat het op dat moment
aan het doen is: het scheppen van een poëtische gebeurtenis.
Dat poëzie op zichzelf een gebeurtenis is met een eigen temporaliteit, wordt volgens
Culler ook benadrukt doordat de apostrof een verband legt tussen de ‘o’, de mond
en het gedicht als een gebeurtenis. De mond kan als een metonymie voor de stem
beschouwd worden, die zijn aanwezigheid vindt in de ‘o’. De ‘o’ is dus een icoon
voor de mond en benadrukt daarmee de dichterlijke stem die de gebeurtenis op dat
moment mogelijk maakt: ‘De uitroep “O” is de belichaming van de aanwezigheid
van het lyrisch subject.’ (Van Alphen e.a. 1996: 28) In Lampes poëzie wordt soms
de ‘o’ expliciet verbonden aan de mond, bijvoorbeeld in de regel ‘twee o's zo ook
mijn mond’.
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(Mosselman Hallo: 6) Soms gebeurt het meer impliciet, wanneer er vóór of na het
gebruik van de ‘o’ een iconische associatie met de mond wordt opgeroepen,
bijvoorbeeld in de regels ‘je mond- // al haar monden...’ (Mosselman Hallo: 24), die
na een apostrof op dezelfde pagina staan. Of de woorden ‘uw mondbeeld (...) de
geeuw (...) de serie gaapjes’ (Mosselman Hallo: 16) in een gedicht waarin een verticale
rij van drie o's staat. In andere gedichten wordt de ‘o’ eigenschappen toegeschreven
die de mond en de dichterlijke stem ook hebben, bijvoorbeeld in de regels ‘zoveel
// stofjes het afgeeft / voelentjes het losweekt / zuurstof het vreet: // o’. (Lil (zucht):
22) Vooral de eigenschap van de mond en de ‘o’ om ‘voelentjes’ los te weken is in
dit citaat opvallend: het lijkt een verwijzing te zijn naar het pathos dat de traditionele
dichter wilde oproepen bij zijn publiek, bijvoorbeeld door zogenaamde passievolle
apostrofs en exclamaties van de ‘o’ te gebruiken. Dit heeft te maken met Cullers
vierde functie.

IV. De apostrof als schijnwerper op de dichter
De vierde functie van de apostrof is volgens Culler dat deze kan dienen als
schijnwerper op de dichter. Een apostrof constitueert een ‘ik’ en een ‘jij’, want als
er een ‘jij’ wordt aangesproken, is er altijd een ‘ik’ geïmpliceerd. Zoals eerder gezegd
is bij een apostrof uiteindelijk niet het aangesprokene het belangrijkst, maar de
handeling van het aanspreken; de apostrof is slechts een middel dat de dichterlijke
stem gebruikt om de nadruk op zichzelf te leggen, als handelend subject. Door de
apostrof wordt het beeld van de ‘ik’ gedramatiseerd: ‘the vocative of apostrophe is
a device which the poetic voice uses to establish with an object a relationship which
helps to constitute him.’ (Culler 1981: 157) Het kenmerkende gebruik van het woord
‘o’ speelt hierbij een prominente rol: ‘De uitroep “O” is de belichaming van de
aanwezigheid van het lyrisch subject.’ (Van Alphen e.a. 1996: 28)7 De vierde functie
van de apostrof is dus het benadrukken van de aanwezigheid van een dichterlijke
stem, precies wat er volgens Joosten en Vaessens nagestreefd wordt in postmoderne
poëzie. Door het gebruik van de apostrof benadrukt de dichter zijn aanwezigheid:
‘He makes himself poet, visionary.’ (Culler 1981: 157), en zoals Joosten en Vaessens
duidelijk maken: ‘De postmodernist (...) wil niet onzichtbaar zijn’. (Joosten &
Vaessens 2003: 56) Deze poëtische aanwezigheid wordt bereikt met een dichterlijke
stem die verbeeld wordt door het gebruik van de ‘o’. De apostrof als schijnwerper
op de dichter komt volgens Culler voort uit de traditionele oorsprong van de apostrof:
het aanroepen van de muze.8 De dichter spreekt een ander aan, maar daardoor ontstaat
uiteindelijk poëzie waarin hij zijn kundigheid en virtuosi-

7

8

Het ‘lyrisch subject’ waar Van Alphen e.a. hier over spreken kan gelijkgetrokken worden
met wat ik ‘de dichterlijke stem’ en W.C. Booth de ‘impliciete auteur’ noemt: ‘[Het lyrisch
subject is een] aanduiding voor de tekstuele instantie die de impliciete auteur van het lyrisch
gedicht (lyriek) zou kunnen worden genoemd.’ (Van Bork e.a. 2002)
Interessant genoeg wordt de muze in de flaptekst van Park Slope genoemd: ‘Liefdespoëzie,
noemt Astrid Lampe zelf de gedichten in deze bundel, “onversneden liefdespoëzie waartoe
mijn muze me aanzet”’.
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teit tentoonstelt. Dit maakt de apostrof de belichaming van poëtische pretentie; de
dichter zet zichzelf neer als de belichaming van poëtische traditie, waarbij iedere ‘o’
intertekstueel verbonden is met alle o's: ‘Devoid of semantic reference, the O of
apostrophe refers to other apostrophes and thus to the lineage and conventions of
sublime poetry.’ (Culler 1981: 158) Zo positioneert de dichterlijke stem zichzelf in
de poëtische traditie.
In Lampes poëzie gebeurt dit vaak: met de ‘o’ wordt de schijnwerper gericht op
de dichterlijke stem en de houding die de dichterlijke stem aanneemt tegenover andere
(traditionele) poëzie. Bijvoorbeeld in het gedicht ‘TRUJILLO POËEM’ (Park Slope:
67), waarin een drietal apostrofs staat die alle drie gericht zijn aan rozen. De
aansprekingen staan onder elkaar, met drie dikgedrukte o's.
o ultiem r o z e n kweeko ultiem r o z e n modificeero ultiem r o z e n cültiveerklimaat
(Park Slope: 67)

Deze aansprekingen kunnen intertekstueel verbonden worden aan misschien wel de
bekendste apostrof uit de traditionele poëzie: ‘O Rose, thou art sick!’, de openingsregel
van het gedicht ‘The Sick Rose’ (1794) van William Blake. De traditionele apostrof
wordt door Lampe echter op de hak genomen. De roos wordt als een commercieel
product neergezet dat zodanig veranderd moet worden dat het zo goed mogelijk
verkoopt. Het bijvoeglijk naamwoord ‘ultiem’ duidt niet op de ultieme schoonheid
van de roos, een eigenschap die ervoor zorgt dat de roos vaak als symbool voor de
liefde of voor de vrouw wordt gebruikt in (traditionele) liefdespoëzie, maar het duidt
op het genetisch optimaliseren van de bloem. De roos moet gecultiveerd en
gemodificeerd worden. Oftewel: verbetering, herziening en wijzigingen zijn gewenst.
De dichterlijke stem drijft de spot met het traditionele gebruik van de roos in poëzie,
door de bloem als banaal, niet-symbolisch object aan te spreken. Interessant genoeg
levert deze moderne vorm van het aanspreken van de roos een vergelijkbaar effect
op als de traditionele apostrof: de schijnwerper wordt gericht op de dichterlijke stem.
Deze neemt in Lampes gedicht een kritische houding tegenover de apostrof: het idee
wordt gewekt dat de dichterlijke stem van mening is dat het tijd is om deze stijlfiguur
te verbeteren, te herzien en te wijzigen.
Het pathos dat de traditionele ‘o’ opwekt wordt ook op de hak genomen, zoals we
hebben gezien bij de bespreking van Cullers derde functie in Lampes poëzie. De
dichterlijke stem specificeert hierdoor zijn poëtische aanwezigheid en positioneert
zichzelf tegelijkertijd in de poëtische traditie. Het pathos is aanstellerig, lijkt de
dichterlijke stem te willen zeggen, en de apostrof is betekenisloos en leeg. Deze
leegheid wordt vaak geëxpliciteerd, bijvoorbeeld met woorden ‘de holle retoriek’
(Park Slope: 38), waarna drie dikgedrukte o's volgen en een verwijzing wordt gemaakt
naar apostrofische gedichten gericht aan bloesem. De ‘o’ wordt op dezelfde pagina
iconisch met
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twee andere beschrijvingen van leegte verbonden: ‘kale knikker’ (Park Slope: 38)
en ‘homo bulla: de mens als zeepbel’. (Park Slope: 38) De negatieve kijk op de
apostrof wordt bovendien op dezelfde pagina benadrukt met de regel ‘de pathetiek
smic smac’. (Park Slope: 38) Ook in Mosselman Hallo komt de ‘o’ er niet goed
vanaf: er wordt gesproken over ‘de o o overkill’. (Mosselman Hallo: 17) In alle
gevallen wordt er gedoeld op pathos; hoogdravende en gekunstelde emoties die
traditionele dichters gebruikten en wilden oproepen met zowel de exclamatie als de
apostrof.

‘Je wilt in het gedicht blijven’
Volgens Joosten en Vaessens is de postmoderne dichter de eerste die zich lijkt te
verzetten tegen de autonomieontwikkelingen waardoor de dichter volkomen buiten
zijn werk is komen te staan. De postmoderne dichter wil weer aanwezig zijn in zijn
poëzie. In Lampes poëzie wordt de poëtische aanwezigheid van de dichterlijke stem
benadrukt door het gebruik van het woord ‘o’ als apostrof, exclamatie, dode
exclamatie en icoon voor de mond. Keer op keer expliciteert de dichterlijke stem
zijn mening over het traditionele gebruik van pathos en de ‘o’ door de apostrof en
exclamatie op de hak te nemen en daarmee zichzelf in de poëtische traditie te
positioneren.
Het opvallende is echter dat het analyseren van een traditionele troop aan de hand
van een traditionele theorie, terwijl die troop op een parodiërende manier gebruikt
wordt in postmoderne poëzie, een boeiende lezing kan opleveren. Het blijkt mogelijk
om Cullers theorie, die zich richt op de traditionele ‘o’, toe te passen op Lampes ‘o’.
Dit komt doordat de uitkomst van het gebruik van Lampes ‘o’ wél overeenkomt met
het effect dat de traditionele ‘o’ teweegbrengt: de wil om de poëtische aanwezigheid
van de dichterlijke stem te benadrukken. Dit is iets dat soms gezien wordt als het
‘probleem van Lampes poëtica: ze bekritiseert andere dichters, terwijl ze toch van
vergelijkbare lyrische middelen gebruikmaakt.’ (Ham 2010: 3) Echter, daar is de
poëzie zich zelf ook weer bewust van. Zoals altijd is Lampes poëzie ons een stapje
voor. We lazen namelijk al: ‘traditie flyers en folders beloven ons / een boeiende
lezing’ (Park Slope: 51) en ‘klassieke thema's fietsen langs (...) (klassieke thema's
drukken door)’. (Lil (zucht): 19) Bovendien heeft al die tijd de dichterlijke stem ons
eigenlijk al duidelijk gemaakt dat hij aanwezig wil zijn én dat die aanwezigheid de
lezer boeit: vier gedichten in Lampes nieuwste bundel Lil (zucht) beginnen met de
woorden ‘je wilt in het gedicht blijven’.
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In de kast
Pieter Steinz
Hoeren, burgers en buitenlui
Een samenzwering van idioten verdient het bestsellerdom
In de rubriek ‘In de kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld
der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle
aandacht verdient. Vergeten werken komen boven water en op bekende
werken wordt een verfrissende blik geworpen. Een samenzwering van
idioten van de mysterieuze John Kennedy Toole had moeite überhaupt
boven water te komen, maar eenmaal verschenen namen de verkoopcijfers
een hoge vlucht. Terecht, zo vindt Pieter Steinz, directeur van het
Nederlands Letterenfonds. Toole schiep een literaire komedie, rijk aan
humor en metaforiek en met een veelkleurigheid aan personages en
spreektaal.
Een kapitein met een obsessie voor een witte walvis, een luchtmachtpiloot die probeert
te ontkomen aan de luchtmacht, een New Yorkse yuppie met een geheim leven als
seriemoordenaar - de Amerikaanse literatuur wemelt van de krankzinnigen en
halvegaren. Maar geen romanheld neemt zulke absurde proporties aan als Ignatius
J. Reilly, de moddervette en pompeus pratende moraalridder uit de moderne klassieker
A Confederacy of Dunces, die in het Nederlands is vertaald als Een samenzwering
van idioten.
Ignatius J. Reilly is een nachtmerrie voor zijn omgeving, maar de droom van iedere
liefhebber van literaire komedie. Vanuit zijn onbeschrijflijk smerige slaapkamer in
een achterbuurt van New Orleans vult hij blocnote na blocnote met polemieken tegen
de moderne tijd, die sinds de middeleeuwen zou worden gedomineerd door ‘de goden
van Chaos, Waanzin en Slechte Smaak’. Totdat de aartsluie dertiger door zijn
overheersende moeder gedwongen wordt om werk te zoeken en een spoor van
vernieling trekt door alle lagen van de bevolking van de stad die zo ironisch de
bijnaam ‘The Big Easy’ draagt.
De onuitstaanbare Reilly, het zelfverklaarde ‘wrekende zwaard van goede smaak
en fatsoen’, is het soort romanfiguur dat voorbestemd is om zijn schepper te overleven.
In dit geval was dat al gebeurd toen hij dertig jaar geleden de Amerikaanse literatuur
binnenwalste. John Kennedy Toole, de auteur van Een samenzwering van idioten,
had in 1969 op 31-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd nadat zijn schelmenroman door
vele uitgevers geweigerd was. Het was zijn moeder Thelma die er jaren later in
slaagde om het manuscript op voorspraak van haar beroemde literaire stadgenoot
Walker Percy te laten verschijnen bij een kleine universiteitsuitgeverij in Louisiana.
Ook zij had toen al acht afwijzingen op zak.
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Een samenzwering van idioten zou uitgroeien tot een succès fou: het kreeg laaiend
enthousiaste kritieken, won de Pulitzer Prize in 1981 (ten koste van het eveneens
genomineerde The Second Coming van Walker Percy), verscheen in achttien talen
en werd meer dan anderhalf miljoen keer verkocht. Een ironische uitkomst, want in
de slotpassage van de roman graait Ignatius J. Reilly bij zijn vlucht uit het ouderlijk
huis zijn aantekeningen en notities mee, onder het motto: ‘Die mogen we niet in
handen van mijn moeder laten vallen. Ze zou er een vermogen aan kunnen verdienen.’
Het verhaal van John Kennedy Toole was bijna te mooi om waar te zijn. Toen de
Samenzwering zijn eerste prijs won, waren er dan ook lezers die een mystificatie
vermoedden. Maar de enkele literaire speurneus die naar Louisiana afreisde, moest
concluderen dat Toole wel degelijk bestaan had. Zijn moeder (die in 1984 zou
overlijden) gaf interviews en vertelde over de wanhopige pogingen van John om zijn
boek gepubliceerd te krijgen; zijn voormalige school- en universiteitsgenoten
herinnerden zich een briljante maar enigszins wereldvreemde jongen; collega's aan
de University of Southwestern Louisiana, waar Toole Engels doceerde, schetsten het
beeld van een paranoïde man die net als zijn romanheld bij zijn moeder in huis
woonde en gisten naar de reden voor zijn zelfvergassing eind maart 1969, in een auto
aan de oever van de Mississippi. Bovendien bleek dat Toole op zestienjarige leeftijd
een coming of age-roman had ingestuurd voor een literaire prijsvraag; het simpel
maar effectief gestileerde boek over een jongetje op het benepen zuidelijke platteland
werd in de nalatenschap teruggevonden, verscheen in 1989 als The Neon Bible, en
werd zes jaar later door Terence Davies verfilmd met Gena Rowlands in een van de
hoofdrollen.
Ook de Samenzwering is een jeugdwerk, geschreven in het begin van de jaren
zestig, toen Toole zijn militaire dienst vervulde op een Porto Ricaanse basis. Wie
het boek nu glim- of schaterlachend leest, in het Amerikaans of in de Nederlandse
vertaling van Paul Syrier, constateert dat het op een handvol verwijzingen na niet
gedateerd is. Dat neemt niet weg dat het overduidelijk de sfeer van de jaren zestig
uitstraalt. Ignatius J. Reilly is de ultieme non-conformist, die een gedoemde strijd
voert tegen Het Systeem. Typerend is zijn uitspraak over zijn vriendin Myrna Minkoff,
de enige persoon die even radicaal en subversief is als Ignatius zelf: ‘Op zekere dag
zullen de autoriteiten van onze samenleving haar zonder twijfel aanhouden vanwege
het feit dat ze gewoon zichzelf is.’ En: ‘Iedere inrichting in dit land zit vol arme
donders die gewoon een hekel hebben aan lanoline, cellofaan, plastic, televisie en
denken in categorieën.’ Als de Samenzwering verschenen was toen het in 1963 op
de burelen van Simon & Schuster terechtkwam, had het in de jaren van Vietnam- en
Burgerrechtendemonstraties net zo'n cultboek kunnen worden als Joseph Hellers
Catch-22.
Een satire is de Samenzwering wel genoemd; alleen al omdat het motto van het
boek - ‘Als er een waar genie opstaat, kun je er zeker van zijn dat alle idioten ter
wereld tegen hem samenzweren’ - afkomstig is van de aartssatiricus Jonathan Swift.
En inderdaad, bij monde van Ignatius J. Reilly wordt de moderne wereld de oren
gewassen. Als Ignatius de deur van zijn kamer op een kier zet, opent hij ‘een doos
van Pandora’. Tele-
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visie en diepvriesvoedsel hebben de breinen van zijn medeburgers verweekt.
‘Psychiatrie is erger dan communisme.’ Onvermijdelijk stuit hij op onbeschofte
jongeren, oliedomme academici, geëngageerde intellectuelen, paranoïde communisten,
incapabele gemeenteambtenaren, dictatoriale werkgevers, en natuurlijk zijn
‘zedenloze’ moeder. Veel meer dan een satire is de Samenzwering dan ook een
zedenkomedie. Het zijn de verschillende bevolkingsgroepen van New Orleans die
op een hilarische manier te kijk worden gezet door de parade van hoeren, burgers en
buitenlui die aan Ignatius voorbijtrekt.
De gemiddelde komedieschrijver slaagt erin om één of twee personages komisch
uit de verf te laten komen; Toole heeft er een dozijn geschilderd. De voortdurend
met zijn maagklep worstelende Ignatius zelf natuurlijk, maar ook zijn sloverige
moeder, een telefoon- en wijnverslaafde volksvrouw die wanhopige pogingen doet
van lager wal af te blijven. Er is de vernederde agent Mancuso, die de ene blunder
na de andere maakt en door zijn superieur wordt gedwongen om elke dag in een
andere uitzinnige vermomming door de stad te patrouilleren. Er is de
playboy-op-leeftijd Gus Levy, die zich nauwelijks bekommert om de broekenfabriek
die hij van zijn tirannieke vader heeft geërfd; en zijn verveelde echtgenote die zich,
na jaren van bloemschikken en macrameeën, gewapend met een schriftelijke cursus
psychologie in het personeelsbeleid van Levy Pants mengt. En wat te denken van de
stripteaseuse die als ‘Harlett O'Horror’ een Gone with the Wind-achtig nummer met
een schurftige papegaai instudeert?
De memorabelste bijfiguur in Een samenzwering van idioten is ongetwijfeld Burma
Jones, de cynische zwarte die aan het begin van het boek door de politie ten onrechte
wordt opgepakt, te werk wordt gesteld in de nachtclub Night of Joy, en als
geestverwant van Ignatius heroïsche pogingen doet om de burgermaatschappij te
saboteren. Net als de andere personages krijgt de door een zonnebril en een wolk
sigarettenrook aan verdere beschrijving onttrokken Jones in de eerste plaats karakter
door de manier waarop hij praat. ‘Well, I gonna tell that po-lice I gainfully employ’,
zegt hij in zijn zuidelijke variant van het Black English. ‘And he say, “Now maybe
you be becomin a member of the community.” And I say, “Yeah, I got me a nigger
job and nigger pay. Now I really a member of the community. Now I a real nigger.
No vagran. Just nigger.” Whoa!’
Tooles virtuoze gebruik van slang, jive talk en komisch-hoogdravende Reilly-taal
is een van de belangrijkste literaire kwaliteiten van de Samenzwering. Zeker, het
boek is briljant geconstrueerd en het bulkt van de mooie zinnen, de running gags en
de gekke metaforen (‘met de witte kiel over zijn jas zag Ignatius eruit als een
dinosaurusei dat op het punt van uitkomen stond’). En ja, de korte en langere ‘flitsen’
uit de levens van de personages zijn zo goed gemonteerd dat het een wonder is dat
er nooit een film naar het boek is gemaakt. Maar het is de spreektaal die de
Samenzwering doet sprankelen en tot een even levendige ervaring maakt als een
bezoek aan The Big Easy zelf.
Tooles grote voorbeeld moet medezuiderling Mark Twain zijn; aan de humor en
de natuurlijk klinkende monologen van Huckleberry Finn moet hij zich gespiegeld
hebben.
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Het is dan ook een aardig detail dat Toole Ignatius verschillende keren laat foeteren
tegen ‘die slaapverwekkende oplichter’ die de ‘verraderlijke en sinistere’ (en hopeloos
vervuilde) Mississippi romantiseerde en zo het symbool is geworden van de ‘mislukte
poging contact met de werkelijkheid te leggen’ die kenmerkend is voor de
Amerikaanse kunst. Of, zoals Tooles antiheld het uitdrukt: ‘De verering van Mark
Twain is een van de wortels van de huidige intellectuele impasse.’
Net als het beste werk van Mark Twain is de Samenzwering pure komedie. Dat is
ook precies de reden waarom toch nog een handvol criticasters bezwaar heeft gemaakt
tegen alle lof die Toole postuum ten deel is gevallen. De Samenzwering zou te weinig
‘diepgang’ hebben en te veel op de lach geschreven zijn. Dat laatste is niet te
ontkennen; wie niet om de paar bladzijden grinnikt en in de lach schiet bij de
slapstickachtige scènes met Ignatius als hotdogverkoper of nachtclubbezoeker, is
rijp voor een reality soap met Droogstoppel en Dorknoper. En hoewel je de
Samenzwering best kunt lezen als een felle aanklacht tegen de geïnstitutionaliseerde
onderdrukking van het individu, is dat eigenlijk beside the point. Het zijn niet alleen
tragiek en diepere betekenis die een meesterwerk maken. Soms heb je aan humor en
spetterende taal genoeg.
Dit artikel verscheen in een andere vorm eerder in NRC Handelsblad.
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De kop van Jut
Bas Jongenelen
Weg met het literatuuronderwijs
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 canon lijken te hebben veroverd. Voor dit
nummer is de beurt aan Bas Jongenelen, docent aan de lerarenopleiding
in Tilburg. Als ervaringsdeskundige geeft hij in deze Kop van Jut stevige
kritiek op de inhoud van het huidige literatuuronderwijs. Het soort dat nu
vaak onderwezen wordt mag wat hem betreft rechtstreeks de prullenbak
in. Aan de hand van voorbeelden uit de historische letterkunde, het
onderzoeksgebied van Jongenelen zelf, laat hij zien wat er precies aan
schort in onderwijsland.
Goed literatuuronderwijs op de middelbare school geeft de leerlingen inzicht in en
kennis over literatuur. Als je literatuurgeschiedenis krijgt op school, dan mag je ervan
uitgaan dat de stof die je leraar Nederlands bespreekt juist is en misschien zelfs wel
een beetje volledig. Uiteraard heb je begrip voor de oude docent die al 35 jaar dezelfde
les draait, zijn stencils zien eruit alsof ze op een Olivetti Lettera 22 geschreven zijn
- grote kans dat dit inderdaad het geval is. Ooit waren deze lessen up to date. En hoe
zit het met die jonge docenten van dertig? Zij zijn een paar jaar geleden afgestudeerd
aan de universiteit of eerstegraads lerarenopleiding. Hebben zij iets nieuws te bieden?
Het antwoord hierop is: nee. Niet alleen de oude babyboomer geeft les alsof het 1972
is, ook de jonge leraar. En dan heb ik het niet over de didactiek, want die laat ik hier
helemaal buiten beschouwing, nee, ik heb het over de inhoud van de literatuurlessen.
Ergens in de jaren vijftig begonnen de literatuurlessen in het voortgezet onderwijs
hun band met de wetenschap en het onderzoek te verliezen, in de jaren zeventig was
deze band volledig kwijt. (Slings 2000: 15-21, met name de bij noot 13 genoemde
literatuur) Onderzoek en onderwijs hebben elkaar verloren, wat rest is een kijk op
de literatuur die veertig jaar geleden actueel was. Dat is wat er aan de hand is met
het literatuuronderwijs: docenten herkauwen en herkauwen de wetenschappelijke
stand van zaken uit de jaren zestig. Het lijkt wel of de werken van de grote
literatuurhistorici als Pleij, Van Oostrom, Hanou en Mathijsen totaal niet besteed
zijn aan docenten Nederlands. Het lijkt wel alsof docenten Nederlands nooit eens
een proefschrift van een aanstaande grote literatuurhistoricus lezen, of een tijdschrift
als TNTL, Spiegel der Letteren of Queeste. Ontlezing bestaat niet alleen bij leerlingen,
het heeft net zo hard toegeslagen bij de neerlandici die voor de klas staan. Natuurlijk
lezen zij wel de nieuwe Tommy Wieringa, maar ze lezen niet wat Thomas Vaessens
erover te zeggen heeft.
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Met een beetje geluk zien zij wel het motief van de driehoek in Joe Speedboot, maar
ze kunnen niets zeggen over de postmoderne onbetrouwbare verteller.
Wanneer inhoudelijk slecht onderwijs de norm is geworden, kunnen we er beter
mee stoppen. Weg met het literatuuronderwijs, geef je leerlingen gewoon vijf (havo)
of zes (vwo) jaar spelling, grammatica en wat taalbeheersing - dat is ook Nederlands,
nietwaar? Leerlingen hebben geen baat bij achterhaalde opvattingen, zeker niet als
zij Nederlands gaan studeren, want dan zijn ze eerst bezig al die verouderde inzichten
af te leren. Connie Palmen zei in De Wereld Draait Door tegen Saskia Noort en de
andere thrillerschrijfsters: ‘Scheer je weg, nietsnutten!’ Dit zeg ik nu ook tegen de
neerlandici die voor de middelbare schoolklas staan. Hou er maar gewoon mee op
en laat je leerlingen betogen schrijven over het klimaat, de opkomst van het populisme
en biodiversiteit. Ik zal drie voorbeelden geven van waar het onderwijs de wetenschap
niet meer volgt.
De voorhoofse ridderroman komt op de eerste plaats. Sinds de jaren dertig zijn de
middeleeuwse ridderromans ingedeeld in twee categorieën: voorhoofs en hoofs. Dat
was toen een state of the art indeling die overgenomen werd door het onderwijs.
Hartstikke goed! In de jaren zeventig ging deze indeling wringen: was het begrip
‘voorhoofs’ nu wel zo handig gekozen? Nee, eigenlijk niet. De voorhoofse en hoofse
romans werden min of meer tegelijk geschreven en hadden beide een voorbeeldfunctie
over hoe je je moest gedragen. De bad guy gedroeg zich slecht (hij sloeg zo af en
toe een vrouw) en de good guy gedroeg zich goed. Bovendien komt de term
‘voorhoofs’ niet voor in de middeleeuwen zelf. Gekozen werd er daarom voor de
neutralere term ‘Karelepiek’. Het is tegenwoordig een zonde om het in het hoger
onderwijs te hebben over de voorhoofse ridderroman, maar in het voortgezet onderwijs
is deze term nog steeds bloeiend, bijvoorbeeld in Basisboek Literatuur. (Peppelenbos
e.a. 2009: 44) Nog steeds moeten leerlingen uitleggen waarom Karel ende Elegast
voorhoofs is.
Ten tweede de rederijkers. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar wat
de functies van rederijkerskamers waren, wie er lid van waren en in hoeverre we de
kamers als renaissancistisch zouden kunnen bestempelen. Proefschriften van Van
Bruaene, Van Dixhoorn en Vandommele zijn niet alleen prettig leesbaar, ze geven
ook meteen stof om honderd lessen Nederlands mee te vullen. Rederijkerskamers
waren kenniskringen waarvan de leden konden profiteren in hun opwaartse sociale
mobilisatie. Jongeren oefenden in spreken in het openbaar, ze pikten heel wat op van
klassieke mythologie en leerden er zelf na te denken. Rederijkersliteratuur stond
midden in de maatschappij, nooit eerder en later was er actuelere literatuur. Maar
wat leren de leerlingen op school? Rederijkers schreven saaie toneelstukken met
moralistische inhoud die anoniem overgeleverd werden - typisch voor de achterlijke
cultuur die kenmerkend was voor de Lage Landen in de middeleeuwen. De plank
wordt hier meer dan misgeslagen.
Mijn derde punt van zorg zijn de emblemata. Sinds de ontdekking dat de
zeventiende-eeuwse kunst niet realistisch, maar schijnrealistisch is, staan de
emblemata meer dan ooit in de belangstelling voor mensen die zich bezig houden
met het raakvlak van
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literatuur en beeldende kunst. Dit levert spannende verhalen op over lege tonnen bij
Roemer Visscher en Jan Steen. En passant kun je als docent vertellen over de
betekenis van de literaire vogels die kwinkeleren in het bos als het mei wordt en over
de betekenis van de vogelkooitjes die je op schilderijen ziet. Die betekenis is namelijk
dezelfde: vogelen = neuken. Met een smartboard voor de klas kun je je literatuurlessen
zeer beeldend ondersteunen, er is geen onderwerp uit de literatuur dat zich beter leent
voor beeldmateriaal dan de emblemata. Als literatuur ineens over seks blijkt te gaan,
dan zitten je leerlingen nog net niet op het puntje van jóuw stoel. Welke leraar
Nederlands heeft er met een bundel zeventiende-eeuwse emblemata en sonnetten in
de hand zijn klas rondgeleid op de tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw viert feest’ in
het Frans Hals Museum? Ik gok nul. Bekijk voor de gein eens de paragraaf over
emblemata in literatuurmethodes; wat een leegheid en leeghoofdigheid zul je daar
aantreffen. ‘Een emblema heeft een motto, een afbeelding en een uitleg’ - dat is het
wel zo'n beetje. Het gaat helemaal niet over neuken of over ‘andere’ ondeugden!
Maar Roemer Visschers emblemata gaan naast seks toch over gokken, roken en holle
praatjes? Net als de schilderijen van Jan Steen? Nou, deze informatie kunnen we de
tere kinderzieltjes blijkbaar beter onthouden. Precies wat de lesmethode Literatuur
NU van Akveld e.a. (2010) doet, want volgens dit schoolboek bestaan er geen
emblemata.
Veel docenten klagen erover dat leerlingen literatuur saai vinden. Dat lijkt me een
verkeerde weergave van de realiteit: literatuur is niet saai, de docent is saai. Leerlingen
voelen dat er iets niet deugt aan de lessen. Kinderen hebben daar een antenne voor,
ze herkennen onoprechtheid meteen. Ze kunnen natuurlijk niet onder woorden brengen
wat er niet deugt aan de literatuurlessen, want ze weten niet hoe het wel moet, maar
ze voelen aan dat de docent hen ouwe meuk voorschotelt. En dan heb ik het niet over
de oude boekjes, nee, ik heb het over de oude inzichten. Een verhaal van vijfhonderd
jaar oud is vijfhonderd jaar oud, het gaat er echter om wat we er nü mee doen.
Leerlingen missen de urgentie, omdat de docent niet actueel is. Het is alsof de docent
natuurkunde zegt: ‘CERN? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord.’ Een
natuurkundige die niet weet dat er een deeltjesversneller in Zwitserland staat, wordt
weggehoond, een neerlandicus die het nog steeds over de voorhoofse ridderroman
heeft, wordt hooguit saai gevonden.
Het valt niet mee om alles wat er op je vakgebied gebeurt bij te houden, want dat
moet allemaal tussen de lessen, mentorgesprekken, innovatieochtenden, ouderavonden,
open dagen en het correctiewerk door. Doch waarom worden er nooit gastsprekers
uitgenodigd? Als je zelf geen goed verhaal kunt houden over de overeenkomsten
tussen schilderkunst en emblemata, dan vraag je toch een onderzoeker? Mag ik mezelf
als voorbeeld nemen? Ik heb diverse publicaties over rederijkerskluchten op mijn
naam staan, ik weet van dat onderwerp meer dan de gemiddelde docent Nederlands
- ben ik ooit uitgenodigd een gastles te komen geven? Nee. Op de eerste tien scholen
die me vragen, kom ik een gastles geven voor de reiskosten en een fles wijn, aan de
scholen daarna vraag ik een zeer laag tarief dat binnen ieder budget past. Ik ben niet
de enige die nooit gevraagd wordt, de ivoren torens van de universiteiten en
hogescholen
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zitten vol deskundigen die er graag uit zouden willen komen. Ach, waarom al die
moeite? We kunnen beter het literatuuronderwijs afschaffen, want als we het
literatuuronderwijs afschaffen, dan hoeven we ons er ook geen zorgen over te maken.

Literatuur
Akveld, J. e.a., Literatuur NU 2010-2011, Groningen/Houten 2010.
Peppelenbos, C., C. Joosten & J. van Balen, Basisboek Literatuur, Groningen
2009.
Slings, H., Toekomst voor de Middeleeuwen, Amsterdam 2000.

Vooys. Jaargang 30

75

Interview
Lars Kloet en Susanne ter Smitten
‘Ik heb een draak in het leven geroepen die ik moet doden.’
Interview met Peter Buwalda

Foto: Mike Buwalda

Ter gelegenheid van dit jubileumnummer spreekt Vooys met Peter Buwalda, een
oud-redacteur die in 2010 debuteerde met zijn omvangrijke roman Bonita Avenue.
We reizen af naar zijn woonplaats Haarlem. Terwijl we voor zijn deur wachten, staan
twee mannen op leeftijd ons vanaf de overkant van de straat door hun raam heen te
bekijken. ‘Alweer persbezoek voor Buwalda’, moeten ze gedacht hebben. Sinds de
roman eind 2010 uitkwam, is de aandacht ervoor gestaag toegenomen en anno 2012
is het boek zelfs een enorme bestseller geworden. Het gebeurt niet vaak: Bonita
Avenue werd liefdevol omarmd door zowel de literaire kritiek als het brede
leespubliek.
Inmiddels is het verhaal dat Buwalda zich voor het schrijven ruim vier jaar afzonderde
alom bekend - de schrijver werd sinds de publicatie van zijn debuutroman al door
veel gerenommeerde kranten, opinietijdschriften en televisieprogramma's
geïnterviewd. Dat mensen die vier jaar lang lijken te vinden verbaast hem. ‘De
omvang gebiedt dat het zo lang duurt. Elke bladzijde moet even scherp geschreven
zijn, terwijl de complexiteit in het geval van lange verhaallijnen kwadrateert. Als je
een kort verhaal schrijft blijft het overzichtelijk, maar zo'n groot boek geeft een
wirwar van mogelijkheden. Het wordt eigenlijk moeilijker naarmate het boek dikker
wordt.’
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Hoewel de eerste versie van het boek na tweeënhalf jaar af was, besteedde Buwalda
daarna nog veel tijd aan het herschrijven en perfectioneren van zijn werk: ‘Toen ik
de eerste versie af had, had ik er een heel optimistisch beeld van, maar toen ik het
ging lezen vond ik het verschrikkelijk. Ik heb toen een soort checklist gemaakt waarin
alle hoofdstukken apart genoemd werden, en daar had ik rapportcijfers naast gezet.
Het beste hoofdstuk was een zesenhalf. De rest was allemaal onvoldoende. Vervolgens
ben ik alle hoofdstukken gaan verbeteren. Anderhalf jaar later had ik ze allemaal
opgewerkt naar een tien.’
Buwalda neemt graag risico's en is niet bang om zekerheden te verliezen. Hij begon
zijn carrière als journalist en redacteur, maar nam ontslag van zijn werk bij een
uitgeverij om zich volledig aan het schrijven van Bonita Avenue te kunnen wijden.
‘Ik wist ook dat het anders niet zou lukken. Als je een goede roman wilt schrijven
moet je alles wat je hebt daarin steken, en dat is dan eigenlijk nog te weinig. Het is
alles of niets.’ Het risico om alles te verliezen stemde Buwalda in het begin niet
onzeker, toch werd hij gedurende het schrijven soms overvallen door paranoia. Hij
ging nergens meer heen. ‘Als ik na drie jaar werken zou sterven, dan was dat hele
ding niks waard: het had kop noch staart, het was nog niet geredigeerd, het was nog
niet helemaal af, maar er zat wel drie jaar van mijn leven in.’ Zijn familie, die hij
alleen nog met Kerstmis zag, durfde op een gegeven moment niet meer naar het boek
te vragen: ‘Ze dachten dat ik vast zat, of dat het helemaal misliep.’
Heb je zelf wel eens het gevoel gehad dat het helemaal misliep?
‘Ja, eens in de zoveel tijd had ik dat wel. Een keer tijdens het schrijven heb ik het
roer zelfs helemaal omgegooid. Ik had eerst bedacht dat ik het boek in drie stukken
zou opdelen, eerst een deel Aaron, dan een deel Joni en dan een deel Sigerius. Zo
heb ik het toen ook geschreven. Na twee jaar bedacht ik dat ik het door elkaar wilde
vlechten. Dat was echt een dramatische dag. Eerst kwam ik in een klassieke
ontkenningsfase, ik had er geen trek in die oeverloze klus. Maar het idee kwam steeds
terug. Ik heb toen zes weken niet geschreven, alleen maar op de bank met een kladblok
zitten herschikken en nagedacht hoe het dan zou moeten. Toen dacht ik wel eens: je
zit jezelf hopeloos in de war te brengen, het wordt niks meer.’
Heeft het voordelen om op latere leeftijd te debuteren?
‘Het grote voordeel is dat ik mezelf tot die tijd gewapend heb om met een goed
boek te kunnen komen, door heel veel te lezen, door langer na te denken over wat
ik dan precies zou willen schrijven en door na te denken over wat ik zelf goede
boeken vind. Het nadeel van literatuur, ten opzichte van muziek bijvoorbeeld, is dat
het lang duurt voordat je belezen bent. Ulysses kielhalen, dat doe je niet op een
namiddag. Dat kost tijd. Om een goed boek te kunnen schrijven, is mijn idee, moet
je weten wat er al is en wat je zelf wilt. En dat kan beter als je iets ouder bent, merk
ik.
Ik heb des te meer waardering voor mensen die er op hun tweeëntwintigste al iets
geweldigs uitsmijten. Dat gebeurt alleen weinig. De avonden van Reve is er natuurlijk
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het mooiste voorbeeld van dat het kan slagen, maar er zijn ook debutanten waarvan
ik denk: ik zou even gewacht hebben als ik jou was. Je kunt maar één keer debuteren.’
Siem Sigerius, de vaderfiguur in Bonita Avenue, komt erachter dat zijn dochter,
Joni, zich prostitueert op het internet. Hoe heb je je in zijn belevingswereld
kunnen verplaatsen?
‘Empathie lijkt me tamelijk belangrijk voor een schrijver. Jezelf verplaatsen in
personages die je niet zelf bent. Om ze levendig te krijgen vul ik ze op met dingen
die ik zelf ervaren heb, maar ze vallen nooit helemaal samen met mij. Het is net een
aankleedpop, zo'n personage. Ik hang er allerlei anekdotes, eigenschappen,
gebeurtenissen en karaktertrekken aan die ik bij anderen of mezelf zie. Het wordt
een soort samenstelling. Dus als ik een man van vijfenvijftig tot leven probeer te
wekken, dan zal ik hem uitrusten met dingen die ik zelf ken, maar de dingen die ik
niet zelf ken, daar probeer ik me zo sterk mogelijk in in te leven. Ik vind het niet zo
moeilijk om me, met alle informatie die je in de wereld hebt, voor te stellen dat ik
een kind zou hebben.
Je hebt schrijvers die altijd vanuit zichzelf werken, bijvoorbeeld Reve. Die bedacht
nooit iemand die niet op Gerard Reve leek - met succes, overigens. Terwijl Vestdijk,
Anton Wachter daargelaten, zelden iemand bedacht die wél tot in detail op hem leek.’
Op de schaal van Reve-Vestdijk: waar zou je jezelf indelen?
‘Ik hou veel van allebei. Maar ik hoop dat ik meer een Vestdijk ben, dat ik
makkelijker andere mensen kan portretteren. Reve had namelijk een hele goeie aan
zichzelf. Ik niet, vrees ik.’
Toch lijken er veel autobiografische elementen in het boek te zitten.
‘Het staat er helemaal stijf van, kan ik je vertellen. Maar het is geen autobiografisch
boek. Alle drie de personages, Sigerius, Aaron, Joni, hebben op bepaalde momenten
in het verhaal met mijzelf te maken. Hoe ze doen, hoe ze denken. Het zelfdestructieve,
banale van Joni, dat zit wel in mij. Ik heb ook wel vulgaire kantjes. En dat hele
toegewijde, tegen de stroom in werkende en ambitieuze van Sigerius heb ik ook.
Maar dat slappe, jaloerse en angstige van Aaron heb ik óók. Alle drie zijn ze me even
dierbaar, in die zin dat ik ze begrijp.’
Verdeel je jezelf bewust over verschillende personages, zodat het boek minder
snel de stempel ‘autobiografisch’ krijgt?
‘Een beetje wel. Ik heb Joni expres de ik-persoon laten zijn. Ik vond het leuk om
de enige vrouw de “ik” te geven. Als ik Aaron de ik-persoon had gemaakt, had
iedereen gezegd: “O, hij is Aaron.”’
Werk je altijd zo schematisch als je bij Bonita Avenue hebt gedaan?
‘Ja, het verhaal moet ik van tevoren op de een of andere manier al bedacht hebben.
Anders kan ik niet lekker werken, ik moet wel weten waar het heen gaat. Sterker
nog, ik
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heb het voor mijn volgende boek al heel scherp bedacht. Ik heb het nu al in mijn
hoofd: wat er moet gebeuren, waar de hoogtepunten zitten. Net als toen ik met Bonita
Avenue begon. Het frustrerende daarvan is, dat ik me verheug op scènes die ik nog
erg lang niet mag schrijven. Ik wist van de laatste hoofdstukken uit Bonita Avenue
al dat er grote confrontatie zou zijn, dat Siem zelfmoord zou plegen, en dat er een
psychose in voor zou komen, maar het duurde letterlijk nog jaren voordat ik daarover
kon schrijven. Terwijl dat pijlers in het boek zouden moeten worden. Het is een
beetje alsof je een kind bent dat niet kan wachten volwassen te zijn.’
Vind je schrijven eigenlijk wel leuk?
‘Als zo'n scène lukt is het leuk. Maar echt leuk? Werk is nooit écht leuk, denk ik.
Schrijven is vaker beangstigend. Het is ook een misvatting om te denken dat dingen
leuk moeten zijn. We leven in een tijd waarin mensen denken dat alles leuk moet
zijn, geloof ik. Daarom, vermoed ik, gaan de Chinezen ons uiteindelijk overheersen:
die hebben helemaal geen boodschap aan “leuk”, die bikkelen gewoon. Over een
jaar of vijftig komt er een nieuw soort slavernij waarin wij aan de leiband van de
Chinezen lopen. Dat krijg je van “leuk”. En het duurt dan weer tachtig jaar voordat
de Chinees denkt: dit kan toch eigenlijk niet, misschien zijn die bleekscheten ook
wel mensen.’
Je zei in een interview met Jeroen Vullings in Vrij Nederland (1 oktober 2011)
dat schrijvers die je écht goed vindt, je dierbaarder zijn dan familie. Kun je
uitleggen wat het belang van literatuur voor jou persoonlijk is?
‘Dat is een dommige uitspraak. Niet dierbaarder, maar ze staan in zeker opzicht
dichterbij. De verwantschap die je met je favoriete schrijvers voelt, die kan zo sterk
zijn, dat is wonderlijk, eigenlijk. De stem van een schrijver wiens oeuvre je helemaal
kent kan zo helder en onvervangbaar zijn, dat is echt de kracht van literatuur, vind
ik.
Karel van het Reve bijvoorbeeld, daarvan heb ik ooit alles achter elkaar gelezen.
Wat hij op papier te vertellen heeft is zo sterk, veel krachtiger dan wat wie dan ook
in het echte leven kan vertellen, of het moet natuurlijk een andere schrijver zijn. Het
fascinerende is ook dat literatuur verdeelbaar is over veel mensen. Als ook jullie
alles van Karel van het Reve gelezen hebben, dan delen we een raar soort kennis
over een ander persoon, een kennis die zó intens is. Dat vind ik bijzonder.’
Denk je dat literatuur de enige kunstvorm is die dat zo kan?
‘Ja, ik denk het wel. Muziek is ook iets heels interessants, maar niet talig, uiteraard.
In wezen betekenisloos. Het speelt zich op een ander niveau af. Muziek kan heel
dichtbij komen, is minstens zo onvervangbaar en waardevol, maar er worden geen
ideeën uitgewisseld. Muziek speelt zich op andere vlakken af.
Literatuur gaat vaak ook over het verborgene. Over wat schaamtevol is, over het
toegedekte. Neem Onbepaald door het lot van Imre Kertész. Grote stukken eruit las
ik toen ik niet kon slapen. Kertész beschrijft de schoenen die hij in Auschwitz droeg,
het werden op een gegeven moment een soort klompen, door de modder en vuiligheid
die
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eraan vastkoekte. Dat beschrijft hij zo intens, hoe die dingen vergroeiden met zijn
voeten, dat ik hier 's nachts lag te huilen. Het was alsof die schoenen aan mijn voeten
zaten. Muziek doet dat niet, en kan dat ook niet.’
Is die uitwisseling van ervaringen volgens jou de belangrijkste functie van
literatuur?
‘Dat is te simpel, daarmee reduceer ik de roman. Literatuur is niet alleen bedoeld
om getuigenissen vast te leggen, het kan de werkelijkheid juist nog een tandje
opvoeren. Het besef dat iemand zoals Anders Breivik eigenlijk een soort grote tor
is, dat hij iemands kind is dat verandert in een heel eng beest, dat beeld is zo krachtig
neergelegd door Kafka in De gedaanteverwisseling, dat verhaal intensiveert dit soort
werkelijkheden. Kafka's verhaal is méér dan de werkelijkheid, het is sterker. Wat
hier achter me staat [Buwalda wijst naar zijn boekenkast] is een concentraat van die
vaak saaie, en vaak ook onbegrijpelijke werkelijkheid die we kennen. Je moet het er
eigenlijk bij hebben. Als je het er niet bij hebt, heb je minder. Ik heb daarom altijd
een beetje medelijden met mensen die nooit lezen.’
Tijdens Lamoer (30 september 2011) vertelde je dat je met het restant van je
voorschot een failliete cd-winkel hebt opgekocht. Dat zegt toch wel iets over de
waarde die je kennelijk hecht aan muziek.
‘Het was nog gekker: het was een winkel met klassieke muziek, en ik luisterde
pas een jaar naar klassiek. De laatste maanden dat mijn opa leefde bezocht ik hem
wel eens, maar kon ik niet echt meer met hem praten, want hij was aan het
dementeren. Dus het enige wat er eigenlijk op zat was zijn cd's draaien. Hij had er
zeven, allemaal klassieke muziek. Dan zaten we allebei te luisteren, mijn opa leefde
helemaal op, en ik vond het ook verrassend mooi. Ik luisterde daarvoor altijd jazz
en popmuziek, maar ik merkte tijdens het schrijven dat ik dat er niet bij kon hebben.
Jazzmuziek was te rusteloos en bij popmuziek werd ik afgeleid door de tekst.
Klassieke muziek werkte tot mijn verbazing wel.
Ik besloot me erin te verdiepen, dus ik vroeg voor mijn verjaardag de Penguin
Guide to Recorded Classical Music en begon Marktplaats af te grazen naar cd's. Op
een gegeven moment bood een kerel in Dordrecht die hele cd-winkel aan, 2500 cd's
voor 3000 euro. Je kunt je niet voorstellen hoeveel cd's dat zijn! Mijn vriendin en ik
zijn erheen gereden. De hele auto zat vol en zakte compleet door. Thuis heb ik alles
naar boven gesjouwd en tot vier uur 's nachts zitten bekijken. Nu luister ik al twee
jaar lang eigenlijk de hele dag naar klassieke muziek.
Ik heb mijn opvatting over wat geniaal is moeten bijstellen. Ik dacht altijd dat de
Beatles zo'n beetje de top was op muziekgebied. Maar wat die klassieke componisten,
Beethoven, Mozart, Mahler, enzovoorts gemaakt hebben, dat is zo onbegrijpelijk
knap. Ik stond er echt versteld van. Het is leuk wanneer er op je veertigste nog de
schellen van je ogen vallen. Dat je ineens beseft: jezus, er is nog zóveel meer! Dat
inspireert.’
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Onder andere Joost Zwagerman noemt Bonita Avenue een ‘Great Dutch Novel’.
De vergelijking tussen jouw werk en dat van de Amerikaanse schrijver Jonathan
Franzen wordt nogal eens getrokken in het kader van ‘The Great American
Novel’.
‘Kan slechter. Ik ben zeker een liefhebber van De correcties. Alleen is Vrijheid
beduidend minder, vind ik. Het heeft een lichte tragiek dat je merkt dat Franzen heeft
geworsteld met het overtreffen van De correcties, wat ik echt de piek in zijn oeuvre
vind. Het kan niet anders of hij heeft zichzelf uitgedaagd gevoeld door dat boek, zo
van: hoe kom ik daar nog overheen? Het lijkt me geen toeval dat hij tien jaar over
Vrijheid gedaan heeft. Eigenlijk zit ik met hetzelfde: ook ik heb een draak in het
leven geroepen die ik moet doden.’
Franzen heeft wel eens gezegd dat wat hij wil schrijven niet in een kort verhaal
te vatten is, en dat hij daarom die ruimte en omvang nodig heeft in zijn romans.
Geldt dat ook voor jou?
‘Ja, dat herken ik wel. Ik betrap mezelf er ook op dat mijn favoriete boeken over
het algemeen dik zijn. De echtheid van de karakters zit 'm ook wel in de hoeveelheid
details die wordt aangedragen, geloof ik, en vooral ook hoelang je met ze doorbrengt.
Je zit als lezer soms noodgedwongen drie, vier weken opgescheept met die personages.
Daardoor blijven ze ook langer in je systeem zitten.
Dat vind ik bij films altijd jammer. Tijdens een film heb ik vaak het gevoel: dit is
de beste kunstvorm die er bestaat, dit is zo overweldigend. Maar twee dagen later
ben ik het dan alweer vergeten. Het effect van een film ebt snel weg. Dat heeft
literatuur voor op film, je moet er langere tijd over nadenken. De impregnatie van
een goed boek is enorm, zeker als het een dik boek is.’
Bonita Avenue werd genomineerd voor de Gouden Strop. Dat is een prijs die
alleen aan thrillers wordt uitgereikt.
‘In het eerste hoofdstuk van het boek worden meteen bijna alle plotelementen
verklapt. Dus ik heb eigenlijk heel erg mijn best gedaan om die prijs juist niet te
winnen. Nee, dat is flauw. Ik wilde wel een spannend boek maken. Ik besefte dat als
je zo'n dik boek opdringt aan lezers en boekhandelaren, terwijl je een onbekend
auteur bent, je ervoor moet zorgen dat je mensen meteen vangt. Misschien wel meer
dan een gearriveerd schrijver besefte ik: zorg ervoor dat iedereen naar de volgende
bladzijde wordt gelokt. En dat heeft er denk ik voor gezorgd dat die mensen van de
Gouden Strop me genomineerd hebben.’
Je bent redacteur geweest. Kon je daardoor vooraf al inschatten hoe de receptie
van je boek zou zijn?
‘Nee, het is niet zozeer omdat ik zelf bij een uitgeverij gewerkt heb dat ik een
vermoeden had dat het een goed boek zou zijn. Maar een roman als Bonita Avenue
schrijfje niet per ongeluk. Ik wist precies waarmee ik bezig was. [Buwalda denkt
na.] Ja, ik wist dat
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het goed zat. Tijdens het schrijven was ik vaak in verwarring, walgde ik van het
manuscript, om de haverklap eigenlijk. Maar vaak dacht ik: wie steekt er zo veel tijd
in een boek? Wie debuteert er met zo'n groot gepolijst afgerond ding?
Ik zwabberde tussen onzekerheid en walging en een soort vertrouwen. Bijt je
tanden er maar eens op stuk, recensentje - dat dacht ik. Smijt maar op de grond,
spring erop. Breekbaar is het namelijk niet. Tegelijk had ik tot op de dag dat het boek
verscheen grote twijfels. Het kon net zo goed zinken als een baksteen, dat ik me
gewoon had vergist.’
Wat zou je dan gedaan hebben, als het boek niet zo goed was ontvangen?
‘Eigenlijk was ik van dat scenario uitgegaan. Als redacteur had ik het zo vaak zien
gebeuren: volmaakte stilte na publicatie. Waarschijnlijk was ik gewoon aan nummer
twee begonnen, zoals zo veel schrijvers doen. Dat moet nu ook weer. Juist die
onbekendheid maakte me toen heel verbeten, gedreven en gemotiveerd. Dat is nu
anders. Tegenwoordig kan ik kiezen tussen hard werken of optredens en interviews
geven. Luiheid ligt op de loer. Ik moet een keer de streep trekken en weer als een
kluizenaar gaan schrijven. Ik hoop dat ik het nog kan.’
Reve zou De avonden te vroeg hebben geschreven: alles wat daarna kwam zou
minder goed zijn.
‘Soms denk ik wel eens: lukt dit nog een keer? Het zit ook wel in mijn aard. Van
de essays die ik heb geschreven was het eerste het beste. Daar had ik zo veel energie
in gestoken. Dat zie je er ook wel aan af. Ik ben dus gewaarschuwd. Ik moet nu met
volle kracht een tweede roman maken. Hopelijk heb ik geleerd van dat verleden.’
Maar je ambieert het wel om de rest van je leven te blijven schrijven?
‘Ja. Bonita Avenue is hopelijk de eerste roman van een hele reeks. Dat totale
schrijverschap bevalt me goed. Het is de enige weg naar resultaat.’
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Column
Maaike Meijer
Genderstudies: een vruchtbaar perspectief voor de neerlandistiek
Vanwege ons dertigjarig jubileum is de column deze gehele jaargang gereserveerd
voor terugblikken op de ontwikkelingen van verscheidene cultuurgerelateerde
vakgebieden in de afgelopen decennia. Maaike Meijer, hoogleraar aan het Centrum
voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht, is onze eerste
columniste. Zij gaat de uitdaging aan om de geschiedenis van genderstudies binnen
de beperkte ruimte van een column weer te geven. Meijer geeft een overzicht van het
vakgebied, en bespreekt daarbij de positie van genderstudies binnen het
wetenschappelijke kader. Deze positie is haars inziens de afgelopen jaren steeds
sterker geworden en zij hoopt op het behoud hiervan door een nieuwe generatie
genderstudiesonderzoekers.
De geschiedenis van genderstudies in de neerlandistiek in tweeduizend woorden uit
de doeken doen, dat is zoiets als de zee willen tonen in een huisaquarium. Maar ook
in een aquarium beweegt het een en ander, dus laten we wat in het water gaan roeren.
Het gebied genderstudies in de neerlandistiek bestaat uit - ruwe schatting tweehonderd boeken en meer dan duizend artikelen. Er is een (Utrechtse) bibliografie
van gemaakt die loopt tot en met 1995.1 Het zou leuk zijn als iemand die weer eens
wilde gaan bijwerken tot de huidige dag. In zijn moderne gedaante is het gebied
verbonden met de opkomst van het neo-feminisme in de jaren zeventig, toen vele
studerende jonge vrouwen - want toen werd de universiteit pas werkelijk gelijkelijk
voor meisjes toegankelijk - zich vragen gingen stellen: niet alleen politieke vragen
over de ongelijkheid tussen de seksen, maar ook wetenschappelijke vragen over het
vak dat zij studeerden, bijvoorbeeld de literaire neerlandistiek. Waarom waren er
historisch gezien zoveel minder schrijfsters dan schrijvers? Waarom moest er een
nummer van een literair tijdschrift verschijnen onder de beledigende titel ‘Schrijven
vrouwen écht zo slecht?’.2 Waarom waren de spraakmakende vernieuwers in de
literatuur - van Tachtigers tot Forum tot Vijftigers - haast altijd en allemaal mannen?
Waarom waren er zo weinig vrouwelijke critici en had dat invloed op de inhoud van
de literaire kritiek? Hoe ontstond het literairhistorische beeld van ‘de Grote Drie’
(Mulisch, Reve en Hermans) terwijl er in dezelfde periode toch ook schrijfsters actief
waren met een even groot en veelgelezen oeuvre als Mulisch (Haasse), met een even
scandaleus aura als Hermans

1
2

Zie: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/Theme/ResearchPortal/
CentreForGenderAndDiversity/Research/Publications.htm.
De Vlaamse Gids, 56 (1972), nummer 11.
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(Blaman) en evenzeer aanhakend bij de homo-emancipatie als Reve (Burnier),
waarvan geen van drieën het toch ooit tot nummer Vier schopte?
Het stellen van zulke vragen behoort inmiddels tot de legitieme kwesties die een
onderzoeker kan opwerpen. Proefschriften op het gebied van genderstudies zijn geen
uitzondering meer. We hebben het proefschrift van Erica van Boven, Een hoofdstuk
apart, over gender in de literaire kritiek tussen 1898 en 1930 en het proefschrift van
Marianne Vogel, Baard boven baard, dat daar een vervolg op biedt: het behandelt
genderpatronen in de kritiek tussen 1945 en 1960. Beide auteurs laten zien hoe het
literaire werk van vrouwen systematisch anders werd bekeken dan dat van mannen.
Vrouwenwerk werd meteen in een aparte hoek gemanoeuvreerd onder het etiket
‘damesroman’, wat geen serieuze literaire of thematische classificatie is maar een
manier om vrouwen bij voorbaat al op één hoop te gooien. Dit was zo normaal dat
zelfs de grote Menno ter Braak er met overgave aan meedeed en dat ook een
vrouwelijke auteur als Annie Romein Verschoor er met haar boek Vrouwenspiegel
nog tal van scheppen bovenop legde. Wat vrouwen hadden geschreven was niet goed
of het deugde niet op een enkele uitzondering na (Carry van Bruggen meestal) die
de regel bevestigde. Na de tweede wereldoorlog was dit meten met twee maten nog
allerminst voorbij. Dit is de gezaghebbende criticus Paul Rodenko, in zijn essay
‘Postexperimentele damespoëzie’, over de epigonen van Lodeizen:
Hun gedichten onderscheiden zich van wat men ‘traditionele’ poëzie noemt
door rijmloosheid, een vrij ritme (of juister, gebrek aan ritme), grilliger
associaties, persoonlijker beeldvorming, maar anderzijds van de eigenlijke
experimentele poëzie door een zekere spanningloosheid, een parlando dat
maar al te vaak in gebabbel en gekeuvel overgaat. Het is dan ook niet te
verwonderen dat deze nieuwe poëzie een bijzondere aantrekkingskracht
op dichteressen schijnt uit te oefenen;
Hierna volgt een reeks namen van dichteressen. Rodenko beschrijft de
postexperimentele epigonen eerst in geleidelijk steeds meer met vrouwelijkheid
geassocieerde termen. Dat is de opmaat tot het op een hoop gooien van een hele reeks
dichteressen die allemaal in dit dameshoekje passen. Mannelijke Lodeizen-epigonen
bestaan niet bij Rodenko: deze poëzie is minderwaardig en het is ‘dan ook’ (zijn
woorden) geen wonder dat dichteressen hem beoefenen:
Waar de vormwil (...) ontbreekt en de dichter zich passief laat gaan op
invallen en associaties, lusten en neigingen, ontstaat een weke, vlakke,
vrouwelijke (zich tussen de polen charmant en hysterisch bewegende),
conflictloos en amorf voortkabbelende poëzie (...)
Dit essay dateert weliswaar van 1956, maar deze generaliserende en negatieve kijk
op vrouwelijke auteurs en op alles wat met vrouwen geassocieerd wordt is nog steeds
niet helemaal overwonnen. Het flakkert ook nu nog op in de neerbuigende
besprekingen
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van door vrouwen geschreven thrillers als die van de populaire Saskia Noort; je
bespeurt het in de dubbele kritische moraal over autobiografische teksten die de rouw
om een gestorven kind of geliefde thematiseren. Deze worden prachtig gevonden als
P.F. Thomése of A.F.Th. van der Heijden ze geschreven hebben, maar gelabeld als
larmoyante kitsch als er Anna Enquist of Connie Palmen op staat. Léon Hanssen
ontrafelde dit patroon in 2007 in zijn boek over M. Vasalis. Om goed te kunnen
begrijpen welk cultureel repertoire er achter de periodieke heroplevingen van de
dubbele standaard in de kritiek schuilt, is het van belang de oudere manifestaties en
de bronnen van het literair-kritisch seksisme te kennen. Toos Streng schreef een boek
over de negentiende-eeuwse achtergrond ervan: Geschapen om te scheppen.
Opvattingen over vrouwen en schrijverschap 1816-1860 (1997). ‘Hoe geleerder hoe
verkeerder’ was de opvatting van velen in die tijd, wanneer het over vrouwen ging.
De weg naar onze wat meer verlichte tijd is lang geweest. Er is ontegenzeggelijk
veel verbeterd. Bij de dood van Hella Haasse eerder dit jaar werd alom de loftrompet
gestoken over haar oeuvre en werd Haasse door velen genoemd als de Vierde naast
de ‘Grote Drie’. Maar de vraag is natuurlijk waarom dat pas gezegd kon worden in
2011 en niet in de jaren zestig, toen Haasse deze plaats evenzeer verdiende.
De studie van canoniseringsprocessen, van de taal van de literaire kritiek en van
de gendermechanismen achter de literaire waardering zijn dus belangrijke activiteiten
van genderneerlandici. Daarnaast richt de aandacht zich op het bestuderen van het
werk van vrouwelijke auteurs. Alles begon in de dagen van het neo-feminisme in de
jaren zeventig met nieuwsgierigheid naar wat vrouwen schreven. Er ontstonden toen
tal van leesclubs die vrouwelijke auteurs bespraken en literaire tijdschriften (Chrysalis,

Illustratie: Yvonne Keesman
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Lust en Gratie, Surplus, Lover) die nieuw werk van en over vrouwen publiceerden.
Internationaal overspoelde een golf aan ‘vrouwenliteratuur’ de markt - in het
Nederlandse taalgebied werden Anja Meulenbelt, Hannes Meinekema, Monica van
Paemel, Andreas Burnier en Tessa de Loo als feministische schrijfsters bekend.
Neerlandica's begonnen met het in kaart brengen van het werk van bekende, maar
vooral ook minder bekende, vergeten of niet in druk beschikbare vrouwelijke auteurs
uit het verleden. Dit genre van de verkenning is ook een begeleidend verschijnsel
van de eerste feministische golf aan het begin van de twintigste eeuw geweest (Maurits
Basses Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde verscheen
bijvoorbeeld al in 1920/21), maar vanaf de jaren tachtig komt het zowel in Nederland
als internationaal tot grote bloei. Jacqueline Bel en Thomas Vaessens stelden vorig
jaar nog een handboek samen met eenenzestig auteursportretten vanaf Virginie
Loveling tot aan het heden, met de polemische suggestie dat je de hele moderne
literatuur ook kunt portretteren via de vrouwelijke schrijvers: die zijn even
representatief. Er kwamen tal van bloemlezingen met werk van vrouwen.
Bloemlezingen bevinden zich altijd in de spagaat van enerzijds te willen tonen wat
van de oudere literatuur nog altijd pakkend en roerend is voor hedendaagse lezers
en anderzijds het ‘vreemde’, het juist on-hedendaagse, van die teksten naar boven
te halen. Deze twee programma's lijken onverenigbaar. Toch worden ze wonderwel
verenigd in het encyclopedische werk Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende
vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar
(1997). Dat boek, onder hoofdredactie van de Utrechtse renaissancist Schenkeveld-van
der Dussen, is een echte mijlpaal in de genderneerlandistiek. Waarschijnlijk is het
ook meteen het dikste boek dat neerlandici ooit hebben gemaakt. Het gekozen
perspectief is literair-sociologisch. Hoe stond het met de publicatiemogelijkheden
van vrouwen, met de receptie van hun werk, met deelname aan literaire instituties,
met de afweging tussen literair werk en huishoudelijke taken, met de verhouding tot
mannelijke stimulatoren en hinderpalen, met hun geldelijke verdiensten? Kennis,
aanleg, studie en geleerdheid, hun deelname aan verschillende genres, de
geseksualiseerdheid van die genres, hun plaats in een historisch steeds verschuivende
canon - het wordt allemaal met een verfrissende helderheid en kennis van zaken
beschreven. Het boek probeert voorbij te komen aan de gewoonte de factor gender
alleen in beeld te laten komen als het over vrouwen gaat. Hoe het literaire veld wordt
gereguleerd door mannelijk sociaal verkeer, mannelijke solidariteit en rivaliteit, de
wijze waarop mannen zijn ingebed in een huiselijke, professionele kring - wat mannen
verdienen en hoe hun toegang tot studie en geleerdheid is geregeld, blijft in alle
literatuurgeschiedenissen tot nu toe buiten beeld onder de verpletterende druk van
de assumptie dat het normaal is dat mannen de wereld runnen - ook de literaire wereld.
Maar deze ‘normaliteit’ zou niet onbewust gecontinueerd dienen te worden onder
de vlag van het ‘vanzelfsprekende’, maar bestudeerd. Dit gebeurt in Met en zonder
lauwerkrans. Dat levert niet alleen inzicht op in de geschriften van vrouwen maar
ook in de werking van sekseverschil op de organisatie van maatschappelijk en
cultureel leven.
Belangrijk zijn de biografieën die tegenwoordig worden geschreven over vrouwe-
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lijke auteurs, recentelijk bijvoorbeeld over Henriette Roland Holst, Nienke van
Hichtum en M. Vasalis. Belangrijk is ook de toename van diepgravende studies naar
individuele vrouwelijke auteurs, vaak vanuit nieuwe theoretische vraagstellingen en
vaak in de vorm van proefschriften. Een exemplarische voorbeeld is mijn eigen boek
De lust tot lezen uit 1988, over Nederlandse dichteressen na de tweede wereldoorlog,
dat veel invloed heeft gehad. De interesse in gendervraagstukken is bovendien niet
langer voorbehouden aan vrouwelijke academici. Mannen doen ook mee: Ernst van
Alphen beoefende literaire feministische ideologiekritiek, Arie Jan Gelderblom
schreef over mannelijkheidsideologieën in de zeventiende eeuw, Herman Pleij
publiceerde onlangs een biografie van Anna Bijns, de mediëvist Fritz van Oostrom
opperde dat de auteur van de dichtregel waarmee de Nederlandse literatuur begint ‘hebban olla vogala’ ook wel eens uit een anoniem vrouwenlied afkomstig zou kunnen
zijn. Veel orale en anonieme literatuur dateert immers uit een tijd dat vrouwen konden
participeren in de liedcultuur. Studies daarover dateren al uit de jaren tachtig, maar
nu worden zulke inzichten ook verwerkt. Ik heb sterk het gevoel dat de genderstudie
zich zo nuttig heeft gemaakt voor de neerlandistiek dat ze is erkend als een vruchtbaar
perspectief; een paradigma dat nog veel nieuwe kennis kan genereren. Maar pas op:
voor je het weet is dit perspectief ook weer verdwenen. Het kan zomaar weer normaal
worden dat het overgrote deel van de studenten Nederlands vrouw is, terwijl hun
hoogleraren en docenten bijna allemaal mannen zijn. Die scheefgroei heeft uiteindelijk
consequenties voor de inhoud van de neerlandistiek. Genderstudies is veertig jaar
geleden uit de studentes gekomen en zij zijn de wetenschappers geworden die het
vakgebied hebben neergezet. Maar hoe staat het er nu voor? Er is binnen de
Neerlandistiek aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten bij mijn weten niemand
met een expliciete gender-studies-opdracht. Succesvolle integratie? Of moeten de
studenten het zelf weer opnieuw uitvinden? Gelukkig hoeft het dan nietfrom scratch
en hebben de studenten van nu meer om op voort te bouwen dan wij indertijd.
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A.B.C. Swart
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Slechts daders of ook slachtoffers?
Lange tijd zou het slachtofferschap van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
taboe zijn geweest. Iemand die zich intensief met dit taboe heeft beziggehouden is
de Duitse schrijver en literatuurwetenschapper W.G. Sebald (1944-2001), die met
werken als Luftkrieg und Literatur (1999) het taboe op de Engelse luchtaanvallen
op Duitse steden trachtte te doorbreken. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
legden Engelse luchtaanvallen een aantal Duitse steden grotendeels in as - het
bekendste voorbeeld is Dresden. Tienduizenden, zo niet honderdduizenden Duitse
burgers kwamen om. Volgens Sebald hebben Duitsers sinds de Tweede Wereldoorlog
tientallen jaren lang alleen maar schuld moeten bekennen. Het was hoog tijd dat
zowel Duitsland als de rest van de wereld eindelijk eens het lijden van de Duitsers
erkende. Daarom beschreef de sinds 1970 in Engeland woonachtige Sebald de vele
reusachtige, na de oorlog compleet verlaten vliegvelden waar de bommenwerpers
van de geallieerden naar Duitsland vertrokken. Dankzij Sebalds werk, zo menen
velen, werd eindelijk eens recht gedaan aan het Duitse oorlogsleed.
De onlangs verschenen bundel Narratives of Trauma. Discourses of German
Wartime Suffering in National and International Perspective bewijst echter het
tegendeel. De bundel is verschenen naar aanleiding van vier congressen over het
Duitse slachtofferschap, die van 2005 tot en met 2008 in Leeds hebben
plaatsgevonden. Onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals de geschiedkunde,
literatuurwetenschap en filmwetenschap, laten hun licht schijnen over dit
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the discursive function of the ideologeme of the taboo is (...) to legitimate
precisely that discourse that the ideologeme alleges is forbidden. This can
be observed, for example, in the reception of Sebald's theses in Luftkrieg
und Literatur. Sebald's assertion of a historical absence in Germany of a
debate about the bombings due to an unspoken collective agreement that
referred both the Holocaust and the bombings to a past never to be fully
assessed was picked up by the German review pages to produce precisely
the debate Sebald claimed had been absent. (5)
Het veronderstelde taboe is dus in elk geval buitengewoon productief. Sommigen
stellen zelfs dat de erkenning van het Duitse slachtofferschap naar de andere kant is
doorgeslagen. Afgelopen zomer publiceerde de Duitse historicus Götz Aly zijn
veelbesproken boek Warum die Deutschen? Warum die Juden?, waarin hij eindelijk
de vloer hoopt aan te vegen met de egalitaristische these dat eigenlijk iedere Duitser
een slachtoffer was.
Dankzij deze bundel is te begrijpen dat discoursen omtrent het Duitse
slachtofferschap in de Tweede Wereldoorlog in een veel langere traditie staan dan
bijvoorbeeld Sebald ons wilde doen geloven. Al tijdens de oorlog gebruikte Goebbels'
propagandamachine de Engelse luchtaanvallen om de geallieerden als imperialisten
en terroristen af te schilderen. Het vernietigende bombardement op Dresden van 13
februari 1945 werd het ultieme mythisch geladen referentiepunt voor de
Anglo-Amerikaanse oorlogsmisdaden. Deze troop was zo krachtig dat hij meteen
bleef hangen in het Duitse collectieve bewustzijn, zodat hij na de oorlog eenvoudig
kon worden overgenomen door historici en journalisten in de DDR, zoals Bas von
Benda-Beckmann overtuigend aantoont. Bovendien bood de nadruk die de nazi's op
de Engelsen en de Amerikanen hadden gelegd een bijkomend voordeel voor de
socialisten, die op die manier de westerse kapitalisten als het ultieme kwaad konden
afschilderen, terwijl het Russische Rode Leger van beschuldigingen van
oorlogsmisdaden gevrijwaard bleef. (35)
Als er al een taboe bestond, dan is het dus in elk geval duidelijk dat het Duitse
lijden toch regelmatig gearticuleerd werd. Suzanne Brown-Fleming laat met mooie
voorbeelden zien hoe de Duitse katholieken reeds vlak na de oorlog hun lijden onder
woorden brachten. Ze put daarvoor uit de zeer omvangrijke briefwisselingen van de
Amerikaanse kardinaal Aloisius Muench, die van 1946 tot 1959 in Duitsland
werkzaam was. Al in januari 1946 brak Muench in zijn pastorale brief ‘One World
in Charity’ een lans voor de Duitsers. Hij riep de wereld op de Duitsers niet meer te
haten, en hen de misdaden van de nazi's te vergeven. De open brief werd massaal
verspreid en Muench ontving nog jaren talloze brieven van katholieke Duitsers die
hun dank betuigden. Inderdaad, schreven velen, waren lang niet alle Duitsers
nationaalsocialisten en bestond er dus eigenlijk geen collectieve Duitse schuld. Maar
de Duitsers waren gedurende de eerste jaren na de oorlog wel allen het slachtoffer
van de grote economische schade, van de Amerikaanse bezetting en van
voedselschaarste. Een enkele respondent ging nog een stapje verder: volgens een
leraar uit München werkten de geallieerden in het diepste geheim aan een
grootschalige vergeldingsactie, waarbij miljoenen Duitsers

Vooys. Jaargang 30

91
een langzame en pijnlijke dood zouden vinden. De schrijver van deze verontrustende
brief zou naar eigen zeggen nog liever in een concentratiekamp opgesloten en vergast
worden. (21) De situatie was volgens hem dus eigenlijk nog een stuk ernstiger dan
de Holocaust.
Enkele andere artikelen uit de bundel richten zich op de recentere
herinneringscultuur. Christian Groh probeert de mythe van het taboe uit de wereld
te helpen door monumenten die herinneren aan het bombardement op de zwaar
getroffen stad Pforzheim centraal te stellen. Volgens Groh is het taboe een recente
marketingtruc van Duitse uitgevers die de verkoop van hun boeken over Duitse
geschiedenis een nieuwe impuls willen geven. (75) Sinds de publicatie van Sebalds
eerdergenoemde Luftkrieg und Literatur (1999) verschenen er inderdaad nogal wat
boeken die beweerden nu eindelijk eens korte metten te maken met de
onbespreekbaarheid van deze problematiek: literaire teksten, zoals Günter Grass' Im
Krebsgang (2002), maar ook memoires en historiografische werken, zoals Jörg
Friedrichs veel vertaalde bestseller Der Brand (2002), dat in Duitsland goed ontvangen
werd, maar in het Verenigd Koninkrijk tot verontwaardigde reacties leidde. Daarnaast
verscheen de tv-film Dresden (2006), met een budget van meer dan 10 miljoen euro
de duurste Duitse tv-productie ooit gemaakt. (1)
Michel Heinlein ageert net als de eerdergenoemde historicus Götz Aly tegen het
denkbeeld dat eigenlijk alle Duitsers slachtoffer waren. Heinlein geeft in zijn artikel
(dat trouwens vreemd genoeg in het Duits werd opgenomen, terwijl alle andere
artikelen Engelstalig zijn) een kritische analyse van het slachtofferdiscours, dat
volgens hem vooral in het laatste decennium steeds dominanter is geworden. De
laatste oude nazi's zijn bijna dood, zodat de laatste groep die de oorlog nog heeft
meegemaakt in de oorlog nog kind was, en dus vrijwel uitsluitend uit slachtoffers
bestaat. Heinlein stelt dat er te veel over Duitsers wordt gesproken als over
slachtoffers, waardoor er te weinig aandacht wordt besteed aan de daders. Daarnaast
wordt er steeds meer grootschalig onderzoek gedaan naar traumaverwerking bij
kinderen, waarbij gegevens uit verschillende oorlogen met elkaar worden
gecombineerd. Hoewel de aldus verkregen onderzoeksresultaten van groot nut kunnen
zijn voor therapeuten, schuilt in dit soort onderzoek ook een gevaar: oorlog wordt
slechts beschouwd als een universeel fenomeen, waardoor de politieke, culturele en
historische context vervagen. Er dreigt zo een universeel toepasbaar oorlogsverhaal
te ontstaan, dat alleen nog oog heeft voor traumatische ervaringen, met de Holocaust
als ultieme betekenaar. Het vaak psychoanalytisch gekleurde hulpverleningsdiscours
kijkt vooral naar het individu, en nauwelijks naar maatschappelijke processen.
Bovendien heeft het discours geen oog voor de (politieke) verantwoordelijkheid van
daders van oorlogsgeweld, aldus Heinlein.
De bundel bevat dus een aantal artikelen die heel interessante case studies
behandelen. Zo slaagt de bundel er inderdaad in nieuwe inzichten te bieden in het
slachtofferdiscours, zoals dat tot uiting komt in allerlei verschillende maatschappelijke
domeinen.
Toch schort er iets aan de bundel. Wat ontbreekt is een visie, een onderzoekspro-
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ject dat de casestudies echt met elkaar verbindt. De verscheidenheid aan onderwerpen
geeft niet zozeer blijk van een brede blik, maar verraadt eerder een willekeurige,
ondoordachte opzet. De artikelen zijn ingedeeld in vier blokken. De eerste twee,
‘History and Historiography’ en ‘Public Memory and Mourning’, bieden doorwrochte
artikelen die ook daadwerkelijk over hun respectieve onderwerpen gaan. Het derde
blok echter, ‘Visual and Literary Representation’, is willekeurig gekozen. De meeste
artikelen in de rest van de bundel maken immers ook veelvuldig gebruik van films
en literatuur, en enkele zelfs uitsluitend. Het artikel van Cathy S. Gelbin over de
representatie van lesbiennes in holocaustfilms is rommelig opgezet. De auteur beweert
gebruik te zullen maken van het (overigens toch al beperkte) begrippenapparaat van
de feministische filmcritica Laura Mulvey, maar werkt die opzet vervolgens niet echt
uit. Het vierde en laatste blok van de bundel, ‘International Perspectives’, schiet ook
tekort. Bill Nivens bijdrage over Oost-Europa leunt zwaar op Oost-Europese
journalistieke discoursen, zonder die mediadiscoursen zelf kritisch te analyseren.
Ook Krijn Thijs' artikel over Nederlandse discoursen wekt sterk de indruk dat de
auteur speciaal voor deze gelegenheid eens lekker in de krantenarchieven is gedoken.
Zijn analyses van Het stenen bruidsbed (1959) van Harry Mulisch en De tweeling
(1993) van Tessa de Loo blijven steken bij citaten uit interviews met de auteurs. Een
werk als W.F. Hermans' novelle Het behouden huis (1951), waarvan ook de receptie
voor dit onderwerp zeer interessant was geweest, laat hij geheel buiten beschouwing.
En wanneer Thijs de meningen van Nederlanders over Duitsers wil weten, maakt hij
geen gebruik van de uitgebreide resultaten van onderzoeken van bijvoorbeeld TNS
NIPO, maar verzandt hij in het opsommen van krantenberichten over
dodenherdenkingen en ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse
hoogwaardigheidsbekleders. Het artikel van redacteur Seidel-Arpact, ten slotte, is
prachtig, maar waarom de speelfilm Walk On Water (2004) een internationaal
perspectief op het Duitse slachtofferschap zou bieden blijft enigszins onduidelijk.
Een internationaal perspectief dat echt een aanvulling zou zijn op deze bundel,
een Anglo-Amerikaans perspectief, ontbreekt helaas volledig, wat een groot gemis
is.(1) En dan te bedenken dat het congres nota bene in Leeds heeft plaatsgevonden.
Het feit dat het hier een congresbundel betreft verklaart waarschijnlijk ook de
willekeurige samenstelling. Maar dit gegeven kan geen excuus zijn voor de ietwat
slordige redactie: één artikel is in het Duits, terwijl de andere in het Engels zijn;
Duitse citaten worden in het ene artikel wel en in het andere niet vertaald; afkortingen
worden niet altijd toegelicht; de index is sympathiek, maar bevat veel te weinig
trefwoorden om echt van nut te kunnen zijn.
Ondanks de willekeurige opzet is de bundel toch voor ten minste de eerste helft

(1) Voor een analyse van een Anglo-Amerikaans perspectief (vooral aan de hand van Kurt
Vonneguts Slaughterhouse Five) leze men Ann Rigney, ‘All this happened, more or less:
what a novelist made of the bombing of Dresden’. In: History and Theory, Theme Issue 47
(mei 2009), pp. 5-24.
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buitengewoon lezenswaardig voor wie zich wil verdiepen in (Duitse) discoursen over
de Tweede Wereldoorlog. Menig artikel is duidelijk het resultaat van langdurig
nauwgezet onderzoek en weet allerlei interessant materiaal dwars over de grenzen
van verschillende disciplines op zeer overtuigende wijze te presenteren. De bundel
biedt inderdaad veel nieuwe perspectieven, al zijn ze helaas niet erg internationaal.
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Marjolein Hogenbirk (met medewerking van W.P. Gerritsen)
Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in
de Lancelotcompilatie
Hilversum (Uitgeverij Verloren) 2011
Gebonden uitgave
230 pagina's
30 euro
ISBN 9789087041830

Jacqueline Wessel
Der aventuren vader
Beschreef Frits van Oostrom in zijn Stemmen op schrift de Haagse Lancelotcompilatie
(KB 129 A 10) nog als ‘een reuzenboek’ (2006: 314), de in de compilatie ingevoegde
Middelnederlandse roman Walewein ende Keye kwam er bekaaider vanaf. Deze tekst
moest het stellen met de kwalificatie ‘tekst die niet excelleert in subtiliteit (...) [m]aar
het idee was aardig genoeg’. (2006: 280) Dat Marjolein Hogenbirk dit beeld wil
veranderen, moge duidelijk zijn. In haar dissertatie Avontuur en Anti-Avontuur. Een
onderzoek naar Walewein ende Keye, een Arturroman uit de Lancelotcompilatie
(2004), in talrijke artikelen, in een digitale teksteditie en nu in een gedrukte editie in
de prestigieuze KNAW-reeks Middelnederlandse Lancelotromans brengt zij sinds
1994 regelmatig diverse aspecten van dit unieke verhaal over de hoofse Walewein
en de jaloerse Keye onder onze aandacht.
Walewein ende Keye (rond 1320) is een origineel Middelnederlandse Arturtekst
die alleen als onderdeel van de hierboven al aangehaalde Lancelotcompilatie is
overgeleverd. De Lancelotcompilatie is een van de belangrijkste
verzamelhandschriften van Arturteksten en er wordt inmiddels al bijna veertig jaar
in projectvorm gewerkt aan de editie van dit ‘reuzenboek’, dat bestaat uit de drie
kerndelen Lanceloet, Queeste vanden Grale en Arturs Doet en zeven ingevoegde
romans waarvan Walewein ende Keye er één is. Dit project resulteerde in 1981 in de
reeks Middelnederlandse Lancelotromans. In deze reeks zijn, inclusief het
voorliggende deel, inmiddels negen delen uitgekomen, veelal dissertaties vergezeld
van een kritische editie van een gedeelte van de compilatietekst.
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Lijkt bovenstaand editieproject een werk van de lange adem, wat te denken van
de voorgeschiedenis van deze editie? Al in 1961 begon W.P. Gerritsen met een
werkgroepje Utrechtse neerlandici aan de voorbereidingen en zette zo de eerste
stappen in
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de richting van een zelfstandige kritische editie van Walewein ende Keye. Hoewel
er door de werkgroep lange tijd hard aan het project werd gewerkt, werd de editie
nooit afgerond. Tijdens haar promotieonderzoek naar de Walewein ende Keye stuitte
Marjolein Hogenbirk op het materiaal van de werkgroep en vatte zij het plan op om,
samen met haar promotor, de kritische editie op te pakken en tot een goed einde te
brengen. Na de voltooiing van haar Walewein ende Keye-monografie in 2004 kon
zij in 2006 binnen het project Editiemachine (een project van het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis) met de kritische teksteditie aan de slag. Sindsdien
is het project in een stroomversnelling geraakt: zo verscheen op 30 november 2009
bij het Huygens Instituut de eerste digitale uitgave van Walewein ende Keye, eveneens
bezorgd door Marjolein Hogenbirk in samenwerking met W.P. Gerritsen.1 Nu ziet
dan de gedrukte editie het licht.
Walewein ende Keye is een bijzondere Arturroman. Niet alleen omdat het hier om
een origineel Middelnederlandse Arturtekst gaat (dus niet uit bijvoorbeeld het
Oudfrans vertaald) of omdat dit de enige overgeleverde versie van het verhaal is,
ook de inhoud maakt Walewein ende Keye tot een bijzonder verhaal. Het verhaal is
namelijk geschreven om de reputatie van Walewein als der aventuren vader te
onderstrepen. Wat is het geval? Koning Artur heeft zijn neef Walewein een fraaie
nieuwe positie aan het hof aangeboden. Dit is tegen het zere been van hofmaarschalk
Keye. Jaloers beraamt hij een plan. Samen met twintig ‘getuigen’ probeert hij de
reputatie van Walewein onderuit te halen door Walewein van grootspraak te
beschuldigen: Walewein zou zich erop hebben doen voorstaan dat hij in zijn eentje
meer avonturen tot een goed einde zou kunnen brengen dan alle andere ridders van
Arturs hof bij elkaar. Uiteraard ontkent Walewein de aantijgingen en hij gaat op
avontuur om te bewijzen wat hij waard is. Hij verricht de ene heldendaad na de andere
en van al deze heldendaden stuurt hij de tienduizenden getuigen naar het hof. Zo
bewijst Walewein dat zijn reputatie van der aventuren vader verdiend is. De avonturen
van Keye en kompanen, net als Walewein op avontuur gegaan, staan in schril contrast
met de heldendaden van Walewein. Keye ontvangt na ommekomst van een jaar vol
wangedrag, misavontuur en gevangenschap bij terugkeer aan het hof een stevige
afstraffing en moet het hof ontvluchten. Artur, die het gedoe met zijn hofmaarschalk
inmiddels meer dan beu is, vloekt onkarakteristiek: ‘Hi heeft menege quaetheid
gedaen, Laettene ten duvelvolen gaen!’ (219)
Zoals gebruikelijk binnen de reeks Middelnederlandse Lancelotromans, bestaat
de editie van Walewein ende Keye uit twee delen. Nu deze editie, anders dan eerdere
delen in deze reeks, niet de neerslag vormt van een promotieonderzoek, maar
voortvloeit uit een tijdens dat onderzoek opgelopen Waleweinvirus, wordt de editie
dit keer ingeleid door een kortere studie. Overzichtelijk ingericht en prettig verwoord
komen kwesties aan de orde zoals handschriftelijke context, structuur en
karakterisering van de personages, thematiek, positie van de tekst binnen de Franse
en de Middelnederlandse

1

www.waleweinendekeye.huygens.knaw.nl/path.
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tradities en het proces van inpassing van de tekst binnen de Lancelotcompilatie,
waarbij de lezer telkens weer bewust gemaakt wordt van de punten waarop de
Walewein ende Keye van de Arturtraditie afwijkt. De lezer die niet in de complexe
materie van dit onderzoeksveld is ingevoerd, krijgt zo snel een beeld van de
geschiedenis van Walewein ende Keye en van de belangrijkste onderzoeksvragen
rond deze tekst. De bibliografie biedt desgewenst vele aanknopingspunten voor
verdere verdieping. Een uitgebreide samenvatting van het verhaal biedt de onervaren
lezer van Middelnederlandse teksten houvast op zijn of haar avontuurlijke tocht door
de toch altijd wat ontoegankelijke Middelnederlandse tekst.
Het tweede deel van het boek wordt gevormd door de kritische teksteditie. Het
belang van de editie is evident. Zoals gezegd hebben we hier te maken met een
origineel Middelnederlandse tekst die een binnen de Arturtraditie bijzondere thematiek
behandelt en die maar in één versie is overgeleverd. Bovendien wordt deze tot nu
toe vrij onbekend gebleven ingevoegde roman nu voor het eerst als een zelfstandige
tekst en voorzien van een gedegen annotatieapparaat uitgegeven en zo voor nader
onderzoek toegankelijk gemaakt. Het hoge niveau van de editiereeks maakt deze
editie een waardevolle aanwinst voor het onderzoeksveld.
Conform de in de reeks gehanteerde editieprincipes, gaat de kritische tekst
vergezeld van een paleografisch/genetisch commentaar (dat wil zeggen: aantekeningen
die de lezer helpen zich een beeld te vormen van de tekst van het handschrift en de
wijze waarop de tekst is overgeleverd), uitvoerige woordverklaringen en een
literair-historische toelichting. Nu in deze tekst de corrector van de compilatie niet
heeft ingegrepen en nu er geen sprake is van een brontekst of een andere versie van
Walewein ende Keye die vergelijkende aantekeningen noodzakelijk maakt, kan het
annotatieapparaat in vergelijking met eerdere delen uit de reeks beperkt blijven.
Een ander opvallend verschil met eerdere delen in de reeks is dat er voor gekozen
is in het P/G-apparaat niet de tot nu toe gebruikelijke tekens te gebruiken om
bijvoorbeeld correcties, uitkrabbingen, tussen puntjes gezette letters of woorden,
doorhalingen of hoger of juist lager dan de overige tekst geschreven woorden aan te
duiden. Ditmaal wordt de handschriftelijke situatie beschreven, waarmee het
P/G-apparaat voor de niet met de paleografische symbolen bekende lezer een stuk
toegankelijker is geworden.
Overigens worden in deze reeks de annotatiecategorieën in drie duidelijk van
elkaar gescheiden stroken onder de leestekst weergegeven. Zo kan elke lezer zich
desgewenst beperken tot die informatie die voor hem of haar van belang is. De lezer
die alleen geïnteresseerd is in het verhaal zal zich beperken tot de leestekst en het
blok woordverklaringen. De lezer die meer wil weten over de paleografische en
genetische situatie van de tekst wendt zich tot het P/G-blok. De literair-historicus
vindt in blok T vast veel van zijn of haar gading.
Valt er dan niets af te doen aan deze editie? Natuurlijk wel. Immers, geen editie
is perfect. Zo ontbreekt in de inhoudsopgave de paragraafnummering onder hoofdstuk
1 en onder het kopje ‘Inrichting van de editie’ en staan er af en toe typefoutjes in het
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notenapparaat. Eén hele amusante wil ik de lezer niet onthouden. Wanneer een wat
oudere burchtheer zijn ochtendwandelingetje buiten de muren van het kasteel maakt,
hoort hij een knaap luid roepen: ‘Hulpe, wacharme, live here! Wat wondere es nu
hier gesciet!’ (vers 544-545) De roepende jongeman wordt niet geïntroduceerd en
ook later wordt niet uitgelegd wie hij is of waar hij vandaan komt. Als we blok T
mogen geloven is het in elk geval wel een zeer charmante knaap: ‘Vermoedelijk is
de beschrijving van het personage door bekoring verdwenen’ (91, onder T 544). Hier
dient uiteraard, heel prozaïsch, ‘bekorting’ gelezen te worden.
Het moge duidelijk zijn, deze kritische editie is een belangrijke aanwinst voor de
Medioneerlandistiek. Niet alleen omdat na vijftig jaar de eerste zelfstandige uitgave
van Walewein ende Keye een feit is. Door de beproefde formule
studie-leestekst-gescheiden annotatieapparaten kan dit boek de nieuwsgierige student
historische letterkunde een eerste kennismaking bieden met tekst en onderzoeksveld,
terwijl het de ervaren onderzoeker middels de paleografisch/genetische en de
literair-historische aantekeningen een waardevol onderzoeksinstrument in handen
geeft dat mooie aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek.
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Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn en Elsa Strietman (red.)
Literary cultures and public opinion in the Low Countries
[Brill's Studies in Intellectual History, Vol. 197]
Leiden en Boston (Brill Publishers) 2011
324 pagina's
99 euro
ISBN 9789004206168
Eveneens gratis beschikbaar als PDF1

Jeroen Salman
Een literair-historische benadering van publieke opinie
Literary cultures and public opinion is het resultaat van de samenwerking tussen
twee onderzoeksgroepen, waar twee van de redacteuren, Arjan van Dixhoorn en Jan
Bloemendal, nauw bij betrokken waren en/of leiding aan gaven. De derde redacteur,
Elsa Strietman, heeft zich vooral beziggehouden met de redactie van het boek,
waarvoor ze overigens alle lof verdient. Het resultaat van hun inspanningen is een
prachtig boek, uitgegeven door Brill Publishers, dat het thema literatuur en publieke
opinie op de kaart zet. De makers beogen een breed, internationaal publiek en hebben
om die reden gekozen voor een Engelstalig boek. Om de toegankelijkheid te vergroten
is het boek niet alleen als een keurig gebonden uitgave (voor 99 euro) beschikbaar,
maar tevens (gratis) als pdf via de website Open Acces in European Publishing
(www.oapen.org). Mijn ervaring is dat het ‘echte’ boek zich het beste leent voor een
eerste lezing, maar dat de pdf erg handig is wanneer je nog iets na wilt kijken of op
wilt zoeken.
Afgezien van deze praktische voordelen is ook goed nagedacht over de inhoudelijke
coherentie van dit boek. Dat is immers een valkuil voor dit type bundel. De
redacteuren hebben er duidelijk alles aan gedaan om die valkuil te vermijden. Er zijn
volgens het voorwoord diverse bijeenkomsten geweest waarin de bijdragen en de
centrale concepten ‘literaire cultuur’ en ‘publieke opinie’ ter discussie stonden. Het
resultaat is niet alleen een inleiding over het begrip publiek opinie, maar ook nog
1

http://www.oapen.org/search?identifier=391856.
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een nabeschouwing waarin de bijdragen in een analytisch model worden geplaatst
en een onderzoeksagenda voor de toekomst wordt geschetst. Bovendien gaan de
auteurs in hun bij-
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dragen, en dat zien we niet zo vaak, ook echt in debat met hun redacteuren.
De centrale boodschap is zonneklaar: de samenstellers van de bundel willen
duidelijk maken dat literatuur (in het Nederlands en Latijn) in de vroegmoderne Lage
Landen mede inhoud en vorm heeft gegeven aan het publieke debat. Literatuur wordt
gezien als een historische bron, die we net als archivalia en correspondentie moeten
gebruiken bij de bestudering van historische fenomenen. Een samenhang aantonen
tussen literatuur en discussiecultuur is echter niet de meest ingewikkelde opgave van
dit boek. Lastiger is het de aard en de consequenties van die relatie precies vast te
stellen. Ik kom daar nog op terug.
In de inleiding wordt de grootmeester in dit vakgebied, Jürgen Habermas, zowel
geprezen als de maat genomen. Door zijn te strikte definitie van het concept publieke
opinie en zijn selectieve gebruik van bronnen plaatst hij het ontstaan ervan ten
onrechte pas in de achttiende eeuw. Van Dixhoorn en Bloemendal stellen dat literatuur
reeds vanaf de vijftiende eeuw niet alleen een uitingsvorm voor politiek gedachtegoed
was, maar daar mede vorm aan gaf. Habermas' definitie van publieke opinie achten
de auteurs te elitair. Publieke opinie als een vorm van consensus kwam volgens hem
pas tot stand toen er sprake was van rationeel-kritische discussies door
goedgeïnformeerde deelnemers. Kwaliteitskranten en sociale ontmoetingsplaatsen
als de salon en het koffiehuis waren een noodzakelijke voorwaarde om publieke
opinie een bovenlokaal karakter te geven. Van Dixhoorn en Bloemendal geven de
voorkeur aan een meer dynamische benadering: het gaat hen om het gehele proces
van meningsvorming bij een bepaald publiek. Literaire teksten spelen een belangrijke
rol in dat proces. ‘Literair’ wordt dan wel breed opgevat. Alle teksten waarin gebruik
wordt gemaakt van literaire technieken worden in beschouwing genomen. Tevens
worden alle mogelijke literaire overdrachtsvormen bestudeerd: van oraal tot
performatief en van geschreven tot gedrukt. De Lage Landen vormen een ideale
geografische setting voor dergelijke exploraties:
(...) we would claim that the early modern Low Countries had a permanent
supra-local public sphere as a result of the interaction of handwritten and
printed works with the oral, performative and visual media of a face-to-face
society, and that in this interaction literary works had an important part to
play. (14)
Aan het slot van de inleiding presenteren de auteurs een model dat bestaat uit de
verschillende functies die literaire teksten bij de vorming van publieke opinie kunnen
hebben. Deze lopen uiteen van het ‘op de agenda plaatsen’ van een bepaalde kwestie
en het aanbieden van instrumenten aan burgers om hun mening te uiten, tot het actief
aanzetten van mensen tot een bepaald gedrag. In de acht hoofdstukken die volgen
komen deze functies terug.
De auteurs van de chronologisch opgebouwde hoofdstukken hebben een duidelijke
opdracht meegekregen: op welke wijze hebben de bestudeerde teksten onderdeel
uitgemaakt van politieke, sociale of religieuze meningsvorming en in hoeverre zijn
ze
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daarin beslissend geweest? Met andere woorden: hebben literaire teksten meningen
gevormd of veranderd? Het is uiteraard onmogelijk om alle hoofdstukken met deze
opdracht in het achterhoofd te bespreken. Ik licht er een paar uit om te laten zien hoe
auteurs met deze opdracht aan de slag zijn gegaan en ook hoe ze de relatie tussen
literatuur en publieke opinie hebben geproblematiseerd.
Juliette Groenland richt zich in hoofdstuk vijf op historiedrama's. Ze bespreekt
het Neolatijnse, op de klassieke poëtica gebaseerde toneelstuk Auriacus (1602) van
Daniel Heinsius en het daarop geënte, Nederlandstalige rederijkersdrama Het
moordadich stuck (1606) van Jacob Duym. In haar analyse van het werk van Heinsius
en Duym komt ze tot de conclusie dat in historiedrama's ‘gespeeld’ werd met publieke
opinie. Gezien het retorische en metaforische karakter van dit soort teksten pleit ze
ervoor om niet uitsluitend literatuur als bron voor vroegmoderne publieke opinie te
gebruiken. Voor een completer beeld is het noodzakelijk ook andere bronnen bij de
analyse te betrekken. Pas dan kan met recht aangetoond worden dat Habermas
publieke opinie veel te laat in de tijd plaatste. Zij constateert daarnaast in een epiloog
dat er drie valkuilen zijn voor dit type onderzoek, die volgens mij eigenlijk voor de
hele bundel gelden. In de eerste plaats is er het feit dat literatuur en publieke opinie
moeilijk te onderscheiden zijn en dat het dus ook vrijwel onmogelijk is om ‘invloed’
te meten. Verder wijst ze op het mimetische karakter van renaissanceteksten, waardoor
de mate van vervorming van de werkelijkheid niet is vast te stellen. Ten slotte is er
het probleem dat we vaak niet meer in staat zijn de historische context te
reconstrueren.
Nelleke Moser laat zien hoe belangrijk manuscripten en toneelopvoeringen zijn
voor de bestudering van opinievorming in de vroegmoderne tijd. Ze pleit dan ook
terecht voor een Nederlandse catalogus van manuscripten uit deze periode, zoals we
die ook hebben voor drukwerk (de STCN). Daarmee zou dit type onderzoek niet
langer van toevallige en moeizame vondsten afhankelijk zijn. Centraal in haar
hoofdstuk staat een beschrijving van een theateropvoering, die in 1623 plaatsgevonden
zou hebben aan het Spaanse hof, in aanwezigheid van leden van de Spaanse
koninklijke familie en van Karel, de prins van Wales. De laatste bracht een bezoek
aan Madrid om (vergeefs) een huwelijk te arrangeren tussen Karel en de zuster van
Koning Filips IV. De vraag is of het hier wel gaat om een feitelijke beschrijving van
deze opvoering, of dat er sprake was van een fictionele constructie met polemische
doeleinden. Mogelijk is het stuk nooit opgevoerd omdat het te beledigend zou zijn
geweest voor Karel, of omdat het bedoeld was als kopij voor een pamflet. Moser laat
zien dat we voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van dit soort
‘ooggetuigenverslagen’. Ook zij benadrukt de noodzaak literaire met andere bronnen
te combineren.
Joke Spaans relativeert in hoofdstuk negen de betekenis van literaire bronnen, in
dit geval een lied, voor publieke opinie. Veel populaire literatuur was immers bedoeld
als vermaak of als pure propaganda. Haar bijdrage handelt over een politiek liedje,
in handschrift overgeleverd, dat in 1686 in Alphen op publieke plaatsen werd
gezongen en dat verwees naar de zogenaamde ‘Alphense varkensoorlog’, een lokaal,
religieus-politiek conflict. Toch ziet Spaans dit lied niet als een factor in de lokale
meningsvor-
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ming, ondanks het feit dat de zangers (tijdelijk) werden opgesloten en het lied werd
verboden. Het lied ging namelijk niet in op de onderliggende politieke problemen
en bovendien werden de hoofdpersonen niet met name genoemd. Het had ook geen
invloed op de rechtszaak en de loop van het conflict en was slechts bedoeld als
vermaak achteraf.
Ook in de vijf overige bijdragen komen relevante teksten aan de orde. Samuel
Mareel schrijft over de toneelschrijver Cornelis Everaert en diens
vroegzestiende-eeuwse rederijkersstuk d'Onghelycke Munte, waarin straatnieuws en
roddel onder de loep worden genomen. Judith Ketëler behandelt de antilutherse
poëzie van Anna Bijns en Verena Demoed legt eveneens een verband tussen
Gnapheus' Latijnse toneelstuk Hypocrisis en de lutherse reformatie. Het hoofdstuk
van Moniek van Oosterhout handelt over een Latijns treurdicht van Hugo Grotius
voor Jacobus Arminius en Helmer Helmers bespreekt de invloed van de executie
van Karel I op het Nederlandse zeventiende-eeuwse drama.
In de epiloog doen de redacteuren recht aan de kritische analyses van de
verschillende auteurs en komen ze tot een genuanceerd beeld van de relatie tussen
literaire cultuur en publieke opinie. Ze zijn zich bewust van de beperkingen van dit
soort onderzoek. De interpretatie van literaire bronnen is zelden eenduidig en ook
het effect is nauwelijks meetbaar: ‘The problem of research into historical opinion
is that we will never know what most people believed.’ (272) Daar staat volgens de
redacteuren tegenover dat andere belangrijke vragen wel beantwoord kunnen worden.
Literaire bronnen bieden immers inzicht in de mening en het gezag van de auteur en
in het beoogde publiek. Ook leren de teksten ons of auteurs zich bewust waren van
zoiets als publieke opinie en of ze meenden dat meningen beïnvloed konden worden.
Verder kunnen we nagaan in hoeverre literatuur maatschappelijke kwesties op de
agenda zette en op welke wijze opvattingen toegankelijk werden gemaakt voor een
breed publiek.
Deze rijke en inspirerende bundel plaatst de Nederlandse letterkunde in een nieuw
licht en opent een geheel nieuw onderzoeksveld. Relatief onbekende teksten, maar
ook ruim bestudeerde klassiekers, kunnen opnieuw tegen het licht van de publieke
opinie worden gehouden. Na lezing van deze bundel zijn we ons echter tevens bewust
van de beperkingen van literaire bronnen en het gevaar van misleiding. Het fenomeen
van de publieke opinie moeten we met een veel breder palet aan bronnen bestuderen.
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Personalia
Willem Bongers-Dek, voormalig hoofdredacteur van Vooys, MA Dutch Language
and Literature (cum laude).
Hasker Brouwer is student Illustratie en geslaagd grafisch vormgever die geniet
van wat hij doet. Hard werkend met een glimlach komt zijn derde jaar
HKU-Illustration bijna tot zijn einde. Striptekenen, bladen illustreren, animeren, alles
kan en meer wil hij leren. Beeldend ligt zijn specialisme bij de beeld-sequentie, de
niche-kunst van opeen lopende beelden zo vloeiend mogelijk te laten lopen.
Jeroen Dera, voormalig hoofdredacteur van Vooys, MA Letterkunde en
Literatuur-wetenschap (cum laude).
Laurens Ham, voormalig hoofdredacteur van Vooys, MA Dutch Language and
Literature (cum laude).
Arie Jan Gelderblom (1946) was tot zijn pensionering in 2010 aan de Universiteit
Utrecht verbonden als hoofddocent voor Vroegmoderne Nederlandse literatuur.
Lia van Gemert is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam en directeur van het Amsterdams Centrum voor de studie van de
Gouden Eeuw.
Bas Jongenelen studeerde in 1995 bij Jaap Goedegebuure af op Werther Nieland.
Sinds die tijd heeft hij zich bezig gehouden met literatuur van voor 1900. Bijna tien
jaar was hij docent Nederlands in het voortgezet onderwijs, tegenwoordig is hij
docent literatuurgeschiedenis en taalbeheersing aan de Fontys Lerarenopleiding
Tilburg. In maart verschijnt zijn boek over rederijkerskluchten Comic Drama in the
Low Countries bij Boydell & Brewer. Meer info op: www.basjongenelen.nl.
Yvonne Keesman is derdejaars aan de opleiding illustratie aan de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht en gaat binnenkort stage lopen bij Tim Enthoven. Haar werk is
te vinden op www.yvonnekeesman.com.
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Lars Kloet (1990) zit in het derde jaar van de studie Nederlandse Taal en Cultuur
aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte hier als student-assistent bij de afdeling
Vroegmoderne Literatuur. Sinds mei 2010 is hij redacteur bij Vooys.
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.
Maaike Meijer (1949) publiceerde veel op het gebied van poëzietheorie en
-interpretatie, genderstudies en cultural studies. Zij is als hoogleraar verbonden aan
het Centrum voor Gender en Diversiteit (Faculteit Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen) van de Universiteit Maastricht. Onlangs (voorjaar
2011) verscheen haar biografie van de Nederlandse dichteres M. Vasalis bij uitgeverij
Van Oorschot. Zij werkt nu aan een bundel over liederen en gedichten, en aan een
boek over mannelijkheid.
Koen Potgieter (1987) is cum laude afgestudeerd in American Studies aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt momenteel aan een onderzoeksvoorstel en
wil promoveren in Amerikaanse literatuurgeschiedenis.
Luc Princen is sinds 2006 actief onder de naam To Wonder Multimedia als
multimediaal vormgever en ontwikkelaar. Sinds zijn afsturen in 2009 aan
Communication & Multimedia Design in Breda specialiseert hij zich voornamelijk
in illustreren, design, webapplicaties en games.
Jeroen Salman (1961) is als universitair docent Literatuurwetenschap verbonden
aan Universiteit Utrecht. Hij doceert onder andere over renaissanceliteratuur,
reisverhalen, boekgeschiedenis, populaire literatuur en de relatie tussen literatuur en
wetenschap. Zijn publicaties hebben betrekking op populaire cultuur en
boekgeschiedenis in de vroegmoderne tijd. Op dit moment leidt hij een project in
het kader van het NWO-programma Culturele Dynamiek onder de titel:
‘Popularisation and media strategies (1700-1900)’.
Susanne ter Smitten (1989) voltooide in de zomer van 2011 haar bachelor
Literatuurwetenschap aan Universiteit Utrecht. Momenteel volgt zij de master
Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij redacteur en
chef eindredactie bij Vooys.
Kila van der Starre heeft in 2010 en 2011 achtereenvolgens de bachelors
Literatuurwetenschap en Taal- en Cultuurstudies (hoofdrichting Moderne Letterkunde)
cum laude gehaald aan Universiteit Utrecht. Op dit moment is ze werkzaam bij
Stichting Poetry International in Rotterdam. Daarnaast vormt ze samen met Babette
Zijlstra het dichtersduo Kila & Babsie.
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Pieter Steinz(1963) is historicus en anglist. Hij was jarenlang redacteur Literatuur
en chef Boeken van NRC Handelsblad. Sinds kort is hij directeur van het Nederlands
Letterenfonds. Hij schreef onder meer de Lezen & cetera - Gids voor de
Wereldliteratuur (2006), het literaire non-fictieboek De duivelskunstenaar - De reis
van Doctor Faust door 500 jaar cultuurgeschiedenis (2010), Macbeth heeft echt
geleefd - Een reis door Europa in de voetsporen van 16 literaire helden (2011) en
samen met Hans den Hartog Jager: Verleden in verfde Nederlandse geschiedenis in
veertig schilderijen (2011).
A.B.C. Swart studeert Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
en is redacteur en penningmeester van Vooys.
Jacqueline Wessel rondde in 2009 de researchmaster Medieval Studies af met haar
scriptie ‘Performing the Lancelot Compilation? A closer look at performability and
performer-friendliness of the Lancelot Compilation, verses 35737 to 36947’. Sinds
september 2011 is zij als AiO verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bij de
capaciteitsgroep Nederlands (Historische Letterkunde). Zij werkt daar aan haar
promotieproject ‘Getuigen van het gesproken woord? Performantie en interpunctie
in handschriften met Middelnederlandse berijmde teksten’.
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[Nummer 2]
Redactioneel
Het monetaire systeem: een wereldwijde religie die meer volgers heeft dan alle andere
geloofsovertuigingen bij elkaar. Wie zich enigszins verdiept in de ideologie van een
wereld die op geld gebaseerd is, weet dat ook dit systeem geen absolute waarheden
kent. Geld drijft ons echter allen en ontkenners van het systeem zijn als ketters in de
middeleeuwen: buiten de maatschappij geplaatste vogelvrijen; kansloze sloebers die
het niet zullen redden. In deze roerige tijden van begrotingstekorten, crises en
miljardeninvesteringen lijkt het monetaire systeem te kampen met een leeglopende
parochie. De geloofsgemeenschap roept om hervormingen en verschillende stromingen
ontstaan. Ook de literaire wereld ontkomt niet aan deze wereldse zaken. Een mooie
gelegenheid om het thema ‘Letter en Geld’ in dit tweede nummer van het jubileumjaar
uit te diepen aan de hand van verschillende casussen.
Hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde Lia van Gemert verkent samen
met promovendi Marrigje Paijmans en Sabine Muller de handelsnetwerken van de
Gouden Eeuw in de Republiek. De drie hoofdrolspelers in dit artikel zijn Katharina
Lescailje, Joost van den Vondel en Jacob Lescailje. De auteurs laten zien dat literatuur
een klandiziebindende rol kan vervullen.
Reflecties op geldzaken vanuit contemporaine casussen komen aan bod in de
volgende twee artikelen. Postdoc Saskia Pieterse analyseert Marja Brouwers' Casino,
een roman die morele corruptie aan de kaak lijkt te stellen. Hoogleraar
Boekwetenschap Lisa Kuitert schrijft over een minder romantische kant van het
auteurschap: de schrijvershonoraria in een tijd van opkomende e-books. Zij maakt
daarbij een vergelijking met de opkomst van de pocket in de jaren vijftig.
Conservator Ad Leerintveld neemt ons in zijn column mee op reis door de wondere
wereld van geld en waarde als het om handschriften en andere literaire ‘kunstwerken’
gaat. Terug in de Gouden Eeuw zet Vooys-redacteur Lars Kloet Jeremias de Deckers
Lof der Geldsucht graag In zijn Kast. Dat werk was zowel een oefening in spotternij
voor Decker, als een wijze les voor de lezer.
De Kop van Jut wordt deze keer geslagen door dichter Maarten van der Graaff,
die een stiekeme cultauteurfetisjist blijkt te zijn, en daar zijn koesterende afkeer van
laat blijken. Redacteuren Else Boer en Susan Potgieter doen verslag van hun interview
met de Amerikaanse auteur Chad Harbach. Zij bevragen hem over het schrijverschap
en het succes van zijn roman The Art of Fielding.
Natuurlijk hebben we ook recensies, waarbij de inhoud van een werk niet altijd
gerelateerd is aan geld, maar de prijs van het boek uiteraard wel vermeld wordt.
Lieke van Deinsen recenseert Negotiating Differences: Word, Image and Religion
in the Dutch Republic, Frank Keizer las Cruel Optimism, Dieuwke van der Poel
schrijft over Anna Bijns, van Antwerpen, en Carl de Strycker bespreekt Sinds Adam
en Achilles. Bijbel en mythologie in de Europese literatuur.
Een waarde-volle Vooys kortom, die hopelijk bij kan dragen aan uw cultureel
kapitaal.
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Lia van Gemert, Marrigje Paijmans en Sabine Muller
Big Business!
Literatuur als handelswaar in de Gouden Eeuw
Amsterdam was in de succesvolle, ‘gouden’, zeventiende eeuw 's werelds
bijenkorf nummer één. In een ongekend veelzijdige culturele industrie
produceerde de stad massa's schilderijen, prenten, literatuur en
informatieve media. De bijenkorf werd bevolkt door een kluwen van
onderling verknoopte netwerken met onder anderen kunstenaars,
handelaren, bestuurders en geleerden. Wie mee wilde tellen moest
strategisch manoeuvreren. Literatuur was daar een goed middel voor.
Schrijvers en uitgevers gebruikten hun producten als visitekaartjes om
belangen van henzelf en hun groepen te behartigen.

Inleiding
Sinds het invloedrijke werk van de Franse socioloog Pierre Bourdieu zijn
cultuurproducten niet meer los te zien van economische, politieke, religieuze en
sociale belangen, en van vertegenwoordigers uit maatschappelijke velden die voor
die belangen strijden. (Bourdieu 1992/1993; Dorleijn & Van Rees 2006: 15-37)
Bourdieu schreef over de negentiende en twintigste eeuw, waarin het ‘literaire veld’
(de literaire infrastructuur die gevormd wordt door de instituties die eraan deelnemen)
een grotere autonomie bezat ten opzichte van het politieke en sociale veld dan in de
eeuwen daarvoor. Maar zijn inzichten zijn ook bruikbaar voor de vroegmoderne
periode, al bestond er toen geen autonoom literatuurbegrip en was het literaire veld
veel minder ver uitgekristalliseerd. De bruikbaarheid ligt in het feit dat literatuur hoe
dan ook verbonden is met de competitie tussen de zojuist genoemde maatschappelijke
belangen. Dat geldt zeker voor het zeventiende-eeuwse Amsterdam, waar literaire
instituties snel opgang maakten.
We concentreren ons hier op het literaire veld, waartoe in de zeventiende eeuw
ook de theaterwereld behoorde. Net als hedendaagse auteurs streefden
zeventiende-eeuwse schrijvers vaak niet primair naar economisch gewin, maar naar
acceptatie door vakgenoten, in Bourdieus termen ‘cultureel kapitaal’. Verder vervulde
literatuur voor de Amsterdamse burgerij een belangrijke functie bij het aanleggen
en onderhouden van sociale contacten; ze droeg dus ook bij aan de verwerving van
‘sociaal kapitaal’. (Kooijmans 1997; Geerdink 2012) Ten slotte konden auteurs
‘politiek kapitaal’ verwerven, door in hun werk een standpunt in te nemen over
politieke kwesties. In de zeventiende eeuw waren dat soort kwesties meestal direct
verbonden met religieuze, dus daar gaat het vaak om ‘politiek-religieus kapitaal’.
In dit artikel gaan we in op de manier waarop ondernemers uit het literaire veld
in
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de zeventiende eeuw literatuur gebruikten om cultureel, economisch, sociaal en
politiek-religieus kapitaal te verwerven.1 Marketing en relatiemanagement zijn
belangrijke activiteiten bij de verkoop van producten, dat was in de culturele industrie
van de Gouden Eeuw net zo als vandaag. We zullen enkele voorbeelden van
netwerkbeheer analyseren. Onder een netwerk verstaan we elke groep van mensen
die met een bepaalde actor (bijvoorbeeld een auteur, uitgever, vertaler, koopman of
bestuurder) in verband te brengen valt. Niet iedereen in zo'n netwerk hoeft elkaar
gekend te hebben. Ter inleiding illustreren we de sociaaleconomische invalshoek
aan de hand van de poëzie van uitgeefster Katharina Lescailje. Daarna belichten we
twee andere voorbeelden van management, rondom dichter Joost van den Vondel
en uitgever Jacob Lescailje, het eerste gedomineerd door politiek-religieuze factoren,
het tweede door economische. Tot slot gaan we aan de hand van het genre roman in
op de invloed van marktveranderingen op netwerkmanagement.

De sociaaleconomische waarde van literatuur: Katharina Lescailje
In 1690 feliciteerde Katharina Lescailje (1649-1711) een klein meisje op rijm met
haar verjaardag:

Op het eerste verjaaren van jongkvrouwe Helena van Zon
Blonde Leentje, zoete bekje,
Die in 's aanschijns ommetrekje*,

in je gezichtje

In het tedere gelaat
Schoner als de dageraad,
Geeft, met grote hoop, te lezen
Hoe volmaakt uw glans zal wezen,
Hoe beminnelijk, hoe groot,
Als uw schone naamgenoot*;

nl. haar moeder

Stralende uit uw lodd're lichtjes*

vriendelijke oogjes

Duizend onweerstaanb're schichtjes*,

straaltjes

Waarmee gij op enen stond*

in één tel

Lichtlijk duizend harten wondt,
(...) (Lescailje 1731: I, 140)

1

Dit artikel is een bewerking van de lezing ‘Big Business! Literatuur als handelswaar in de
Gouden Eeuw’, die de auteurs op 12 november 2011 hielden op de alumnidag van de
Universiteit van Amsterdam.
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Titelpagina van het verzameld werk van Katharina Lescailje, 1731 (privé-exemplaar)

Hier klinkt een bekende poëzieklassieker door, ‘Kinder-lyck’ van Vondel uit 1632,
geschreven na de dood van zijn zoontje:
Constantijntje, 't zaligh kijntje,
Cherubijntje*, van om hoogh*,

engeltje; vanuit de hemel

D'ydelheden hier beneden*

aardse, vergankelijke zaken

Uitlacht met een lodderoogh*.

vriendelijk oog

(...) (Vondel WB: III, 388)
Lescailje was een groot fan van Vondel en volgde hem graag na. (Van Gemert
1994, 2010) De overeenkomsten in de geciteerde regels, zoals het ritme en de
lodderoogjes, zijn dus geen toeval. In de Gouden Eeuw gold zo'n imitatie niet als
plagiaat maar als beleefd compliment aan je collega. De keuze voor
gelegenheidspoëzie was evenmin toeval want dit genre was populair. Kunnen we de
sociale en economische waarde van Lescailjes literaire teksten bepalen?
Zij schreef veel expliciet geadresseerde poëzie: voor vrienden en vriendinnen,
kooplieden, dichters en intellectuelen uit Amsterdam, en voor handelaren uit andere
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plaatsen, zoals Utrecht en Haarlem. Dat ze haar sociale banden graag wilde bevestigen,
is goed te zien aan het voorbeeld van de jarige Helena van Zon. Zij was de dochter
van Helena van der Heck en de rijke koopman Willem van Zon, die voornamelijk
in de Baltische gebieden langs de Oostzee handel dreef. (Van Oostrum 2011) Voor
dit gezin schreef Lescailje een kleine twintig gedichten: bij de bruiloft van de ouders,
bij de verjaardagen van hun kinderen en één bij de dood van een kind, bij Lescailjes
bezoekjes aan hun huis Doornburg in Maarssen, en ook opdrachtgedichten bij twee
door haar vertaalde toneelstukken. Ze kende het gezin dus vrij goed en waarschijnlijk
waren ze ‘vrienden’ in de zeventiende-eeuwse zin van het woord: de relatie was
gericht op versterking van de sociale en economische positie van beide partijen.
(Kooijmans 1997; Geerdink 2010: 180) Hun interesse in kunst zal de alliantie zeker
bevorderd hebben: Lescailje zinspeelt daar herhaaldelijk op.2
Sociaal dichtwerk had een directe en een indirecte economische waarde. Direct
omdat het inkomsten opleverde: dit soort teksten werd in kleine oplage gedrukt voor
de ontvangers, die ervoor betaalden.3 Eén keer, in een lofdicht op de Doornburg,
wordt Van Zon expliciet als ‘Meçenas’ aangesproken, wat op werkelijke betaling
duidt. (Lescailje 1731: I, 244) Dat Lescailje ook drama's opdroeg, die in grotere
oplage in de vrije verkoop kwamen, geeft aan dat ze ook een grotere openbare
vernoeming aandurfde dan voor het beperkte circuit van een familie. (Lescailje 1731:
I, 321-322, 355) Wellicht had Van Zon ook hier financiële inbreng.
De indirecte economische waarde van Lescailjes gedichten houdt nauw verband
met de sociale. Hier gaat het om de openbare alliantie van de twee partijen. Voor
Van Zon bevestigde de vernoeming zijn reputatie van succesvol koopman die goede
kunst wist te waarderen. Voor Lescailje was het belang groter omdat Van Zon uit
een hoger burgerlijk circuit kwam dan zij. (Geerdink 2010: 180; Van Oostrum 2011)
Hij hoorde tot de elite van de protestantse burgerij in Utrecht, waar hij als Domheer
van OudMunster het bewind voerde over een van de vroegere katholieke kapittels
van de stad. Zo'n erefunctie moest je kopen en kreeg je alleen bij gevestigde reputatie.
Ook de ongehuwde Lescailje was in zaken: ze dreef samen met een zus de uitgeverij
annex boekhandel die haar ouders hadden nagelaten. De winkel stond vlakbij de
Dam en was niet de enige in deze branche. Alleen al tussen het IJ en het Spui - van
het huidige Amsterdam Centraal Station tot de Lutherse kerk (tevens aula van de
Universiteit van Am-

2
3

Een van de dochters, Sara Maria, schreef poëzie, onder andere een christelijk poëticaal
leerdicht. (Van Gemert 1995; Stronks 1997; Van Oostrum 2011)
Van Lescailjes werk voor of opgedragen aan de Van Zons zijn in elk geval enkele aparte
drukken bewaard gebleven, zoals het bruiloftsgedicht voor het echtpaar, het lofdicht op de
Doornburg en de twee tragedies (zie de STCN voor bewaarplaatsen). In totaal zijn er buiten
het complete verzamelde werk van Lescailje op dit moment 26 apart gedrukte bruiloftsdichten
bekend. Meestal zijn ze opgenomen in een verzamelbundeltje voor een bepaald huwelijk; in
20 gevallen is dat bundeltje door de firma Lescailje gedrukt. (Geerdink 2010: 195-197) Voor
Lescailjes andere gelegenheidswerk zijn geen tellingen beschikbaar; evenmin is bekend
hoeveel werk er bewaard is buiten de bibliotheken die in de STCN zijn opgenomen.
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sterdam) - zaten zo'n pakweg zestig bedrijven die iets met boekproductie te maken
hadden. Een hoge sociale ranking van de klanten was in deze concurrentiesituatie
handige reclame.
Maar waarom zou een Amsterdamse zakenvrouw contacten smeden met mensen
uit Utrecht of Maarssen? De reden is dat via Van Zon andere contacten gelegd konden
worden. Eén van zijn kennissen was bijvoorbeeld de machtige burgemeester Joan
Huydecoper van Maarsseveen, die zoals menig rijke Amsterdammer aan de Vecht
een buitenhuis had. (Van Oostrum 2011) Het geslacht Huydecoper komt in de drie
bundels met Lescailjes verzamelde poëzie éénmaal voor. Ze schreef zelf niets voor
de Huydecopers, maar in de afdeling met gedichten die aan haar opgedragen zijn,
staat een rouwdicht bij haar dood, door Balthasar (de dichter in de familie). Hij erkent
hiermee dus openlijk het belang van een alliantie met de auteur. (Lescailje 1731: I,
5) Lescailje adresseerde andere bestuurders wel rechtstreeks: de families Blaeu
(tevens collega-uitgevers), Six, Geelvink en zelfs De Witt, de machtige
Dordrechtenaren. Ook de juristen (Joan Blasius), de calvinistische kerk (Cornelis
Elias) en het onderwijs (Petrus Suurendonk) zijn vertegenwoordigd. Deze onvolledige
lijst laat zien dat Lescailje haar belangen breed behartigde. Dat hier verder onderzoek
moet plaatsvinden is recent aangetoond door Nina Geerdink, aan de hand van
doopsgezinde kooplieden uit Haarlem: zonder hen persoonlijk te kennen, schreef
Lescailje bruiloftspoëzie voor huwelijken in deze kring. Ook hier is haar toon
vriendelijk, maar de stijl is formeler. Ging het om handelsbelangen of speelden er
andere zaken? (Geerdink 2010: 181-185)
Zakenvrouw Katharina Lescailje bestendigde met poëzie dus haar
sociaaleconomische netwerken. De sociale boodschap was: gezaghebbende personen
en families vertrouwen mij, als u mij iets voor u laat schrijven of drukken kan dat
een toegang tot hen zijn en uw positie in hun kringen versterken. De economische
boodschap was: mijn bedrijf is kredietwaardig, ik beschik over het kapitaal om altijd
te kunnen leveren en zal uw drukopdrachten professioneel uitvoeren. Lescailje was
niet de enige die zo reclame maakte: onder anderen Vondel had het eerder gedaan.
Het roerige karakter van zijn werk vergde echter een complexer netwerkmanagement.
We zullen dat illustreren aan de hand van het controversiële toneelstuk Palamedes
oft Vermoorde Onnooselheyd (onschuld).

Vondel als artistiek ondernemer: de casus Palamedes, 1618-1625
Hoewel Joost van den Vondel (1587-1679) regelmatig omstreden teksten publiceerde
en ook mecenassen met tegengestelde belangen had, zoals de Oranjes en Amsterdamse
regenten en kooplieden, verwierf hij vriendschappen tot in de hoogste Amsterdamse
kringen. Hier werd door alle betrokkenen strategisch gemanoeuvreerd. Een auteur
kon zich daarbij aan de machtsstructuren optrekken, of ze bekritiseren, of - zoals
Vondel deed: beide bewegingen maken. (Pieters 2011: 152-153, 163) De strategieën
die Vondel aanwendde om zijn werk optimaal in dienst te stellen van zijn reputatie
en carrière als dichter zijn per definitie verhuld. Ze kunnen aan het licht worden
gebracht door te onderzoeken in welke netwerken Vondel zich begaf en welke
formuleringen
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hij koos in zijn (para)teksten. Verder moet de politiek-religieuze context rond zijn
werk bekeken worden. Bij het toneelstuk Palamedes (1625) is het niet moeilijk om
de machthebber te vinden die Vondel bekritiseerde: stadhouder Maurits. Echter, om
de mensen te identificeren van wier invloed de auteur gebruikmaakte bij deze
publicatie is een ontrafeling van zijn netwerken nodig.
De eerste netwerken staan er al als Palamedes in 1625 verschijnt. Vondel is een
gewaardeerd lid van de Brabantse rederijkerskamer Het Wit Lavendel en verder is
hij lid van de doopsgezinde Waterlandse gemeente, waar hij waarschijnlijk de uitgever
Dirck Pietersz. Pers heeft ontmoet, die al zeven publicaties van hem heeft uitgegeven.
Palamedes wordt echter niet in de rederijkerskamer opgevoerd en verschijnt niet bij
Pers. Vondel neemt een nieuwe stap, naar het risicovolle politieke veld.
Het treurspel speelt zich af in het Griekse legerkamp voor Troje. Palamedes, een
van de legeraanvoerders, stelt voor de belegering te staken, waarmee hij Odysseus,
de dominantste Griekse aanvoerder, tegen zich in het harnas jaagt. Listig overtuigt
Odysseus opperbevelhebber Agamemnon ervan dat Palamedes verraad heeft gepleegd,
waarop Agamemnon Palamedes ter dood veroordeelt.
Het verhaal is een allegorie: Agamemnon staat voor stadhouder (legerleider) prins
Maurits van Oranje, die in 1619 landsadvocaat (raadpensionaris, regeringsleider)
Johan van Oldenbarnevelt uit de weg had geruimd; Palamedes staat voor
Oldenbarnevelt. Diens executie is de uitkomst van een slepend binnenlands conflict,
ontstaan door tweedracht in de calvinistische kerk en meningsverschillen over een
optimaal vervolg van de oorlog tegen Spanje na de afloop van het Twaalfjarig Bestand
in 1621. Maurits wordt gesteund door het leger en de orthodox-calvinistische
predikanten, die ook wel contraremonstranten of gomaristen worden genoemd.
Tegenover zich vindt hij Oldenbarnevelt en de Hollandse handelssteden, die belang
hechten aan vrede en religieuze tolerantie. Zij verdedigen de positie van de
remonstranten of arminianen, die de regels van Calvijn minder streng uitleggen.
Maurits dwingt de steden achter zich door de macht te grijpen en de stadsbesturen
‘op te schonen’: alle niet-orthodoxen moesten plaatsmaken voor orthodoxe calvinisten.
Zo krijgt ook Amsterdam eind 1618 een calvinistisch bestuur. Vanaf 1622 keren
echter de remonstranten, met hun medestanders, de libertijnen, terug en in 1625 zijn
ze samen zelfs in de meerderheid. (Elias 1923: 78-110) In april van dat jaar sterft
stadhouder Maurits en eind oktober verschijnt Palamedes. De zaken staan op scherp:
hoe zullen Den Haag en Amsterdam reageren? (Calis 2008: 11-27)

Vondels netwerkmanagement
Er komt meteen een Haagse reactie: Vondel wordt aangeklaagd voor belediging van
wijlen prins Maurits. Echter, de Amsterdamse schout Jan ten Grootenhuis, wiens
zwager Sebastiaen Egbertsz. in 1618 als burgemeester was ontslagen, weigert
uitlevering aan het gerechtshof van Holland. Vondel zelf duikt kort onder, eerst bij
familie, daarna op het landgoed Scheybeeck in Beverwijk, van suikerhandelaar
Laurens Baeck die hij kende via zijn broer Willem van den Vondel. (WB II, 10)
Uiteindelijk wordt hij berecht
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door de stad Amsterdam die hem veroordeelt tot een boete van driehonderd gulden
plus vernietiging van alle Palamedes-exemplaren. Al gauw gaat het gerucht dat niet
Vondel, maar schepen Albert Koenraedt Burgh de boete betaald heeft. (Van Lennep
1856: 31, 523) Het publicatieverbod wordt niet gehandhaafd: binnen het jaar
verschijnen zes roofdrukken waartegen de schout niets onderneemt. Wordt Vondel
door Amsterdamse machten beschermd? De remonstrantse predikant Niellius
vermoedt dat al in december 1625. Hij schrijft aan een collega ‘datter een andere
constellatie aen de lucht moet wesen, die wij niet en weten’. (Sterck 1935: 37-38)
Een reconstructie van Vondels netwerken laat zien dat hij inderdaad beschermd
is én dat hij zelf meebouwde aan een verdedigingsgordel. In de jaren na
Oldenbarnevelts dood bewoog hij zich sociaal omhoog en zocht in religieus opzicht
de breedte van de protestantse waaier op, waar men afkerig was van de
orthodox-calvinistische dogma's. Als eenvoudige doopsgezinde middenstander met
een kousenwinkel kreeg hij het voor elkaar om zegsman te worden van de stedelijke
elite en in ruil daarvoor werd hij door die elite geholpen en beschermd.
Een ‘gouden’ contact was doopsgezinde koopman Baeck, die zijn buitenhuis als
asiel had aangeboden. (Dudok van Heel 2006: 131) Hij behoorde tot de literaire elite
en had remonstrantse ‘vrienden’ die door Maurits uit hun functie waren gezet, zoals
Laurens Reael, de teruggeroepen gouverneur-generaal van de VOC in Indië. Vondel
draagt het Lof der Zeevaert aan Reael op. (1623; WB: II, 431) Hij schrijft ook een
lijkdicht voor Reaels zwager, de verbannen predikant Koenraad Vorstius. (1623;
WB: II, 426-427) De centrale figuur in deze groep was de schrijver en gewestelijk
bestuurder P.C. Hooft. Vondel kende hem al uit zijn rederijkerstijd en deelde met
hem de ideeën over de morele plicht van bestuurders om gemeenschapsbelang boven
eigenbelang te stellen. Hooft had dat bijvoorbeeld verwoord in zijn tragedie Geeraerdt
van Velsen uit 1613, toen de binnenlandse conflicten al begonnen waren; Vondel
deed het in Hierusalem verwoest en De Amsteldamsche Hecuba. (respectievelijk
1620 WB: II, 74-215 en 1625 WB: II, 529-612) De roep om wijs bestuur heeft de
Amsterdamse elite zeker aangesproken, want zij vreesde dat de handelsopbrengsten
enkel in de oorlogsplannen van de stadhouder zouden worden gestoken. Vondel
gebruikte zijn werk dus om publiekelijk steun te betuigen aan een groep potentiële
begunstigers.
Vanuit dit remonstrantse netwerk kwam ook advies bij het schrijven van Palamedes.
De eerdergenoemde schepen Burgh, die bij het proces zitting had in de Amsterdamse
rechtbank, stelde Vondel voor om Oldenbarnevelts executie allegorisch in te kleden.
(Brandt 1682: 18) Met zijn juridische ervaring wist hij dat Vondel zo door de mazen
van het wettelijke net kon glippen. Maar het Palamedes-thema was slechts in Griekse
fragmenten overgeleverd en Vondel kende geen Grieks. Volgens een ‘Kort bericht’
in een Palamedes-druk uit 1707 bracht Cornelis van der Mijle, schoonzoon van
Oldenbarnevelt en bevriend met Hooft, Vondel in contact met de Leidse remonstrantse
hoogleraar Grieks, Johannes Meursius, een vroegere leraar van Oldenbarnevelts
kinderen. (Vondel 1707: fol. *2 verso) Meursius had de Griekse Palamedes in proza
gereconstrueerd en hielp Vondel. Als historische bron is het ‘Kort bericht’ niet
betrouwbaar, maar

Vooys. Jaargang 30

13

het biedt wel inzicht in de sociale werkelijkheid: men vermoedde dat een reden voor
het verdachte succes van Palamedes in Vondels remonstrantse netwerk lag. Een
pikant detail is dat Van der Mijle volgens eigen zeggen later het stuk voorlas aan
Maurits' opvolger, Frederik Hendrik. Als dat waar is, heeft de boodschap van
rechtvaardig leiderschap Frederik Hendrik zeker bereikt! (Brandt 1682: 24)
Vondels netwerken bij het ontwerp van het toneelstuk en de juridische bescherming
na de publicatie zien er als volgt uit:

Verhulling van het netwerk
De nog niet genoemde personen aan de linkerkant van het schema hebben te maken
met de uitgever van de eerste Palamedes-druk: de doopsgezinde Jacob Aertsz Colom
(ook wel Calom). Dit is opmerkelijk want Colom had vóór 1625 geen remonstrantse
teksten uitgegeven. Ook de tekenaar van de titelprent, Salomon Saverij, was
doopsgezind. Op zijn beurt paste Vondel hier waarschijnlijk een beschermingstactiek
toe: hij gebruikte zijn doopsgezinde contacten als dekmantel voor het nieuwe,
remonstrantse netwerk. Dit verklaart tevens waarom tijdgenoten niet repten van
remonstrantse krachten achter Palamedes: voor zover men de details al kende had
niemand er behoefte aan die te verraden, dat zou het hogere belang van het protest
tegen Oldenbarnevelts dood kunnen schaden.
Ook Vondel zelf zwijgt aanvankelijk. Pas in de jaren dertig is het gevaar kennelijk
geweken. Dan memoreert hij in het Danckdicht aen lacob Baeck (1632?), zoon van
Laurens, openlijk zijn onderduikadres:
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Toen ick vervloeckte waarheit sprak
Verstreckte my uw vaders dack
Een toevlught, als self magen* weken

zelfs familieleden

En deisden, morrende en verstoort,
En weigerden ter noot e[e]n woort
Voor mijn onnozelheid* te spreken.

onschuld

(WB III: 390, vs. 31-36)
De Palamedes-casus laat zien welke sociaaleconomische en politiek-religieuze
factoren meespeelden bij de publicatie van een kritisch toneelstuk. Vondel en leden
van de remonstrantse, voornamelijk Amsterdamse, burgerlijke elite werken samen
vanuit strategisch belang: het protest tegen onrechtvaardige rechtspraak en bestuur.
Men eist inbreng in bestuurlijke zaken. Vondel doet het woord, de elite beschermt
hem, Vondel houdt hun rol geheim. De wederzijdse steun werd mogelijk, doordat
Vondel goodwill gekweekt had bij de remonstranten en terug kon vallen op zijn
doopsgezinde netwerk. Deze strategieën zijn goed vergelijkbaar met de mechanismen
van aanwending, toe-eigening en verhulling van netwerken in de sociale media van
vandaag de dag, zoals Vondels fictieve Facebookpagina laat zien.
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Netwerken rond de Amsterdamse Schouwburg
Uit de casus Palamedes blijkt dat een auteur kennelijk bij meerdere uitgevers kon
publiceren. Welke rol hadden uitgevers zelf in de marktwerking? We zullen die vraag
verkennen via de gerenommeerde zakenman Jacob Lescailje (1611-1679). Begonnen
als leerling bij uitgever Willem Blaeu, werkte hij vanaf 1643 als zelfstandige drukker
en uitgever. In 1645 verwierf hij door zijn huwelijk met drukkersweduwe Alida
Verwou een drukkerij, uitgeverij en boekwinkel op de Middeldam (ook wel
Vijgendam genoemd). Het is dit bedrijf dat de al besproken Katharina zal overnemen.
De winkel raakt in 1657 rechtstreeks verbonden met de Schouwburg als Lescailje
het privilege krijgt om de toneelstukken die daar gespeeld worden te drukken. De
netwerkactiviteiten van Lescailje illustreren hoe culturele en zakelijke belangen
samengaan.
Naast het succesvolle, formele handelsinstituut van Amsterdam, de Beurs aan het
Rokin, was de Schouwburg aan de Keizersgracht een voorname informele meeting
place. Het publiek mocht tijdens de voorstelling rondlopen én praten. Het theater
functioneerde zoals de skyboxen in de Amsterdam Arena van vandaag. Iedereen was
er makelaar van zowel individuele als groepsgebonden artistieke, economische en
politieke belangen. De doelen zijn vergelijkbaar met de hedendaagse ‘dubbele agenda’
en alleen zichtbaar voor ingewijden. Kan aangetoond worden dat de Schouwburg
als culturele onderneming verknoopt was met de andere machtsvelden in de stad?
Om daar antwoord op te kunnen geven, moeten de participanten in de netwerken
geïdentificeerd, de doelen van hun samenwerking achterhaald en de al dan niet
succesvolle effecten van de verbintenissen aangetoond worden. Het gaat om een zeer
groot aantal mensen en een dergelijk onderzoek is dan ook alleen mogelijk met
digitale verzameling en bewerking van grote corpora.4

Zakenman creëert niche
Lescailje heeft in totaal 337 titels uitgegeven, onder meer van Hooft, Vondel, Jan
Harmensz. Krul en Jan Vos. Zijn fonds bestaat grotendeels uit literatuur: toneelstukken
(218) en gelegenheidslyriek (55). Doorgaans genereerde literair werk geen grootse
inkomsten, maar Lescailje zag er kennelijk voldoende brood in. Een tweede opvallend
punt is het aandeel vertaalde buitenlandse toneelstukken: meer dan zestig procent.
Lescailje was de eerste uitgever die zich zo sterk op buitenlandse literatuur
oriënteerde, specifiek op toneel. Hij lijkt zijn hele carrière gemikt te hebben op dit
deel van de markt.
Zoals veel uitgevers begint Lescailje zijn loopbaan als drukker voor anderen. Zijn
eerste opdrachten komen van uitgevers met een voorliefde voor literatuur. Hij betreedt
zo tussen 1643 en 1648 het netwerk van Abraham de Wees, Jan Jacobsz. Schipper
en Joost Hartgersz., waar onder andere toneel werd uitgegeven. Via Schipper leert

4

Het pionierswerk van onder andere Dudok van Heel rond Jan Vos (1970, 1973, 1980) en
Grabowsky & Verkruijsse rond de vertalers Leonard de Fuyter en Dirk Pieterszoon Heynk
(1996) is hierbij van groot belang.
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Rondom de drukke beurs waren veel boekhandels gevestigd. De zaak van Colom zat vanaf circa 1628
links naast de ingang van de beurs, aan de Oude Brug over het Damrak. Gravure van
P.H. Schut, in: Filips von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam [...], Amsterdam: Joachim
Nosche 1664, p. 232. [Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM: O 63 2486]
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Lescailje auteur en vertaler Jan Hendrik Glazemaker kennen, wat weer contact met
acteur Adam Karelsz. van Germez oplevert. De Schouwburg brengt hem ook naar
Jan Vos, wiens vaste uitgever hij wordt. Vos was een sociale en economische
goudmijn, een ‘geboren Bourdieuaan’ in het combineren van componenten.5 Deze
katholieke ambachtsman die als auteur meetelde én het schopte tot Schouwburgregent
die zijn smaakstempel op het theatrale aanbod drukte, was een selfmade
cultuurproducent - de zeventiende-eeuwse Joop van den Ende.
Lescailje knoopte ook banden aan met bestuurders, zoals Jan Six die hij leerde
kennen via Abraham de Wees. De machtige familie Six bekleedde belangrijke posities
in de stad, net als de families Bicker, Huydecoper en De Graeff, met wie Lescailje
in de jaren veertig en vijftig contact kreeg. Lescailje draagt allerlei uitgaven op aan
leden van deze families, mogelijk hebben zij een aandeel in de financiering gehad.
De grote sprong voorwaarts kwam met de verwerving van het privilege als
Schouwburgdrukker: vóór 1657 drukte Lescailje twintig drama's, tussen 1657 en
1679 bijna honderd. Het waren veelal titels die nog niet in het Nederlands beschikbaar
waren, kennelijk zag hij daarin een kans op succes. Zo komt een nieuwe groep zijn
netwerk binnen: de vertalers. Met enkelen, zoals Jacob Sammers en Claud de Grieck,
heeft Lescailje slechts eenmalig contact, met anderen werkt hij meermaals samen,
bijvoorbeeld Joan Blasius en Isaac Vos. Enkelen weet hij zelfs exclusief aan zich te
binden, zoals Adam Karelsz. van Germez, Jan Lemmers en Adriaan Bastiaansz. de
Leeuw.

De vertalers rond Jacob Lescailje

5

Zie over de sociale implicaties van het oeuvre van Jan Vos Geerdink 2012.
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Met de vertalers komt nog een categorie in beeld: non-native Amsterdammers. Veel
buitenlandse drama's in Lescailjes fonds waren oorspronkelijk Spaanstalig. Weinig
Nederlanders beheersten het Spaans voldoende om een goede Nederlandse bewerking
te maken en migranten sprongen in deze niche. Er zijn aanwijzingen dat Portugese
joden - zoals Jacobus Barocus - Spaanse toneelstukken vertaalden in Nederlands
proza, waarna een Nederlandse hertaler de tekst berijmde. De vertaling kwam
vervolgens op naam van de Nederlander. Behalve dat Barocus een centrale rol had
in Lescailjes netwerk is veel hier nog onduidelijk, bijvoorbeeld de financiering van
de vertalingen.
Lescailje koos zijn contacten dus zorgvuldig. Hij nestelde zich in het
literair-theatrale veld en wist uitgevers, auteurs, Schouwburgregenten, vertalers en
de bestuurselite van Amsterdam aan zich te binden. In economische termen creëerde
hij een productie- en een afzetmarkt voor een specifiek product: vertaalde drama's.

De roman: een bom onder de Amsterdamse markt?
We hebben nu drie keer gedemonstreerd hoe we netwerkvorming gebruiken om
economische aspecten van literatuur op te sporen. Katharina Lescailje maakte in
gelegenheidspoëzie indirect reclame voor haar boekenbedrijf. Vondel was makelaar
van gemeenschappelijk belang en zorgde intussen voor bescherming van zichzelf.
Jacob Lescailje profileerde zich als de producent van vertaalde drama's en creëerde
zijn eigen markt. De vierde casus illustreert hoe netwerkvorming en marktaanbod
met elkaar samenhangen.
Vanaf 1650 eiste een genre dat door de literaire elite niet erg serieus genomen
werd een groot marktaandeel op: de roman. Met die term vatten we hier allerlei typen
van verhalend proza samen. De toename was onderdeel van een algemene
productiestijging, maar het romanaandeel groeide erg hard, zeker vanaf 1670. Er is
berekend dat in de Republiek tussen 1670 en 1700 ongeveer 350 nieuwe
Nederlandstalige romans verschenen, inclusief vertalingen (maar zonder herdrukken):
zo'n twaalf titels per jaar. (Leemans 2002) Dat lijkt niet veel, maar voor een koper
is dat er één per maand. Vermeerderd met de niet-vertaalde buitenlandse titels voornamelijk Franse - komen er gemiddeld nog eens vijf per jaar bij. Daarnaast
verschenen er behoorlijk wat herdrukken.
Nu zou je denken dat uitgevers dit nieuwe segment gretig opnamen, maar zo ging
het niet: niet iedereen wilde romans in zijn fonds. Dat was een kwestie van beroepseer,
die zich toespitste op twee punten. Het eerste was de vormgeving. Romans waren
goedkoop geproduceerde, kleine boekjes met vaak slordige tekst. Een aantal uitgevers
wilde zulk flodderwerk niet verkopen. Maar het echte bezwaar was de inhoud. Romans
lieten vaak een andere wereld zien dan die van hard werken en godvruchtig leven
en legden nogal eens de vinger op de hypocrisie van de gevestigde orde. Zo kregen
ze de reputatie van schandaligheid: avonturiers gingen er maar hun gang, dronken
en speelden er in de kroegen, hoereerden in de bordelen en verstoorden met oplichterij
en vechtpartijen het gewone burgerleven. Schandalige schuinsmarcheerderij, dat
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was het! Dat imago was wel overdreven. Romans brachten fantasievolle, avontuurlijke
verhalen, maar waren lang niet altijd onzedelijk. Een kleine groep libertijnse en
pornografische teksten zorgde voor het negatieve imago. (Leemans 2002, Van Gemert
2008 en 2012) In een poging de markt te beïnvloeden vroegen uitgevers van
traditionelere literatuur bij het Amsterdamse stadsbestuur om een publicatieverbod.
Dat kwam er echter niet, want er werd alleen ingegrepen bij politiek en religieus
ontvlambare teksten. (Verkruijsse 1993)
Intussen gaf de roman zijn verworven positie niet meer af,6 wat de vraag opwerpt
wie eraan verdienden en of dat oude of nieuwe producenten waren. Nog niet alle
betrokkenen zijn geïdentificeerd. We kennen een aantal uitgevers, maar veel romans
- ook de vertaalde - verschenen anoniem, zowel wat betreft auteur/vertaler als uitgever.
Duidelijk is wel dat de auteurs/vertalers betaald kregen, getuige de geringschattende
kwalificatie ‘broodschrijver’ die voortdurend klinkt: ze schreven niet in hun vrije
tijd, maar werkten voor geld. Identificatie van uitgevers en auteurs/vertalers wordt
bemoeilijkt door de enorme hoeveelheid romanteksten die in Europa circuleerde.
Wellicht schuilen in archieven contracten tussen boekhandelaars die zicht bieden op
titels die men van elkaar kocht. Ook het vinden van contracten tussen uitgevers en
broodschrijvers is een oude wens. Identificatie van auteurs/vertalers kan verder
bevorderd worden door textmining: het digitaal doorzoeken van teksten naar
linguïstische patronen, bijvoorbeeld specifieke woordvolgordes die herhaaldelijk
voorkomen, grammaticale constructies die op een specifieke manier gebruikt worden
of opvallende woordkeuzes. Als eenmaal een patroon van iemand geïdentificeerd is
en gekoppeld kan worden aan een auteursnaam, kan het vruchtbaar zijn voor volgende
herkenningen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de joodse Schouwburgvertalers een
aandeel hadden in de bewerkingen uit Spaanse en Franse originelen: proza was ten
slotte veel eenvoudiger te schrijven dan poëzie, zeker het informele, spreektaalachtige
proza van veel romans.

Literatuur als handelswaar
Via de literatuur van de Gouden Eeuw komen we verschillende belangengroepen in
het literaire en het maatschappelijke veld op het spoor. We hebben gezien hoe
literatuur gebruikt kan worden om netwerken te vormen en hun belangen te behartigen.
In Bourdieus termen was de verwerving van economisch kapitaal vooral aan de orde
bij uitgever Jacob Lescailje en zijn vertalers, bij de romanuitgevers en -auteurs, en
indirect bij Katharina Lescailje. De verwerving van artistiek aanzien, het culturele
kapitaal, speelde met name bij de ontwikkelingen rond Vondels Palamedes en rond
de roman. Bij het netwerkmanagement van Vondel en Katharina Lescailje ging het
om binnenhalen van sociaal kapitaal. Bij Vondel zagen we ook het belang van het
politiek-

6

Kennelijk veranderde de smaak van het publiek van traditionelere naar vrijere literatuur. Die
kwestie laten we hier buiten beschouwing.
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religieuze kapitaal voor zijn positie als schrijver. Het product literatuur werd dus
inderdaad ingezet in de strijd van maatschappelijke belangen die Bourdieu beschreef.
Of om het met andere woorden te zeggen: literatuur was om verschillende redenen
belangrijke handelswaar in de Big Business van de culturele industrie uit de Gouden
Eeuw.
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Lisa Kuitert
Nieuwe vormen, nieuwe inkomsten
Over schrijvershonoraria
De opkomst van het digitale boek werd al vanaf het begin argwanend
bekeken. E-books zouden het papieren boek verdringen en daarmee ook
de boekhandels. Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam, bespreekt niet de gevolgen voor de
boekverkopers of uitgevers, maar voor de schrijvers. Het digitale boek
heeft de discussie omtrent auteurshonoraria volgens haar opnieuw
aangezwengeld. Kuitert wijst daarbij op de parallel met een andere
revolutie op boekgebied: het verschijnen van de pocket in de jaren zestig.
U noemt het misschien een boek, maar onder vaklieden spreekt men van een ‘drager’.
De drager namelijk van woorden, een ‘tekstdrager’ dus. Door de eeuwen heen heeft
de tekst allerlei soorten dragers gekend, van kleitablet tot perkament, van luxe editie
tot pocketboek en van cd-rom tot e-reader. Voor de consument betekent een ander
soort drager, een andere ‘vorm’, vaak ook een andere prijs. Zo zijn e-books goedkoper
dan hun papieren evenknie. Hoe zit dat voor auteurs? Maakt het voor de honorering
van de schrijver uit in welke vorm zijn manuscript gegoten wordt?

Honoraria bij e-books
Over schrijvershonoraria is altijd wat te doen geweest, maar zelden is er zo veel, zo
divers en zo vergaand op gereflecteerd als nu. Dat heeft te maken met de
mogelijkheden van het internet, dat enerzijds veel goeds te bieden heeft, maar
anderzijds de boekenmarkt onder druk zet. Auteursrechten worden op internet massaal
geschonden, wat voor uitgevers en schrijvers natuurlijk nadelig is. Piraterij is
vooralsnog een ramp. Maar als met e-books op een of andere manier winst gemaakt
wordt, is een deel van de pijn wel weggewerkt. Het is alleen nog onduidelijk wie
daarbij wint.
E-books zijn goedkoper te maken en te distribueren en dus, zeggen de schrijvers,
zullen uitgevers er meer aan overhouden. Daarom is het niet meer dan redelijk dat
de royaltypercentages voor schrijvers bij e-books omhoog gaan. Aanvankelijk werkten
de uitgevers met een addendum bij het gewone modelcontract dat in de boekenbranche
gebruikt wordt. Het addendum regelde een royaltypercentage voor e-books van tussen
de vijftien en twintig procent, in plaats van de gebruikelijke tien a twaalf procent.
Het was een begin, maar wel een beetje zuinig.
Waarom niet honderd procent, dachten sommige schrijvers, waarom hebben we
nog een uitgever? Wat voor amateurschrijvers die bij uitgeverijen geen ingang hebben
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een noodzaak is, werd voor Leon de Winter een experiment. Hij maakte in 2010
bekend voortaan zijn werk via een eigen website direct aan de consument te verkopen,
en nodigde andere auteurs uit hetzelfde te doen. In de Volkskrant schreef hij:
Ja, ik ruik graag aan verse boeken. Ik heb er duizenden in een echte
bibliotheek staan. En toch ga ik voor de e-reader door de knieën. (...) Van
wat er van een download van 10 euro uiteindelijk bij mij terechtkomt, kan
ik de huur niet betalen. Dus heb ik besloten mijn eigen e-boekendistributeur
te worden. Mijn nieuwe e-werk zal niet meer als e-boek bij Amazon of
Bol.com te verkrijgen zijn. Ik ben bezig met een website en nog voor de
zomer zal mijn lezer exclusief een e-boek van mij kunnen downloaden.
De website gaat ©-SHED heten, vrij naar de Egyptische godin van de
schrijvers, Seshet. (de Volkskrant 29-01-2010)
We zijn twee jaar verder, maar de website is er nog altijd niet. Misschien is hij tot
de conclusie gekomen dat zakendoen afhoudt van het schrijven en dat het dus niet
voor niets is dat er uitgevers bestaan. De uitgever van Herman Koch, Ambo|Anthos,
zegt het zo:
Voordat Herman bij ons kwam, zat hij gemiddeld op 7500-10.000
exemplaren. Ik heb toen tegen hem gebluft dat ik zijn verkoop ging
verdubbelen en ik geloof dat dat aardig gelukt is. Natuurlijk lag dat voor
een deel aan zijn boek. Met Het diner heeft Herman echt zijn stem
gevonden. Maar hij had ook een zetje nodig op het vlak van promotie en
publiciteit, en dat kunnen wij hier in huis toevallig erg goed. (Vrij
Nederland 13-08-2011)
In de zomer van 2011 kregen schrijvers gedeeltelijk hun zin toen het
modelcontract-nieuwe stijl werd gelanceerd. Met dit nieuwe modelcontract, waarin
e-books standaard opgenomen zijn, werden de e-percentages flink opgehoogd. Vanaf
zomer 2011 kan een auteur rekenen op 25 procent royalty's op de verkoop van een
e-book. Dit bedrag wordt berekend op de particuliere verkoopprijs. Kost een e-book
voor de consument een tientje, dan houdt de schrijver daar dus 2,50 euro aan over.
In het vakblad voor de boekenbranche, Boekblad, stond te lezen dat er ook schrijvers
bij de beraadslagingen betrokken waren geweest. Renate Dorrestein, Jan Baeke en
literair vertaler Rien Verhoef deden mee aan de onderhandelingen. Die 25 procent
lijkt natuurlijk heel wat, maar toch zijn niet alle auteurs even happig op een
e-bookversie van hun boek. Ze beseffen dat een digitaal boek gemakkelijk illegaal
gekopieerd en verspreid kan worden via internet. Onlangs bleek dat een kleine
achtduizend e-books illegaal op internet staan. Dat is ongeveer een derde van het
totaal beschikbare aanbod van e-books. Alleen, die achtduizend boektitels zijn niet
allemaal als e-book uitgebrachte titels. Er zitten ook pdf's tussen van boeken die
nooit als e-book zijn verschenen. Kennelijk zijn er mensen die boeken scannen en
op internet zetten, of er komen vanuit de uitgeverij drukproefversies van een titel in
het illegale circuit terecht. Illegaal drukwerk associ-
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eerde men vroeger met de Tweede Wereldoorlog, maar de term heeft er een nieuwe
dimensie bij gekregen. In zoverre is het dus nog niet echt goed geregeld voor
schrijvers, want van illegale kopieën hebben zij in financieel opzicht misschien nog
wel het meest te lijden. Maar er is meer.

Auteursrecht onder druk
Het lijkt met het auteurscontract en een percentage van 25 procent royalty's voor
e-books nu goed geregeld, maar toch moeten schrijvers op hun tellen passen. Er gaan
namelijk stemmen op om het auteursrecht op termijn helemaal af te schaffen, of in
ieder geval te beperken. Op enkele auteursrechtelijke congressen werd dit
gedachteexperiment uitgevoerd. (Hugenholtz 2008: 581-588) Het idee is onder meer
dat het auteursrecht vooral de zakken van grote concerns vult, en dat het de kleine
kunstenaars en de consument eerder in de weg staat, omdat ze niet vrijuit gebruik
mogen maken van wat ze in de virtuele wereld tegenkomen. Niet de erven van John
Lennon maar die van Michael Jackson blijken bijvoorbeeld in het bezit te zijn van
de meeste muziek van The Beatles, en Google Books probeert zoveel mogelijk
auteursrechten af te kopen en onderhandelt met grote partijen om zijn digitale
bibliotheek te kunnen vullen. Recent werd de film- en muziekdownloadsite
Megaupload aan banden gelegd; na de arrestatie van de eigenaren van de site bleek
dat ze met de inkomsten voor miljoenen aan dure auto's en landhuizen hadden kunnen
kopen. De artiesten moeten het veelal met heel wat minder doen. Met piratensites
voor e-books wordt waarschijnlijk minder verdiend. In Nederland circuleren duizenden
illegale e-books op het net, zo meldde NRC Handelsblad in 2012. (NRC Handelsblad
31-01-2012) Iedereen kan dit zelf zien op internet. Wie een e-reader heeft kan jaren
vooruit zonder een boek te hoeven kopen, zelfs recente juweeltjes als A.F.Th.'s Tonio
en Herman Kochs Zomerhuis met zwembad staan illegaal op het web. Individuele
kunstenaars/auteurs staan (betrekkelijk) machteloos.
Twee gerenommeerde wetenschappers zwengelden in Nederland de discussie
publiekelijk aan in hun essay met de omineuze titel ‘Adieu auteursrecht, vaarwel
culturele conglomeraten’. (Smiers en Van Schijndel 2009) De twee auteurs betogen
dat afschaffing van het auteursrecht een einde kan maken aan de supermacht van de
internationale uitgeverij- en muziekindustrie, die bovendien toch alleen maar
eenvormigheid in de hand werkt. Smiers en Van Schijndel vinden het daarenboven
niet wenselijk dat een schilderij of boek het juridische eigendom is van één persoon.
De consument kan er dan niet op reageren: ‘Daardoor wordt een essentieel deel van
onze communicatie geprivatiseerd. Dat is schadelijk voor de democratie.’ Heel
negentiende-eeuws is hun argument over het publieke domein, waarin ze stellen dat
‘elk artistiek werk in niet geringe mate voortbouwt op wat anderen in het verre en
nabije verleden gemaakt hebben. Men put uit een schier eindeloos publiek domein’.
(Smiers en Van Schijndel 2009: 12) In de negentiende eeuw, toen het auteursrecht
werd ingevoerd, waren er ook slimmeriken die zeiden dat je een stuk tekst niet
auteursrechtelijk kon beschermen: het bestond immers uit woorden, en die woorden
waren van iedereen! Toch moet het betoog van Smiers en Van Schijndel ergens zijn
blijven hangen,
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want het jaar daarop kwam GroenLinks met een verstrekkend voorstel om de
auteursrechten in te perken. Het plan werd overigens niet aangenomen. Laat internet
bloeien, zo moet de achterliggende gedachte zijn geweest, want het voorstel van
GroenLinks behelsde het inperken van het auteursrecht, van de huidige zeventig jaar
na de dood van de auteur, tot slechts vijf tot veertien jaar na publicatie ‘aangezien
gemiddeld 97 procent van de royalty's in de eerste zeven jaren na verschijning van
een werk worden geïncasseerd’. (Boekblad 12-04-2010)
Het voorstel van GroenLinks mag dan wel verworpen zijn, de overheid maakt op
essentiële punten wel degelijk een verschil tussen e-books en papieren boeken. Zo
vallen e-books niet onder het lage btw-tarief. Papieren boeken wel, die worden als
cultuurproduct gezien, maar een e-book is in de beleving van de overheid een service,
in plaats van een product. Ook is het op dit moment nog zo dat e-books niet mee
profiteren van de Wet op de vaste boekenprijs. De e-bookversie van Kochs Zomerhuis
met zwembad kán dus bij Bol.com goedkoper zijn dan bij Selexyz.com. De papieren
versie kost overal hetzelfde. De overheid stelt dat de vaste boekenprijs de kleine
boekwinkels met hun hoogwaardige papieren assortiment moet beschermen, maar
dit argument gaat niet op voor de internetwebsites.
Nieuwe vormen leiden tot nieuwe gedachten en nieuwe verdienmodellen, dat
kunnen we in elk geval concluderen.

Een ander voorbeeld: pockets
De discussie over de honoraria voor e-books doet denken aan een conflict uit lang
vervlogen tijden. We kunnen het ons anno 2012 misschien niet meer voorstellen,
maar toen de pocketboeken de Nederlandse markt begonnen te veroveren in de jaren
vijftig, werd het pocketboek, net als e-books nu, gezien als een nieuw soort boek.
Men was gewend aan stevig in linnen gebonden ‘kloeke’ boeken. Het pocketboek
was iets heel anders. Sommigen meenden dat het eigenlijk een tijdschrift was. (Kuitert
1997: 109) En er waren consumenten die dachten dat je een pocketboek na lezing
weg kon gooien, of de bladzijden er na lezing uit moest scheuren. Een pocket was
niet echt ‘iets’, en dat gold zeker als er literatuur in werd uitgebracht. Ze werden
desondanks een groot succes. Toen de eerste stroom van pockets de boekwinkels
bereikt had, en speciale kastjes en boekenmolentjes niet meer afdoende waren, zaten
de boekverkopers met een probleem. Omdat het omslag van pockets met een kleurige
illustratie bedrukt kon worden, hetgeen ook veel gebeurde, wilden zij de voorkant
ervan in de winkel uitstallen, en niet de minder fraaie rug. Dat was welhaast een
omwenteling voor de boekhandel, die vanouds vertrouwd was met een kast vol
gebonden boeken waarvan ook, of misschien wel juist, de rug er wezen mocht. Er
moesten dus kasten komen waarin met zo min mogelijk ruimteverlies zoveel mogelijk
voorkant kon worden getoond. Er werden ook rekken op straat geplaatst, waardoor
de boekhandel een meer ‘open’ karakter kreeg. De overtuiging leefde dat pockets
daarom een minder draagkrachtig deel van de bevolking zou trekken, met name de
mensen die door deftige, gesloten boekhandels zouden worden afgeschrikt. De open,
kioskachtige uitstalling van
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pockets zou de drempelvrees kunnen wegnemen. Pocketboeken werden, net als de
huidige e-books, als een noviteit gezien.
Pockets hadden een hoge oplage en een lage prijs, daarin zat het succes. Uitgevers
zagen er wel brood in. Binnen de uitgeversbond waren de uitgevers van pocketboeken
verenigd in een aparte club, de zogeheten Groep X, die bestond uit 63 leden die 36
firma's vertegenwoordigden. De Groep X wilde de markt nog verder vergroten: ‘Wij
moeten de behoefte desnoods creëren. De stofzuiger is in het begin verkocht met de
voet tussen de deur!’ (Archief Het Spectrum) Er werd, ook met dat doel, een studiereis
gemaakt naar Amerika, waar de uitgevers leerden dat ‘one-stop-shopping’ in opkomst
was. ‘Met dat woord wordt aangeduid, dat men een winkeltype ziet verschijnen,
waarin onder één dak alle dagelijkse gebruiks- en verbruiksgoederen worden
aangetroffen.’ Een warenhuis met andere woorden. De conclusie was dat het
zogenaamde impulse buying zich verder zou ontwikkelen, en daar speelden de
glimmende pocketrekjes een grote rol in. ‘Het boek komt dichter bij de massa, het
wordt betrokken bij de stijgende welvaart en de voortdurende strijd om de zwevende
koopkracht.’ De verkoop van pocketboeken werd gezien als ‘additionele omzet’ die
geen afbreuk zou doen aan wat de boekhandel normaliter verkoopt: degelijk gebonden
boeken. (Archief Het Spectrum)
Zo had de branche zich wat de verkoop van pockets betreft aardig ingedekt en rijk
gerekend. Alleen de auteurs moesten nog mee in de opgaande lijn, en daar komen
we terug op de parallel met de e-bookhonoraria. Het probleem was namelijk dat hoge
pocketverkopen ook hoge royalty's betekenden, en daar probeerden uitgevers onderuit
te komen door lage royaltypercentages voor de pocketboeken vast te stellen. De
kwestie van de pockethonoraria werd aan het rollen gebracht door acht jonge
schrijvers, te weten Hans Andreus, Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar,
Louis Lehman, Cees Nooteboom, Sybren Polet en Simon Vinkenoog. Zij hadden
een ‘open brief’ gericht aan Het Spectrum, uitgever van een bloemlezing waar het
werk van deze auteurs in opgenomen was. NRC Handelsblad berichtte hierover op
11 november 1958. In hun brief benadrukten de dichters dat zij niets hadden tegen
de cultuurspreiding waartoe de pocketboeken leidden, maar wel als dat ten koste van
de producent, lees: de schrijver, zou gaan. De dichters eisten tien procent.
De uitgevers op hun beurt gebruikten de volgende redenering in een memorandum
aan de Vereniging van Letterkundigen (VVL): pocketboeken zijn in de eerste plaats
herdrukken, zeiden ze. ‘Van de 75 tot en met mei 1958 in pocketboekvorm verschenen
oorspronkelijke Nederlandse romans, zijn er slechts zes die niet vooraf in normale
uitgave waren uitgekomen, waarvan slechts vier van debuterende Nederlandse
auteurs.’ De uitgevers zagen het probleem eigenlijk niet zo: vooral middelmatige,
uit het buitenland vertaalde lectuur is geschikt voor pockets, zeiden ze, deze titels
werden anders door bibliotheken afgenomen, en nu ook rechtstreeks door het publiek.
De grootste klap zou dus de bibliotheken treffen. (Archief Het Spectrum/Kuitert
1997) Maar zo zagen de schrijvers het niet.
De uitgever van de Prismapockets, Het Spectrum, reageerde nogal bozig, zo
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getuigde de krant Het Vrije Volk op 10 december 1958, door de auteurs van de open
brief te melden dat zolang de discussie gaande was, de uitgave van de bloemlezing
opgeschort zou worden. Een storm van protest rees op. De schrijvers besloten unaniem
niet langer met minder dan tien procent akkoord te gaan. Bij De Bezige Bij speelde
dit probleem niet; dat was een schrijverscollectief en daar kregen de schrijvers
fatsoenlijk betaald. Bij De Arbeiderspers en Querido ging ook al snel het roer om en
werd voortaan bij pockets tien procent uitgekeerd. Maar de overige uitgevers hielden
hun poot stijf. De VVL reageerde: als de andere uitgevers meenden dat tien procent
niet haalbaar was, moesten ze de pocketboeken maar met tien cent duurder maken.
Maar dat bleek niet mogelijk, op grond van een regeling bij het Ministerie van
Economische Zaken, die de prijsverhoging niet zou goedkeuren. (Micheels 2006:
122) De prijs van pockets schommelde tussen de 1,50 en 3,95 gulden, voor gebonden
boeken lag de prijs (met de natte vinger) tussen de 3,95 en 10 gulden. Pockets hadden
een andere prijsopbouw, meenden uitgevers. Bij de meeste andere boeken werd
vooraf naar het honorarium gekeken, waarna de verkoopprijs van het boek onder
meer aan de hand daarvan berekend werd. Bij pockets was het omgekeerd en werd
het honorarium aan de winkelprijs aangepast. ‘Dat de schrijver een sluitpost is, ja,
dat is natuurlijk bij de pocketseries wel een beetje zo. De prijzen staan namelijk al
vast’, erkende zelfs Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij in Het Vaderland van 17
januari 1959. Voor de duur van twee jaar werd ten slotte eind 1959 de volgende
regeling van kracht: vijf procent over de eerste twintigduizend (en dit was voor de
meeste pockets de standaardoplage), 7,5 procent over de verkochte exemplaren van
twintig- tot veertigduizend en tien procent over alles wat daarboven zit. (Archief Het
Spectrum) Het was een schamel resultaat. De pockethonoraria bleven dan ook een
twistpunt tussen uitgever en schrijver. Tijdens het befaamde ‘Schrijversprotest’ dat
van 1962 tot 1963 de gemoederen verhitte, kwamen de pockets ook weer op tafel.
Toen bleef het niet bij boze brieven, maar wilden de schrijvers en masse onder meer
de Boekenweek en het Boekenbal boycotten. Het protest draaide om de
inkomenspositie van schrijvers in het algemeen, en leidde tot de instelling van het
Fonds voor de Letteren. ‘Pockets’ werden daarna een vast onderdeel in het
standaardcontract dat tussen uitgever en auteur gesloten wordt.

Besluit
Wat kunnen we nu zeggen over royalty's op grond van deze geschiedenis? Er zijn
immers nogal wat overeenkomsten tussen de opkomst van de pockets en die van de
e-books. De pocket werd - net als het e-book nu - ervaren als iets wezenlijk anders
dan een ‘gewoon’ boek. Een pocket was géén boek, het was een leesmiddel dat je
na gebruik zelfs weg kon gooien, zeker niet iets om mee te pronken. Pas langzaamaan
raakte de pocket ingeburgerd en inmiddels zal er niemand meer zijn die zo'n wezenlijk
onderscheid maakt tussen een paperback, een gebonden boek of een pocket. Bij
e-books zitten we nog in het stadium dat dit product niet als een echt boek wordt
gezien, maar als een wegwerpproduct, of als service. Dat kan op termijn veranderen.
Zowel pockets als e-books noopten de uitgevers tot nieuwe calculaties. Bij pockets
kre-
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gen schrijvers minder royalty's dan bij gewone boeken, bij de e-books zie je dat er
weliswaar méér aan royalty's geboden wordt, maar dat dit wel pas na acties gebeurde,
en dat er ook een gevaar dreigt van het helemaal opheffen van het auteursrecht. Ook
kunnen de hogere royalty's voor e-books nauwelijks opwegen tegen het risico van
gederfde inkomsten door piraterij. Nieuwe boeksoorten vormen vaak de opmaat voor
een nieuwe positie van auteurs. Het is duidelijk dat auteurs dan op hun hoede moeten
zijn: uitgevers vormen gemakkelijk een front waartegen het moeilijk vechten is. Dat
de schrijver de sluitpost op de begroting is, is kennelijk iets van alle tijden.
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Saskia Pieterse
‘Gegijzeld in een sterk gereduceerde realiteit’
Brouwers' Casino en de anatomie van de economie
Saskia Pieterse, docent en postdoc-onderzoeker aan de Universiteit van
Utrecht, neemt in dit artikel de roman Casino van Marja Brouwers onder
de loep. Pieterse analyseert hoe in de roman zelfreflexieve verteltechnieken
gebruikt worden om een complexe maatschappelijke verandering door te
lichten. De roman speelt tegen de achtergrond van de economische boom
in de jaren negentig, een tijdperk waarin de onder- en bovenwereld steeds
inniger met elkaar verknoopt raakten en corruptie welig kon tieren. De
destructieve en chaotische gevolgen van deze veranderingen komen in de
roman niet alleen op een thematisch niveau aan de orde, maar worden
ook weerspiegeld in de opbouw van de roman.
Casino van Marja Brouwers (2004) opent met het bezoek van journalist Rink de
Vilder aan het filmfestival in Cannes. Aldaar komt hij tot het inzicht dat door de
komst van marketingafdelingen in de cultuursector, hij als journalist volstrekt
overbodig is: ‘Makers van films, boeken, cd's en ander stukgoedamusement hadden
allemaal allang hun eigen methoden om te voorkomen dat een of andere krant hun
publiek iets anders ging vertellen dan er was uitgedokterd door de marketing-afdeling.’
(Brouwers 2004: 38) Om een ‘verstikkingsdood in champagne en kaviaar’ te
voorkomen, kiest hij ervoor zich vanaf dan met een heel ander type kunstwerk bezig
te houden: het geld.
Nu hij toch besloten had kunst en vermaak te laten voor wat ze waren,
werd het inderdaad tijd om eens te kijken waarmee de rest van de wereld
zich zoal bezighield. Met geld verdienen. Eigenlijk zou het hem helemaal
niet moeten verbazen. Als hij even erover had nagedacht, had hij het
gewoon kunnen raden. Geld is het onbetwiste meesterwerk van de
mensheid en de enige menselijke schepping waarmee die van God wordt
geëvenaard. Immers, als schepping is het werk nooit af, de schepping van
het geld kan niet voltooid raken. In het geschapene zet het scheppende
zichzelf voort, eeuwig met zichzelf in onvrede. (Brouwers 2004: 53)
De Vilder verandert vervolgens van redactie en gaat zich met de actualiteit
bezighouden, in het bijzonder met dubieuze geldstromen en andere vormen van
corruptie. De roman toont vervolgens hoe De Vilder als journalist in deze sector
wederom machteloos is, niet in staat om werkelijk te doorgronden hoe het geld zich
beweegt.
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Misschien kwam het door die wending naar het geld, maar Casino heeft een
wonderlijke ontvangst gehad in Nederland. De roman kreeg veel waardering: ze werd
genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en Michaël Zeeman schreef een jubelende
recensie. (Zeeman 2004) Hij las Casino als een analyse van ‘de demoralisering van
de publieke ruimte en de publieke moraal’ waar Nederland sinds de jaren negentig
door geplaagd zou worden. Uit de roman sprak volgens Zeeman ‘de ambitie om door
te dringen in de werkelijkheid die we allemaal beleven’. Hij betoogt dat er meer
romans verschijnen waaruit die ambitie spreekt (zoals bijvoorbeeld Sneeuw van
Orhan Pamuk).1 Zeeman neemt een wending waar ten opzichte van het postmoderne
proza, dat vooral in zichzelf gekeerd zou zijn:
De karakteristieke postmoderne roman was ‘zelf-reflexief’, dat wil zeggen:
maakte zich tot spreekbuis van de grote twijfel over het genre, een twijfel
die in dat tijdvak van haast cynische relativering van nagenoeg alles, de
bloeitijd van het cultuurrelativisme, zelfs zichzelf in twijfel trok. De
postmoderne roman is een roman over de roman en het schrijven (...).
Het stuk van Zeeman zette de toon, veel recensenten namen vervolgens weer stelling
tegen zijn stuk.2 Lang niet alle critici vonden dat nieuwe engagement zo overtuigend
uitgewerkt. Zo bevat Casino zeer veel lange uitweidingen in de trant van het hierboven
gegeven citaat over het geld. In de negatieve besprekingen ging de aandacht vooral
uit naar die beschouwende stukken. Deze critici meenden dat de auteur daarmee haar
hand overspeelde. De roman werd benaderd als ware het een werk in de
psychologisch-realistische traditie, en de recensenten vonden dat door het overdadig
aanwezige vertellerscommentaar de plot jammerlijk ondergesneeuwd was geraakt.
Fleur Speet gaf aan de auteur daarom een goedbedoeld advies: ‘Schrap die storende
uitwei-

1

2

Zeeman signaleert dat er in recent proza een nieuw type engagement wordt ontwikkeld,
waarin de roman wordt benut ‘als instrument om na te denken over contemporaine culturele,
historische en maatschappelijke ontwikkelingen’. De argumentatie van Zeeman lijkt in
sommige opzichten sterk op de ontwikkeling die Thomas Vaessens in De revanche van de
roman. Literatuur, autoriteit en engagement (Nijmegen 2009) in kaart brengt; Vaessens gaat
wel in op de positie van Zeeman in het algemeen, maar refereert niet aan de discussie rondom
Casino en deze specifieke recensie van Zeeman.
Brouwers merkte hier zelf over op: ‘Van mijn roman Casino ontving ik een totaal van
achtennegentig persbesprekingen. (...) Zevenentachtig daarvan bespraken niet mijn boek,
maar een artikel van Michael Zeeman die het bestaan had in de Volkskrant iets te schrijven
over de thematische aspecten van het boek. (...) Het artikel van Zeeman riep onder de
boekbesprekers, en dat zijn er niet weinig, een reusachtige weerstand op. Het idee dat Michael
Zeeman iemand is die boeken niet alleen leest om hun stijl, maar ook nog om wat erin staat,
dat idee kon een zeer grote meerderheid van boekbesprekers eenvoudig niet verkroppen.
Sommige sloegen er zo van over de kop dat ze meteen maar de conclusie trokken dat het een
erg slecht geschreven boek moest zijn, anders zou Michael nooit hebben ontdekt dat er wat
instond. (Vrij Nederland 15-10-2005)
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dingen (...) en er ontstaat een roman die leest als een tierelier.’ (Speet 2004)3
Het lijkt me evident dat Brouwers het er niet om te doen was proza te schrijven
dat ‘leest als een tierelier’. In mijn ogen heeft Zeeman de kern van de zaak beter
benoemd: Casino is een analytisch, satirisch werk waaruit duidelijk de ambitie spreekt
om een samenleving waarin corruptie welig kan tieren tegen het licht te houden.
Toch is ook de wending die Zeeman waarneemt - van postmodern proza dat vooral
op zichzelf reflecteert, naar proza dat een geëngageerde analyse van de werkelijkheid
wil geven - in het geval van Casino problematisch. De vraag blijft dan namelijk nog
openstaan, wat precies de betekenis en functie is van die uitweidingen, die op het
eerste oog excessief en soms zelfs absurdistisch zijn. Het is maar zeer de vraag of
deze betogen wel geïnterpreteerd kunnen worden als een weergave van een coherent
cultuurkritisch commentaar, of de directe reflectie van de denkwereld van een
personage zijn. Deze kwestie kwam in zowel de positieve als de negatieve recensies
nauwelijks aan de orde.
De functie van deze uitweidingen wordt echter al minder raadselachtig als we
Brouwers' essay ‘Anatomie van een stamboom’ (1996), erbij betrekken. Daarin
beschrijft zij de verschillende tradities waaruit de roman als genre is voortgekomen.
Eén tak van de stamboom van de roman is wat zij noemt de anatomie. In dit type
romans worden formele technieken gebruikt die ‘de roman blijven ontleden op het
moment dat hij in elkaar gezet wordt’. (Brouwers 1996: 11) Als bekend voorbeeld
van zo'n anatomische roman noemt zij Tristram Shandy van Laurence Sterne. In dat
boek is de worsteling van de verteller met de voortgang van zijn boek een belangrijk
onderdeel geworden van de gehele romanstructuur. Tristram raakt voortdurend
verstrikt in zijn eigen project. Hij doet er al een jaar over om slechts één dag uit zijn
leven te beschrijven, want iedere keer ontdekt hij weer nieuwe boeken en geschriften
die hij relevant acht voor zijn autobiografie. Hij constateert dat hij al schrijvende een
achterstand van 364 dagen oploopt ten opzichte van het geleefde leven.
Het ontleedmes van de anatomie legt dus het echec bloot van het streven uitputtend
en compleet te beschrijven en te verklaren. Brouwers komt dan tot de volgende
definitie:
Het satirisch oogmerk is de pedante doelwitten te laten stikken in lawines
van hun eigen jargon. In de anatomie kan dit thema zichzelf uitbouwen
tot een encyclopedisch prozawerk, waarbij een hele maatschappij of
denktrant doorgelicht wordt in de termen van een secuur bepaald
intellectueel patroon. (Brouwers 1996: 12)

3

Naast Speet had T. van Deel (Trouw 13-03-2004) kritiek op de ‘neiging om het verhaal te
onderbreken met soms ellenlange verhandelingen’ Pieter Steinz stelde in ‘Verpletterd door
eigen blufpoker’ (NRC Handelsblad 19-05-2004): ‘Erg handig doet ze dat niet; het boek is
grotendeels vanuit het perspectief van de journalist geschreven en die kan onmogelijk alle
kennis hebben die door de schrijfster wordt geëtaleerd - zodat de lezer zich bij elke nieuwe
passage over de betekenis van Death of a Salesman of de moderne invulling van de Zeven
Hoofdzonden afvraagt wie er nu eigenlijk aan het woord is.’
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Ik denk dat we hier in een notendop een definitie hebben van Casino: het is een
encyclopedisch prozawerk waarin een maatschappij en denktrant worden doorgelicht.
Ik wil daarom betogen dat zelfreflexiviteit en de ambitie ‘door te dringen in de
werkelijkheid’ in het geval van Brouwers niet aan elkaar tegengesteld zijn, zoals
Zeeman veronderstelde, maar integendeel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Sterker nog: wat Brouwers ‘anatomie’ noemt is een zelfreflexief procedé, de roman
ontleedt immers zichzelf ‘op het moment dat hij in elkaar gezet wordt’. Het is niet
toevallig dat het schoolvoorbeeld van de anatomische roman, Tristram Shandy,
tegelijkertijd ook zo ongeveer de oertekst van de zelfreflexieve literatuur is en in
standaardwerken als van Hutcheon en Waugh een centrale plaats inneemt. (Hutcheon
1984; Waugh 1984)
In wat volgt zal ik dit samenspel tussen zelfreflexiviteit enerzijds en die ‘realistische
ambitie’ anderzijds nader analyseren. Ik richt me in het bijzonder op de uitspraken
die er in de roman over economie worden gedaan. Daarbij is alvast opgemerkt dat
het in Casino niet alleen in de gebruikelijke zin van het woord om economie draait,
maar op het niveau van de personages nadrukkelijk ook om een libidineuze economie.

Een financiële evolutie
In Casino worden de jaren negentig getypeerd als een periode van verregaande
economische deregulering en internationalisering. De personages manoeuvreren in
de chaos die daardoor wordt veroorzaakt, of moeten dat althans proberen. De roman
wordt gefocaliseerd vanuit journalist Rink de Vilder. Tegenhanger en min of meer
dubbelganger van Rink de Vilder is de jachtontwerper Philip van Heemskerk. Deze
dionysische figuur is in staat om op superieure wijze op de golven van het
laatkapitalisme te surfen, vloeibaar en onverwoestbaar als het kapitaal zelf. Hij spreekt
zijn talen, leest moeiteloos Heidegger, heeft connecties in de onder- en bovenwereld,
in de media en in de vastgoedhandel. Hij beweert grote delen van het jaar solo op
zee te zeilen en heeft nergens een vaste verblijfplaats: hij duikt op in Nederland,
Cannes, Amerika.
Rink zou als journalist eigenlijk de gangen van Van Heemskerk na moeten gaan,
maar echt doorbijten doet hij niet, omdat Van Heemskerk in zijn libidineuze
ongeremdheid veel te veel een verdrongen aspect van Rink vertegenwoordigt. Rink
gaat een relatie aan met Moura, de vriendin van Van Heemskerk. De jachtontwerper
heeft daar geen bezwaar tegen: hij heeft zelf nog een andere vriendin. Gevieren
maken ze een tijd mee van seksuele losbandigheid, waarbinnen ook de homoseksuele
spanning tussen Rink en Van Heemskerk een verdrongen maar daarom des te
pregnantere rol vervult. Uiteindelijk gaan Moura en Rink in het Amsterdamse huis
van Van Heemskerk wonen: een ‘cadeau’ van de ogenschijnlijk zeer genereuze en
zorgeloze scheepsmagnaat.
In dat huis vindt Rink de Vilder op een zeker moment een videoband, waarop
Philip van Heemskerk als tiener te zien is die seks heeft met een oudere notaris, een
man die voortaan alle transacties van Van Heemskerk zal legaliseren. Rink beseft
dat Philip de video-opname destijds zelf heeft gemaakt, om zo de notaris tot in lengte
van dagen te kunnen chanteren. Dat betekent dat Philip al op zeer jonge leeftijd
extreem bereke-
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nend en zonder enige scrupules moet zijn geweest. De Vilder heeft vervolgens een
actief ingezette en ‘zeer opmerkelijke schizofrenie’ (Brouwers 2004: 318) nodig om
alle implicaties van deze ontdekking vervolgens maar niet onder ogen te hoeven
komen:
Er moesten manieren zijn om iets te weten en het tegelijkertijd niet te
weten. Anderen zag je dit ook voortdurend doen. Rink nam zich voor niet
te weten dat achter een berghok een oud kastje met twee planken op de
rioleringsbuis stond. Het etui met de videoband had hij nooit gezien. De
hele kwestie bestond niet, finito. (Brouwers 2004: 317)
In de figuur van De Vilder wordt de machteloosheid en het echec van de journalistiek
getoond: er is geen beschrijvend systeem meer aanwezig dat de gevolgen van de
economische desoriëntatie zou kunnen beschrijven, omdat de journalistiek er zelf
veel te veel in is opgenomen - maar tegelijkertijd is de journalistiek blind voor haar
ingesponnenheid.
Dit concrete verhaalniveau is echter maar één lijn in de roman. Het opmerkelijkste
aan de roman is immers dat deze verhaallijn voortdurend en op een zeer abrupte
manier wordt onderbroken door schijnbaar alle kanten op woekerende uitweidingen.
Deze uitweidingen lijken op geen enkele manier in te passen in een realistische
vertelling: hier is geen sprake van een klassiek auctoriaal, realistisch
vertellerscommentaar. Ten eerste is de oversprong tussen uitweiding en vertelling
altijd zeer abrupt en niet vloeiend. We schieten van zeer banale gebeurtenissen in
betogende passages van een hoog abstractieniveau en weer terug. Ten tweede zijn
de discursieve passages vaak zeer lang, en staat hun excessieve lengte in geen enkele
logische verhouding tot het concrete gebeuren. Ten derde vormen de zaken die in
de uitweidingen aan de orde komen tezamen zeker geen logische en coherente
denkwereld. Astrologische verklaringen worden afgewisseld met darwinistische
uiteenzettingen, droge economische analyses met dialectische acrobatiek. Er is geen
sprake van een coherente ‘vertelpositie’, die de ontwikkelingen op het concrete
verhaalniveau duidt, en in een groter en betekenisgevend verband plaatst. Wie of
wat hier aan het woord is, blijft dus onduidelijk. Het is daarom ook niet zo dat die
abstracties de concrete gebeurtenissen verhelderen of begeleiden: eerder wordt de
indruk gewekt dat beide niveaus geïsoleerd van elkaar bestaan.
Alhoewel deze uiteenzettingen schijnbaar ieder denkbaar gebied beslaan (van de
verhouding tussen het individu en zijn imago, de IRT-affaire, tot aan het fenomeen
‘klantenservice’) zit er wel een rode draad in deze discursieve passages: er worden
voortdurend systemen beschreven die misschien ooit ontworpen waren om de
werkelijkheid te controleren of in kaart te brengen, maar een leven op zichzelf zijn
gaan leiden en in zichzelf besloten circuits zijn geworden. Deze circuits hebben
vervolgens weer een geheel eigen (chaotische) werkelijkheid voortgebracht. In het
specifieke geval van de IRT-affaire ging het bijvoorbeeld om een omstreden
opsporingsmethode, die erin resulteerde dat de politie zelf grote hoeveelheden drugs
importeerde en dus
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het tegenovergestelde deed van waarvoor ze ooit in het leven was geroepen.
Een belangrijke sleutel tot al deze circuits betreft de veranderde gedaante van het
geld; vroeg in de roman wordt dat als volgt benoemd:
De jaren negentig werden gekenmerkt door versnelde politieke en
economische ontwikkeling op voorheen ongekende schaal. Hoewel
natuurlijke rijkdommen afnamen, steeg overal de welvaart, hoofdzakelijk
door de voortgaande ontkoppeling van geld en goud- of een andere concrete
tegenwaarde, een financiële evolutie die hoeveelheden kapitaal schiep
waar Karl Marx nooit van droomde. (Brouwers 2004: 75,76
Deze evolutie ging hand in hand met technologische ontwikkelingen, het ontstaan
van min of meer autonome informatiesystemen en gedigitaliseerde circuits:
Kantoren werden ontruimd, diensten geprivatiseerd, loketten vervangen
door geautomatiseerde informatiesystemen onder een telefoonnummer,
verantwoordelijkheden werden gedelegeerd, gespreid, verplaatst, of gewoon
weggetoverd. Brieven begonnen zichzelf te schrijven, rekeningen zichzelf
te sturen, de ene beleidsbeslissing na de andere nam zichzelf, zonder dat
iemand het persoonlijk ermee eens hoefde te zijn of er zelfs maar iets van
hoefde te weten. (Brouwers 2004: 76)
Het individu komt buiten spel te staan, want het systeem schrijft zijn eigen brieven.
Het is opmerkelijk dat Brouwers hiermee niet (of niet uitsluitend) de nadruk legt op
het vaak genoemde ‘materialisme’ als typerend voor de jaren negentig. Er wordt
geen louter psychologische verklaring gegeven voor de ontwikkelingen in dit tijdperk,
alsof de problemen ontstaan door de zwakte van het menselijk vlees.4 Eerder wordt
benadrukt dat het probleem zich bevindt op het niveau van de rationele systemen:
die zijn autonoom gaan functioneren, en kunnen geen zinvolle verhouding meer
aangaan met het concrete niveau waarop het individu opereert.
In Casino wordt dus benadrukt dat de verregaande automatisering een geheel
nieuwe realiteit heeft doen ontstaan. In essentie is een computersysteem een
‘geautomatiseerd systeem van de zuivere rede’ waarin paradoxaal genoeg het redelijk
denkend subject radicaal buiten spel worden gezet. (Brouwers 2004: 203) Een
duidelijk voorbeeld zijn de automatisch geschakelde telefonische keuzemenu's die
bedrijven hebben ingesteld als ‘klantenservice’, waardoor het voor iemand met een
klacht haast onmo-

4

Wel zit er een lange passage in over de zeven hoofdzonden, waarin gesuggereerd wordt dat
de menselijke geschiedenis kan worden verteld aan de hand van opeenvolgende zonden.
(Brouwers 2004: 81-112) De hel wordt omschreven als een cirkel van het eigenbelang: ‘Dus
moeten ze eindeloos blijven rondtollen in hun zelfgeschapen cirkel, eeuwig vergrendeld in
dezelfde obsessies. Nooit hebben ze iets anders willen dienen dan hun eigen belang en nu
mogen ze dus een eeuwigheid ermee doorgaan.’ (Brouwers 2004: 86)
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gelijk is geworden het bedrijf zelf te spreken te krijgen. Deze keuzemenu's zijn vaak
geloopt, wie op een nummer blijft drukken komt uiteindelijk weer aan het begin van
het keuzemenu terecht. (Brouwers 2004: 266, 267) Wederom verdwaalt het individu
hopeloos in het ‘geautomatiseerde systeem’. En juist dat verdwalen levert winst op,
omdat er per gebelde minuut moet worden afgerekend.
Casino betekent chaos, zoals in de roman een aantal keer wordt gememoreerd. En
dat is ook het uiteindelijke gevolg van dit alles: er is chaos omdat er geen
instrumentarium meer voor handen is om grip te krijgen op de concrete dingen.

Het mannelijk en het vrouwelijk denken
Casino handelt nadrukkelijk over de frustratie en machteloosheid van het individu.
Maar dat individu is niet geslachtsloos: het is expliciet een mannelijk individu dat
met lege handen staat. ‘Het rationele denken’ wordt namelijk nadrukkelijk voorgesteld
als een mannelijke positie, die direct gekoppeld is aan fundamenteel verschillende
posities die de mannen en de vrouwen binnen een libidineuze economie kunnen
innemen.
In de roman wordt de vertelling grotendeels gefocaliseerd via Rink de Vilder. In
zijn perceptie bestaat er een essentialistisch onderscheid tussen enerzijds het
‘vrouwelijk denken’ en anderzijds de ‘mannelijke rationaliteit’. Dat wil overigens
nog niet zeggen dat dit ook de strekking van de roman in zijn geheel is: de blinde
vlek van Rink, die niet bij machte is de wereld waarin hij leeft te doorgronden, is
immers het hoofdthema van de roman. Hoe dan ook: Moura, het belangrijkste
vrouwelijke personage, is ook journalist, maar dan voor een vrouwenglossy. Als
personage ontsnapt ze nergens aan de karikatuur van de succesvolle Randstedelijke
jonge vrouw zoals die in deze glossy's aan de lezeressen ten voorbeeld wordt gesteld:
Moura interesseert zich voor astrologie, quasipsychologische analyses en mode, en
verder niets daarbuiten.
Dit clichématig ingevuld onderscheid tussen de seksen wordt de hele roman
doorgezet: de mannen houden zich met politiek-economische kwesties bezig, de
vrouwen concentreren zich op uiterlijkheden. De verteller benadrukt dat Moura zich
niet bezighoudt met de ‘geautomatiseerde systemen van de zuivere rede’. Zij stelt
daar haar eigen wetenschap, de astrologie, tegenover:
Rink acht het vrouwelijke denken ongeschikt om te worden geconfronteerd
met kwesties van formeel wetenschappelijke of technologische aard. Toch
maakt Moura bij alles wat ze denkt gebruik van precies dezelfde logische
vormen als hij. Net als hij kan ze niet ervan wegkomen. Maar ze hanteert
andere premissen. (...) Moura's astrologie is een volledig geïsoleerde
wetenschap, die zich hoog boven alle ervaring verheft en berust op pure
concepten. Moura kan niet veel werkelijkheid verdragen. (Brouwers 2004:
205)
Moura kan niet veel werkelijkheid verdragen, maar Rink evenmin: die moet zijn
toevlucht nemen tot de eerder gememoreerde en ‘zeer opmerkelijke schizofrenie’
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als hij geconfronteerd wordt met de harde feiten. (Brouwers 2004: 318) Bovendien
zijn beide
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denksystemen, de ‘mannelijke’ zowel als de ‘vrouwelijke’, niet in staat op het concrete
niveau greep te krijgen:
Zowel de emotie als de zuivere rede leidt tot een mechanisch mensdom
dat zelfs op het laagste ontologische niveau geen greep meer kan krijgen
op concrete dingen. Zijn zuivere rede verschaft Rink geen inzicht in de
omstandigheden die zijn computer hebben uitgeschakeld. (Brouwers 2004:
206)
Moura slaagt erin de illusie te koesteren dat ze over een unieke persoonlijkheid
beschikt, juist door zich naadloos te voegen naar de gemeenplaatsen die haar worden
aangereikt vanuit de media. En ook hier is wederom sprake van een loop, omdat
vrouwen zoals Moura dan vervolgens in televisieshows praten over hun unieke
persoonlijke ervaringen. Een belangrijke verhaallijn is de ZZ-show van Zowie Zellen
- een tamelijk angstaanjagende kruising tussen Connie Palmen en Linda de Mol waarin kandidaten hun eigen ‘narratieve identiteit’ kunnen vormgeven door middel
van zelf ingebrachte getuigen. Het is het favoriete programma van Moura en ze wil
niets liever dan erin optreden.
Rink gelooft in het kritische, afstandelijke, stoïcijnse individu. Hij probeert
hardnekkig vast te houden aan het inmiddels achterhaalde geloof nog altijd als een
autonoom, rationeel subject te kunnen opereren. Iemand die, wil dat geloof zich
kunnen handhaven, gedwongen is zich aan zelfbedrog en schizofrenie uit te leveren.
Deze hele problematiek wordt al in een notendop aan de orde gesteld in het eerste
hoofdstuk. Rink is dan nog verslaggever voor de cultuurbijlage van de krant en
ontmoet in Cannes een Duits fotomodel, Karina. Dit model heeft haar lichaam
vormgegeven naar het ideaalbeeld uit de pornografie: siliconenborsten, een glad
lichaam zonder enig litteken, en volledig gebruind. Haar perfectie maakt dat hij geen
toegang meer tot haar kan krijgen. Zij lijkt geen oorspronkelijk, eigen verlangen
meer te kennen, maar alleen nog maar uit te drukken wat volgens de pornografische
gemeenplaatsen seksuele opwindingen zou zijn:
Hij was niet ervan overtuigd dat ze werkelijk zo opgewonden was als ze
zich gedroeg, want dan zouden haar gevoelens toch meer gestroomlijnd,
minder chaotisch moeten zijn dan viel af te leiden uit haar
ongecoördineerde bewegingen. Waarschijnlijk ging ze alleen maar uit van
een idee, een gedragsmodel of gevoelsvoorschrift waarnaar ze zich zo
goed en zo kwaad als het ging probeerde te richten. (Brouwers 2004: 28)
Het abstracte ‘gedragsmodel’ is de realiteit binnengedrongen: primair is het ‘idee’,
het ‘werkelijke’ gedrag is secundair en afgeleid van dat idee. Het gevolg is echter
geen coherent uitgedrukt gevoel, maar chaos, ongecoördineerde bewegingen, omdat
er geen werkelijk gevoel van opwinding aanwezig is dat een logische verbinding had
kunnen leggen tussen affect en effect. Ze heeft geen spontane gevoelens, maar in
plaats daar-
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van bleef ze ‘(...) gevoelens (...) uitdrukken die ze met uitdrukking en al ontleende
aan een erg slecht geassembleerd arsenaal van gemeenplaatsen. Zelfs haar uiterlijk
had ze ingericht als een gemeenplaats’. (Brouwers 2004: 31, cursivering SP)
Vanuit het perspectief van Rink heeft Karina zichzelf omgevormd tot een
commercieel verhandelbaar waar, een ‘etalagepop’, ‘een koele advertentie voor een
witte beha en dito string’. Haar lichaam is een kledingstuk geworden.5 Dat windt
hem op maar is voor zijn ego tegelijkertijd kwetsend, omdat ze met haar bewegingen
niet reageert op zijn verlangens, maar op de objectiverende blik van een ‘cameralens’,
waarvoor ze een theaterstuk opvoert. Alhoewel Karina dus volmaakt uitdrukt wat
volgens de pornografische clichés een opwindende vrouw zou moeten zijn, voelt
Rink zich door haar ‘aangerand’ en ‘gegijzeld’, gedwongen te participeren in een
opvoering waarover hij geen regie heeft en waarbinnen hij niets met zekerheid kan
zeggen over haar werkelijke gevoelens:
Vervuld van haar eigen aanblik speelde ze halfslachtig wat in haar ogen
de dichtste benadering was van een idool dat op een uiterst kwetsbare
manier bereid is intieme zaken te doen met de cameralens. (...) Hij werd
ingekapseld, vastgesnoerd, gegijzeld in een sterk gereduceerde realiteit,
een realiteit die zich met oneindige koelheid verhief boven alle breekbare
en onzekere verlangens naar een menselijk contact. In dit kader zou een
verlangen naar menselijk contact moreel onjuist, misschien zelfs een fatale
fout zijn. (Brouwers 2004: 27)
Rink constateert dat deze vrouw zichzelf heeft ingericht als een ‘gemeenplaats’, maar
zijn eigen onzekerheid is niet minder clichématig - de aloude onzekerheid dat de
vrouw haar opwinding speelt. Als hij haar verwijt dat ze haar orgasme acteert, werpt
ze hem dat ook voor de voeten: hij weet helemaal niet wat zij voelt.6 Kortom: Rink
is niet meer in staat haar seksuele boodschappen te lezen:
(...) haar tong begon abrupt duwend over de zijne te glijden zonder enig
bewegingspatroon of ritmische logica. Met geen mogelijkheid kon hij er
een leesbare seksuele boodschap uit destilleren (...). (Brouwers 2004: 23)
Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat er geen levend subject in deze vrouw meer
aanwezig is. Ze is een in zichzelf besloten geheel geworden, waartoe Rink uiteindelijk

5

6

Vergelijk ook: ‘Hij [vermoedde] dat dit lichaam haar laatste kledingstuk was, en nog wel
een kledingstuk waarvan ze zich zo zeker voelde dat ze er rustig de Champs-Élysées tijdens
het spitsuur in zou durven oversteken.’ (Brouwers 2004: 25)
Vergelijk ook: ‘“Wat weet jij nou”, zei ze onverstoorbaar. Daar had ze een punt. Er viel niets
met zekerheid te weten, er zat een noodzakelijk element van speculatie in alles wat hij van
haar meende te begrijpen (...).’ (Brouwers 2004: 31)
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geen toegang krijgt (ook al verkracht hij haar bijna, ze blijft voor hem onleesbaar).
Dat maakt hem woedend en hij zegt tegen haar:
Jij ben een vrouw die zich door de voortdurende vervolmaking van haar
spiegelbeeld immuun probeert te maken. Je sluit jezelf op in een perfectie
die eerder afstoot dan aantrekt en dat doe je expres. Je wilt dat doen. Je
pleegt een vorm van zelfmoord. Maar misschien ga je een beetje te ver in
het idee dat je jezelf helemaal dood kunt maken en op het lijk een sarcofaag
kunt bouwen die niemand in alle eeuwigheid meer open krijgt. (Brouwers
2004: 35)
Rink geeft hier de vrouw de schuld: het zou een doelbewuste strategie van haar zijn
om zichzelf niet meer als een boek te openen, interpreteerbaar te zijn. De ironische
structuur van de roman suggereert dat het misschien iets ingewikkelder ligt: het hele
hoofdstuk is ingebed in de bijeenkomst van de filmindustrie van Cannes, waar Karina
een filmrol wil krijgen. Zij kan die rol alleen krijgen als ze voldoet aan de eisen die
er aan haar gesteld worden. Rink wordt hier geconfronteerd met de uitkomst van de
eisen die in deze industrie gesteld worden: wil de vrouw toegang krijgen tot het witte
doek, dan zal ze eerst zelfmoord moeten plegen. Rink verwijt het echter niet de
industrie, maar Karina persoonlijk: ‘dat doe je expres’. De situatie is te kwetsend
voor zijn ego: in deze ‘sterk gereduceerde realiteit’ is hij vastgesnoerd en kan hij de
illusie een autonoom voelend en handelend subject te zijn, niet langer staande houden.
De onleesbaarheid van Karina is als een allegorie voor de ‘onleesbaarheid’ van
Casino als roman. In wat Barthes de ‘erotiek van het lezen’ noemt, raakt in deze
roman iets grondig verstoord. (Barthes 1973) De romanvertelling ontbeert net als de
bewegingen van Karina's tong ritmische logica: de abrupte overgangen van concreet
naar abstract zijn niet vloeiend. De essayistische passages zijn demonstraties van
een in zichzelf gekeerde eruditie, waaruit geen ‘boodschap’ meer te destilleren is.
Dat betekent overigens ook dat de lezer in een mannelijke positie wordt geplaatst:
de vrouw / tekst is dan het ‘reële object’ dat geduid moet worden door middel van
een ‘penetrerende’, ‘mannelijke’ strategie. Alleen: zij laat zich niet langer duiden.
De radicale dissociatie tussen het concrete en het abstracte niveau laat zich dus ook
gegenderd voorstellen: tussen de mannelijke en de vrouwelijke logica is geen sprake
meer van een erotische uitwisseling, een geven en nemen, alleen nog maar van
voortdurend misverstand.
In het daarop volgende hoofdstuk wordt Rink verliefd op Moura, die feitelijk niet
veel minder clichématig is dan Karina. (‘Een vrouw als een Vogue cover’, Brouwers
2004: 71) Alleen: waar Karina mikt op haar lichaam, denkt Moura dat ze het van
haar intellect moet hebben. Rink wordt verliefd omdat hij haar wil redden van haar
verkeerde zelfbeeld, dat wil zeggen de misvatting dat ze intelligent zou zijn en in
gezelschap haar astrologische theorieën zou moeten verspreiden. (Brouwers 2004:
71)
Dat het juist de reddersfantasie van Rink zelf is die zich naadloos voegt naar
evidente hollywoodgemeenplaatsen, ontgaat hem volledig: hij is wederom blind voor
zijn
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eigen gevangenschap in de loop. Bovendien is Rink wederom niet in staat Moura te
‘lezen’ (het is bijvoorbeeld maar zeer de vraag of Moura op haar beurt verliefd is op
Rink), maar omdat hij het idee heeft dat ze kwetsbaar is en niet onkwetsbaar zoals
Karina, verontrust hem dat niet langer. Ook de seks met Moura volgt volledig het
voorgekauwde patroon van de pornografische verbeelding.7 Echter, omdat Rink zich
kan verschuilen in deze ouderwetse illusie van authentiek gevoelde verliefdheid,
hoeft hij zich niet meer bewust te zijn van de commodificatie van de seksuele
verbeelding.
We kunnen stellen dat Casino een essentialistisch en conventioneel onderscheid
maakt tussen de positie van de vrouwen en de mannen. De vrouw zou zichzelf volledig
overgeleverd hebben aan de clichématige voorstellingen die haar aangereikt worden
uit de media, en lijkt verder niet te lijden onder het verlies van een subjectpositie:
het is maar de vraag of zij in dat opzicht ooit iets te verliezen had. Zij is óf zelf een
kapitalistisch ‘waar’ geworden, een advertentie of een pop - zie Karina. Óf zij stelt
zich tevreden met de quasipsychologische clichés die de illusie van een gevoelsleven
moeten geven, zoals Moura. Voor de man is het verlies veel groter: hij koesterde
nog altijd de illusie een denkend subject te zijn, en dat moet verdedigd worden: ‘Ten
slotte zat hij net als iedereen opgescheept met een uniek “ik”, in een komisch soort
ijdelheid, en dat werd hier aangerand.’ (Brouwers 2004: 24)

Conclusie
Op het eerste oog houdt Casino vast aan realistische conventies: er is een plot, een
geheim wordt opgespoord, er zijn personages die schandelijk misbruik maken van
de economische chaos en louter door hebzucht en eigenbelang gedreven, zich meester
maken van grote sommen kapitaal. Maar die plot is uiteindelijk slechts onderdeel
van een veel abstractere en ook verontrustender thematiek. In die absurde hoeveelheid
‘vertellerscommentaar’ worden de naden van het rationele denken losgetornd. Daar
is het procedé van de anatomie werkzaam.
En daarmee zijn we terug bij de opmerking van Zeeman, die stelde dat met Casino
het in zichzelf gekeerde tijdperk van het postmoderne proza zou zijn afgesloten. Ik
zou het willen omkeren. Wat Casino laat zien, is dat het de werkelijkheid zélf is die
een in zichzelf gekeerd karakter heeft gekregen. De roman stelt immers in expliciete
bewoordingen het virtuele en abstracte karakter van de hedendaagse economie aan
de orde, die in toenemende mate uit in zichzelf besloten circuits of loops is
opgebouwd. Het zijn de rationeel ingerichte, abstracte systemen die de concrete
realiteit bepalen en vormgeven, die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat wie een klacht
heeft, verdwaald raakt in een keuzemenu. Het subject staat dan radicaal buiten spel
en is met zijn eigen zuivere rede machteloos tegenover de systemen die toch ooit
wel degelijk zijn gecreëerd mét die rede. Het gevolg daarvan is dat de personages,
in de woorden van de ro-

7

Die associatie wordt voortdurend gemaakt: ‘hij bevond zich in een wereld van losgetornde
leegte.’ (Brouwers 2004: 184; zie ook 293)
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man, gegijzeld worden in ‘een sterk gereduceerde realiteit’.
Casino stelt het echec van de klassieke beschrijvende systemen aan de orde: de
media functioneren niet meer, maar in veel abstractere zin schieten eigenlijk alle
logische, rationele verklaringen tekort. Brouwers plaatst de roman, als medium, niet
buiten deze problematiek. Precies daarom ontspoort iedere poging van de ‘rationele,
auctoriale vertelstem’, om de lezer uit te leggen hoe een en ander in elkaar steekt.
Wat overblijft, zijn uitweidingen waarin een eruditie het woord neemt die weliswaar
zeer scherpzinnig is, maar op geen enkele manier nog een logische verhouding aan
kan gaan met het concrete verhaalniveau. Wat overblijft, is chaos.
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Column
Ad Leerintveld
Van blijvende waarde
Van oude werken en de prijzen die voorbijgaan
Vanwege ons dertigjarig jubileum is de column deze gehele jaargang
gereserveerd voor terugblikken op de ontwikkelingen van verscheidene
cultuurgerelateerde vakgebieden in de afgelopen decennia. Ad Leerintveld
is conservator in de Koninklijke Bibliotheek en heeft dikwijls de vraag
voorgeschoteld gekregen of hij - als was het een aflevering van Tussen
kunst en kitsch - de waarde van een handschrift of boek kan vaststellen.
Antwoord geven op die vraag valt buiten zijnfunctieomschrijving, maar
in deze column bespreekt hij wel de achterliggende vraag naar de
verhouding tussen de culturele en de geldelijke waarde van een boek.
Als conservator in de Koninklijke Bibliotheek krijg ik af en toe bezoek van mensen
die mij handschriften of oude boeken laten zien. Zo herinner ik mij dat een mevrouw
een zestiende-eeuws bijbeltje uit een plastic tasje tevoorschijn haalde, en niet zo lang
geleden kwamen mensen aan met brieven van hun achttiende-eeuwse voorouders.
Men wil weten of deze stukken waarde hebben. Mijn antwoord is steeds dat wij
conservatoren geen beëdigde taxateurs zijn en geen geldswaarde bepalen. Eigenaren
die willen weten hoeveel hun bezit in de handel zou kunnen opbrengen, verwijs ik
door naar taxateurs, antiquaren of veilinghouders.
Mijn bezoekers gaat het vaak niet alleen om de geldswaarde - de prijs - maar ook
om de culturele, wetenschappelijke of esthetische waarde. Een enkele keer is men
zo blij met het antwoord dat een boek of handschrift cultureel waardevol is, dat men
het ter plekke aan de Koninklijke Bibliotheek ten geschenke geeft. Dit gebeurde
bijvoorbeeld met het zestiende-eeuwse bijbeltje. Uiteraard wijs ik in dergelijke
gevallen ook op de geldswaarde en de fiscale voordelen die aan een gift zijn
verbonden. Bij cultureel waardevolle objecten speelt de geldswaarde dus eveneens
een rol. Hoe verhoudt zich deze geldswaarde tot die culturele waarde? Wat is de prijs
van de waarde?

De prijs
Als bijzondere stukken voor een tentoonstelling de bibliotheek verlaten, zijn ze
natuurlijk verzekerd. Maar voor hoeveel verzeker je een uniek middeleeuws
handschrift als de Beatrijs, het zogenaamde Trivulziogetijdenboek of het
Gruuthusehandschrift?
Het antwoord van een beëdigd taxateur op de vraag naar de verzekerde waarde
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van een object lijkt eenvoudig en eenduidig, maar een taxatie zegt niet alles. Vaak
speelt de reden waarom een taxatie wordt gedaan een rol. Wordt er getaxeerd bij een
executie van een testament om de successierechten vast te stellen? Gaat het om een
schenking waarbij de schenker belastingvoordeel hoopt te krijgen? Of betreft het een
taxatie om een verkoopprijs vast te stellen? Factoren die voor een taxateur van belang
zijn, zijn begrippen als ‘handelswaarde’, ‘vervangingswaarde’ of de kostbaarheid
van de gebruikte materialen, de aangewende techniek en het vakmanschap en de
roem van de maker.
Zou de prijs waarvoor de bibliotheek een stuk ooit heeft aangekocht ook als
verzekerde waarde gehanteerd kunnen worden? Laten we eens naar de aankoopprijzen
kijken. Het handschrift van de Beatrijs is sinds 1809 in de Koninklijke Bibliotheek.
Het maakte deel uit van de collectie handschriften en oude drukken van de
landsadvocaat Jacob Visser, die op last van koning Lodewijk Napoleon voor
twaalfduizend gulden van de erfgenamen werd gekocht. Volgens de omrekentabel
van het IISG heeft dat bedrag nu een ‘koopkracht’ van ruim tachtigduizend euro.
Voor dit geld ontving de KB toen niet alleen de Beatrijs maar nog tweehonderdveertig
handschriften en negenhonderd oude drukken méér, waaronder topstukken als het
Visboeck van Adriaen Coenenszoon van Schilperoort.
Het Trivulziogetijdenboek is in 2001 aan de KB geschonken door een particulier
die anoniem wenst te blijven. De schenking werd in 2002 bekend gemaakt. NRC
Handelsblad kopte op de voorpagina van 5 maart: ‘Boek van 6 miljoen geschonken’.
Redacteur Roelof van Gelder stelde in zijn artikel dat het om een gift ging die ‘in
cultuurhistorisch, wetenschappelijk en financieel opzicht zijn gelijke niet kent’.
Hetzelfde gebeurde in 2007 bij de aankoop van het Gruuthusehandschrift. Wéér
was het voorpaginanieuws en ook bij deze acquisitie ging de aandacht van de pers
uit naar de hoogte van het bedrag dat dit beroemde manuscript gekost zou hebben.
Omdat de KB met de verkopende familie Van Caloen had afgesproken over het
aankoopbedrag geen mededelingen te doen, verschenen er zeer uiteenlopende
schattingen in de pers. Deze weken alle sterk af van de taxatie die een zeer
gerenommeerd buitenlands veilinghuis op verzoek van de familie had uitgevoerd,
en dus ook van de werkelijk betaalde prijs die mede op basis van deze taxatie was
overeengekomen.
Uit deze drie voorbeelden blijkt al dat aankoopprijzen geen goede basis vormen
om de waarde van een stuk in geld uit te drukken. Ze zijn soms van te lang geleden,
zoals bij de Beatrijs, of gebaseerd op taxaties die om uiteenlopende redenen kunnen
zijn verricht. Zijn er andere manieren om de waarde te bepalen?

Waarde en waardestelling
In de bibliotheekwereld wordt in het kader van zogenaamde collectiebehoudsplannen
aan waardebepaling of waardestelling gedaan. Bibliotheken beschikken in de regel
over zeer uiteenlopende collecties. Men vindt er handschriften, oude gedrukte werken,
kranten, tijdschriften, wetenschappelijke boeken, romans, kinderboeken
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en nog veel meer; ook digitale collecties. Om al deze verschillende collecties met
de juiste zorg te omringen en met gepaste maatregelen te beschermen, wordt een
behoudsplan opgesteld waarin ook de prioriteit van de maatregelen is aangegeven.
Deze prioriteit berust op de waarde van een specifieke deelcollectie.. Volgens een
in de hele erfgoedsector toegepast model wordt deze waarde bepaald. Men hanteert
primaire criteria (informatieve waarde, esthetische waarde, historische waarde en
maatschappelijke waarde) en secundaire (gebruik, compleetheid, conditie, herkomst).
Secundaire criteria kunnen de primaire versterken of verzwakken. De primaire criteria
vullen elkaar aan.
Bibliotheekmedewerkers kennen aan deelcollecties per waarde punten toe. Daarbij
wordt stevig gediscussieerd, juist over het gewicht van de verschillende criteria. En
het is dan verhelderend om te merken dat een uniek handgeschreven middeleeuws
getijdenboek lager scoort op informatieve waarde dan een digitale en volledig
doorzoekbare kopie van een achttiende-eeuwse krant. De fysieke kranten scoren wel
weer lager op esthetische waarde. Moderne wetenschappelijke boeken krijgen minder
punten op de historische schaal, maar op de informatieve schaal meer dan de bronnen
waarop ze steunen. Dit geldt zeker als ze digitaal beschikbaar zijn.
Deze waardebepaling gaat per deelcollectie en geldt in principe voor elk stuk dat
erin is opgenomen. Met deze criteria kijken we nu naar de Beatrijs, het
Trivulziogetijdenboek en het Gruuthusehandschrift.
Na de ‘ontdekking’ van de Beatrijs door Hoffmann von Fallersleben in 1821, de
eerste uitgave door Jonckbloet in 1844, maar vooral dankzij de bewerking door de
dichter P.C. Boutens uit 1908, is de legende een hoogtepunt geworden in de
Nederlandse letterkunde. Generaties middelbare scholieren hebben geleerd: ‘Van
dichten comt mi cleine bate’. De tekst is overal te vinden. Op de informatieve schaal
scoort het originele handschrift dus niet hoog. Het is wel het enige handschrift met
deze tekst in het Middelnederlands, de historische waarde is dus heel hoog. Esthetisch
springt het handschrift er niet meteen uit. Het is welverzorgd en kent een mooie
historiserende initiaal, maar topkunst is het niet.
Dat is heel anders voor het Trivulziogetijdenboek, ooit eigendom van de prinsen
van Trivulzio uit Milaan en daarom zo genoemd. Dit handschrift is verlucht met
miniaturen van ongeveer acht bij vijf centimeter door de drie beroemdste meesters
uit de vijftiende eeuw: Lieven van Lathem uit Antwerpen, Simon Marmion uit
Valenciennes en de Meester van Maria van Bourgondië. De miniatuur door Lieven
van Lathem op folio 59v van het boek blijkt een aemulatio van het beroemde Lam
Gods van Jan van Eijck in Gent. Mensen die dit kunstwerk op de tentoonstelling
‘Machtige & Mooie Middeleeuwen’ in de KB zagen, konden hun ogen niet geloven.
Met penseeltjes van één of twee haren moet de meester in deze miniatuur de kleinste
details geschilderd hebben. Zonder twijfel scoort dit juweel een tien op esthetische
waarde. Op de schaal van de informatieve waarde komt het veel lager uit. De in dit
handschrift opgenomen getijden zijn standaard in het repertoire.
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Frits van Oostrom noemde het Gruuthusehandschrift ooit een lelijk eendje. Esthetisch
is er niet veel aan te beleven. Historisch wel! Gerrit Komrij schrijft in zijn bundel
essays In liefde bloeyende uit 1998 over het Egidiuslied in het Gruuthusehandschrift:
Eeuwen zijn er voorbij, niet alleen Egidius is dood, ook van de wereld
waarin Egidius stierf is nauwelijks iets over en van de bouwstenen die er
nog resten vatten we maar moeilijk de samenhang: toch komt daar door
een kier in de tijd die treurige stem naar ons toe, die lamentatie - de stem
van iemand wiens vriend is gestorven, dat ook, maar vooral van iemand
die weent dat hij nog voort moet leven. (1998: 12-13)
Het Gruuthusehandschrift is de enige bron van dit lied en daarmee een van de weinige
bouwstenen van de wereld van Egidius. Voor velen is het Egidiuslied van bijzondere
waarde. Bij de presentatie na de aankoop vormde zich voor de vitrine een lange rij
van bedevaartgangers. De historische waarde van het Gruuthusehandschrift is heel
hoog. De informatieve waarde ook. De unieke muzieknotatie in streepjes boven de
liederen noopt tot interpretatie en reconstructie, zoals zal blijken uit de binnenkort
te verschijnen editie van het handschrift door Herman Brinkman en wijlen Ike de
Loos. Als in 2013 in Brugge een grote tentoonstelling rond dit handschrift zal worden
ingericht, zullen duizenden mensen overtuigd worden van de waarde van dit
handschrift.
Om historische, esthetische en informatieve redenen zijn de genoemde
middeleeuwse handschriften van hoge waarde, zoveel is duidelijk. De vraag of deze
waarde ook in geld is uit te drukken is evenwel nog steeds niet beantwoord.

De prijs en de waarde
Bibliotheken doen er alles aan het publiek met hun waardevolle schatten kennis te
laten maken via digitalisering en webexposities (zie: www.kb.nl), maar ook door de
objecten beschikbaar te stellen voor exposities. Werken die tentoongesteld worden
zijn verzekerd, vaak tegen een hoge verzekerde waarde.
In de kunstwereld zijn miljoenenbedragen voor uitzonderlijke objecten heel
gewoon. Unieke stukken als Trivulzio vallen terecht in deze categorie. De genoemde
hoge geldswaarden vormen een duidelijke indicatie voor de hoge culturele waarde.
In zekere zin wijzen hoge prijzen voor aankoop (en verzekering) op de emancipatie
van boek en handschrift. Ook de Beatrijs wordt nu voor meer dan het aankoopbedrag
van destijds verzekerd.
Toch blijft er een verschil tussen geldswaarde en de culturele waarde (ik benoem
met deze term de informatieve, esthetische, historische of maatschappelijke waarde
samen). Door digitalisering, wetenschappelijk onderzoek en exposities wordt de
culturele waarde van elk afzonderlijk stuk verhoogd. Dat wil zeggen dat het
bestudeerde, uitgegeven, tentoongestelde of gedigitaliseerde werk een grotere
betekenis krijgt doordat het in een context wordt geplaatst die cultureel belangrijk
wordt ge-
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acht. Deze culturele waarde is niet te schatten en is ook niet in geld uit te drukken.
Aankoopprijzen, taxaties en vastgestelde verzekeringswaarden zijn slechts relatieve
indicaties in het (handels-)verkeer. De prijs wordt één keer vastgesteld, betaald, en
gaat voorbij, maar de waarde blijft en kan alleen maar toenemen.
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In de kast
Lars Kloet
Het zusje van de Zotheid
In de rubriek ‘In de kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld
der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle
aandacht verdient. Vergeten literatuur komt boven water en op bekende
werken wordt een verfrissende blik geworpen. Vooys-redacteur Lars Kloet
grijpt de gelegenheid van dit themanummer aan om te wijzen op de waarde
van het zeventiende-eeuwse Lof der Geldsucht van Jeremias de Decker.
Inderdaad, dat klinkt als het bekende satirische werk van Erasmus, en die
associatie is niet onterecht, zo legt Kloet uit.
Hoewel hij in verscheidene zeventiende-eeuwse bloemlezingen nog ‘nevens de groote
namen der grootste poëten’ werd geplaatst, (Porteman 2008: 654)1 is de dichter
Jeremias de Decker (1609-1666) tegenwoordig een stuk minder populair. Tot in de
achttiende eeuw werd De Deckers werk over het algemeen zeer positief gewaardeerd,
maar sinds de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er, onder meer door
stevige kritiek van Jonckbloet, een kentering in de waardering van zijn werk.
(Karsemeijer 1934: 319) Onder andere Willem Kloos heeft geprobeerd om hem in
eer te herstellen, maar ondanks deze pogingen blijft De Decker vandaag de dag een
vrij onbekende en ondergewaardeerde auteur. Ten onrechte, want zijn dubbelzinnige
satiren zijn ook voor de hedendaagse lezer leuk en uitdagend om te lezen.
Een van De Deckers meer opvallende werken is de Lof der Geldsucht (1668). Dit
satirische gedicht van meer dan vierduizend versregels verscheen twee jaar na het
overlijden van de dichter op initiatief van zijn jongste broer. De Decker had het werk
zelf volledig drukklaar gemaakt en had zelfs al een voorwoord geschreven, maar de
uitgave werd door onbekende redenen vertraagd. (Karsemeijer 1934: 253) Er
verschenen later nog twee herdrukken (in 1687 en 1702) en het werk werd in het
Duits vertaald als de Lob der Geldsucht (1702).
Zoals in de zeventiende eeuw gebruikelijk was, wordt de Lof der Geldsucht vooraf
gegaan door enkele drempeldichten, waarin collega-auteurs het gedicht aanprijzen.
Het eerste drempeldicht staat op naam van Jacob Westerbaen, met wie De Decker
bevriend was. Westerbaen zegt over dit gedicht het volgende:

1

Voor een compleet overzicht zie ook Karsemeijer 1934: 310-311.
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[Het is een gedicht] Dat ick den levenden en den naekoomelingen
Niet aan te prijsen schroom[,] schoon ick 't noch niet en zagh
[ik] Die noyt yiet van die pen, wanneer hy [De Decker] wouw beklimmen
Apolloos Helicon of toppen van Parnas [bergen van de muzen],
Gesien heb, dat de Nijd uyt spijt niet most begrimmen
En alle lof en eer niet dubbeld waerdigh was. (De Decker 1668)

Westerbaen had veel vertrouwen in De Deckers poëtische talent, want hij schroomt
niet om het werk aan te prijzen, hoewel hij het nog niet heeft gelezen. De Decker
had volgens hem immers nog nooit iets geschreven wat zijn lof niet dubbel waard
was.
Het is niet toevallig dat de uitgave van de Lof der Geldsucht juist met een
drempeldicht van Westerbaen begint. Westerbaen had namelijk in 1659 de Lof der
Zotheid van Erasmus in Nederlandse verzen vertaald. Dit werk heeft De Decker als
voorbeeld gebruikt voor zijn eigen gedicht, waarin hij ‘den Lof speelt van hare Suster
of ten minsten van hare Speelgenoote’: vrouw Geldzucht, die ook ‘de wijste niet en
is van hare magen [familieleden]’. (De Decker 1668)
In de Lof der Geldsucht prijst de Geldzucht zichzelf en zet zij uitgebreid uiteen
waarom ze een belangrijke godin is. Het gedicht vertoont veel parallellen met de Lof
der Zotheid. Net als de Zotheid doet de Geldzucht haar uiterste best om zichzelf in
een goed daglicht te stellen. Ze claimt tal van gebieden als de hare. Zo heeft Geldzucht
naar eigen zeggen veel invloed op het sluiten van huwelijken, het standhouden van
vriendschappen, het stichten van staten en steden, het drijven van handel en nog veel
meer zaken. Veel van de domeinen van de Geldzucht kunnen ironisch worden opgevat,
maar er komen ook een aantal werkelijk positieve gevolgen van geldzuchtigheid aan
bod. Zo stelt de Geldzucht dat Amsterdam dankzij haar een belangrijke stad is
geworden en dat de overzeese handel daarnaast onbedoeld tot de verbreiding van het
christendom heeft geleid.
De Lof der Geldsucht bevat ook veel bijtende (en hilarische) aanvallen in de
richting van allerlei mensen. Zo moeten bepaalde geloofsgroeperingen, zoals
bedelmonniken, het flink ontgelden, maar ook de handelaars, juristen, schrijvers
(waaronder De Decker zelf) en wetenschappers krijgen een flinke veeg uit de pan.
Zelfs God is niet veilig voor de Geldzucht, want ondanks dat zij geen eigen tempels
heeft, wordt zij toch meer aanbeden dan welke God dan ook:
Ja dat ick als Godin ben binnen 't koor geseten
Des tempels, die met recht Gods tempel werd geheeten,
En tot des Hemel smaed, tot's Allerhoogsten smert,
Mijn' onderaerdschen troon heb opgericht in't hert?
God wil geen' tempelen gemest met menschen-handen,
't Is't hert dat hy begeert; hy wil geen' offerhanden,
Hy eyscht gehoorsaemheyd: maer dat na mijn gebod
Gehoorsaemheyd en hert meer luyst'ren, als na God,
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En dat ghy't goud, niet God, uyt all' uw' siel en sinnen
En altijd hebt gemint, en altijd meent te minnen,
Word klaer hier uyt gevat, dat ghy mijn' gulden kout
Mijn' innegevingen voor dryvoet-spreuken [orakelspreuken] houd;
Gods Woord in tegendeel, Gods leeren, dreygen, raden,
En all'd'Orakelen der Goddelijcke bladen
Niet meer en acht als wind, en soo verhit en graeu
U in den Goud-dienst toont, als in den Godsdienst flaeu (De Decker 1668: 100)

Illustratie: Vince Trommel

Het maakt niet uit dat er geen tempels zijn voor de Geldzucht, God heeft zelf
immers ook geen tempels nodig: hij wil enkel in het menselijk hart worden aanbeden
(‘'t Is't hert dat hy begeert’). Het is echter niet God, maar de Geldzucht die de grootste
plaats in het menselijke hart inneemt. Daardoor vertoont de mensheid zich ‘in den
Gouddienst zo verhit; als in den Godsdienst flauw’.
Deze passage lijkt op hoofdstuk 47 uit de Lof der Zotheid, waarin de Zotheid van
hetzelfde argument gebruik maakt. (Erasmus 2004: 113) In beide passages vindt een
ironische omkering plaats van wat door Erasmus werd gezien als de ware verering
van Christus en de heiligen: men moet ze in het hart sluiten en daadwerkelijk
navolgen. (Trapman 2011: 76) Het betoog van de Geldzucht is echter veel feller dan
dat van de Zotheid bij Erasmus, waardoor het ironische effect bij De Decker nog
groter is.
Misschien vreesde De Decker dat zijn tijdgenoten hem deze spot niet in dank af
zouden nemen. In zijn voorwoord benadrukt hij namelijk ‘dat dit [werk] maer eene
oeffeninge des verstands, maar spel is en tijdverdrijf’ (De Decker 1668) en dat men
de
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uitspraken van de Geldzucht niet met zijn eigen mening moet verwarren. Aangezien
de Geldzucht - die we blijkbaar niet helemaal serieus moeten nemen - gedurende het
hele gedicht het woord voert, lijkt de stem van De Decker zelf op de achtergrond te
blijven. Hij stelt elders in het voorwoord echter wel dat hij ‘met geen ander insicht
de Geldsucht [looft], of sich selve doe[t] loven, als om de Geldsuchtige te laken’.
(De Decker 1668) Hij zegt daarbij niet alle vormen van geldzucht af te keuren, maar
enkel de spot te willen drijven met mensen die geen maat kunnen houden en ‘van't
goud hunnen God maken’. (De Decker 1668) Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de
aankondiging dat het gedicht slechts als spelletje is bedoeld.
Over de mening van De Decker zelf is kortom nog veel discussie mogelijk.
Bedoelde hij dit gedicht echt alleen maar als een spel, of probeert hij zich in de
inleiding alleen maar in te dekken en is de Lof der Geldsucht wel degelijk bedoeld
als serieuze kritieken zo ja, op wie dan precies? Zoals Hans Trapman aangeeft, lopen
de meningen over de bedoeling van satirische werken al snel uiteen. (Trapman 2011:
79) Het is daarnaast niet altijd duidelijk welke eigenschappen van de Geldzucht nu
positief zijn bedoeld en welke niet. Aangezien de tekst hier zelf geen antwoord op
geeft, wordt de lezer uitgenodigd om over een eigen standpunt na de denken.
Juist de verschillende interpretatiemogelijkheden van de Lof der Geldsucht maken
het werk de moeite van het lezen waard. De Decker speelt in deze satire een
geraffineerd spel, waarmee hij zijn lezer voortdurend in verwarring brengt. Het
gedicht biedt de lezer op die manier niet alleen een interessante uitdaging, maar het
is daarnaast ook erg leuk om de spitsvondige kritieken van vrouwe Geldzucht te
lezen, waarvan sommigen nog verrassend actueel zijn.
Op de achtergrond klinkt de Lof der Zotheid regelmatig mee. Vrouwe Geldsucht
weet echter aan te tonen dat zij niet onderdoet voor de Zotheid, of enige andere godin.
De Lof der Geldsucht is naar mijn mening een geslaagde navolging van de Lof der
Zotheid. De Decker verdient het dan ook om naast Erasmus in de kast te staan. Helaas
is dit werk niet zo gemakkelijk toegankelijk: de laatste editie van de Lof der Geldsucht
werd bezorgd door P.G. Witsen Geysbeek en stamt uit 1827. Een nieuwe editie van
de Lof der Geldsucht zou een mooi begin kunnen zijn om Jeremias de Decker en zijn
vrouwe Geldsucht de lof te geven die hen toekomt.
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Interview
Else Boer and Susan Potgieter
‘Enlightened thoughtlessness’
Interview with American author Chad Harbach

Foto: Beowulf Sheehan
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‘From rags to riches’, it happened to American author Chad Harbach.
Unemployed, with only a manuscript he had been working on for the last
ten years, he suddenly became the next big literary promise of 2011. His
novel The Art of Fielding, about a baseball shortstop who all of a sudden
is unable to throw the ball, was celebrated by both critics and the general
public. These were not Harbach's first steps into the literary circuit,
however. After graduating from Harvard (where Harbach studied English
and American Literature) he and authors Keith Gessen, Benjamin Kunkel
and Mark Greif founded n+1, ‘a new independent magazine’ for literature,
culture and politics based in New York. This group of intelligent authors
and journalists created aplatform to discuss the current afairs of these
topics in the United States. We contact Harbach by an unsteady Skype
connection. He is obviously busy, but after a couple of minutes the friendly
American is able to chat with us about n+1, his slow writingprocess,
Herman Melville and other matters related to his successful novel.

n+1: ‘A new independent magazine in the US’
‘I suppose number 4 from 2005, “Reconstruction” is my favorite issue of n+1. We
made a little bit of a mistake in that issue. It was 250 pages long and it was thick.’
When asked about his favorite issue of n+1 we can clearly hear Harbach's passion
for the magazine. ‘We published so many really extraordinary good things that it
almost stepped on each other's toes. The issue contained a sort of symposium about
the American literary scene. There were several brilliant pieces in that issue. For
example, we published a piece by a writer named Phillip Connors. He wrote a memoir
about working at the Wall Street Journal around the time of 9/11. It is one of the two
or three best essays we have ever published. We should have saved some stuff for
other issues, number 4 was just too good.’
We first came to know about n+1 because of the ‘hipsterbook’ What Was the
Hipster? but on their website we learned about the ‘serious’ side of n+1. The
magazine, which is published three times a year, was founded out of a feeling of
dissatisfaction with the intellectual scene in the United States at the time. At present,
the magazine has 3500 subscribers. ‘Initially we had a few aims’, Harbach enlightens.
‘One was simply that we didn't feel that there was a magazine in the US that really
let young talented and intellectually committed writers do what they really wanted
to be doing. All of us were writers, but we found ourselves writing an awful lot of
book reviews for other publications. We felt there were things that we were writing
about and that we were interested in for which there wasn't any place in any other
existing magazines.’
Next to creating a platform for their own publications there were political
motivations to launch n+1. Harbach explains: ‘It was 2004, the invasion of Iraq had
happened very recently. Of course the American Left had to a large extend supported
the invasion, which we thought was a terrible mistake, and yet there weren't many
outlet forms in which you could say so. Plus there wasn't a real sort of new
independent magazine in the US. Most small magazines in the US are affiliated with
universities or have
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some other major institutional ties. We do not, we avoided institutional ties.’
The inspiration for n+1 was drawn from several magazines. ‘There were small
magazines in the nineties that we admired, one of them was Thomas Frank's
[American author, journalist, and columnist for Harper's Magazine and The Wall
Street Journal, ed.] magazine The Baffler, there was another called Hermenaut, and
Lingua Franca. These were the magazines that were really vital to us when we were
all at college, but when we were in our late twenties all these magazines were gone.
We felt that there wasn't a magazine that provided a place for intellectual ferment
and so we wondered if we could do that ourselves.’
‘We’ refers to the group of authors Harbach founded n+1 with. They all went to
college together and although they didn't really know each other at the time, nowadays
they form a successful group of young American writers, whose novels are generally
well-received. Harbach was the last of them to publish a book. ‘Me and other
cofounder Keith Gessen had been close friends at college and had long talked about
starting a magazine. Two of the other founders, Ben Kunkel and Mark Greif, had
actually been at the same school with us. Ben and I were in the same class, but Keith
and I hadn't really known Ben at that time. It wasn't until five or six years later we
all met. It turned out we all had an enormous respect for each other's work. That was
kind of the rare thing about n+1, from the very outset we felt each of the other four
editors was really just a great writer and was going to do some important things. And
it turned out we were right! Part of the excitement of starting the magazine was about
publishing each other, we all just felt very confident and enthusiastic about each
other's work.’

A ‘slow, very slow’ writing process
Harbach started writing the novel The Art of Fielding in 2000. In 2011, it was finally
finished and published shortly afterwards. Harbach fills us in on what happened in
the meantime: ‘By 2004 we founded n+1. The next six years the magazine took more
of my time than probably anything, more than my actual job that paid my bills and
more than the novel. And of course we didn't get paid for it. Very often the novel
was the third thing I was able to get to. So the writing process of The Art of Fielding,
well, it was slow, very slow. Another reason it took me a long time was that I certainly
wrote thousands upon thousands upon thousands of pages, but most of them got
thrown away. During the early years of working on the book I probably wrote a
hundred words for every one that exists in the book now. I was moving forward very
slowly. I did a lot of looping backwards and revising along the way but I didn't
actually write the end of the book until at the end of the writing process. Soon after
I got to the end and wrote it I started to send the book around. It wasn't that I wrote
seven complete drafts of the book, rather that I moved forward little by little and was
constantly revising and rethinking along the way.’
Harbach took the time to develop his writing. His main focus was to write a novel
of high quality. ‘I was very excited about the idea of the book and about these cast
of characters. But I also knew that I was very young and an inexperienced writer,
and it
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was going to be a very complicated and ambitious book. I knew that from the outset
it was going to take me a long time to teach myself how to actually write a book. I
didn't think it would take me quite as long as it actually did though.’
Eventually the writing and finishing of The Art of Fielding accelerated after
Harbach lost his job as a copywriter in late 2009. ‘The timing was really good because
I was very close to getting the book done. It was really just a matter of weeks. I was
totally impoverished and couldn't pay my rent, so I was desperate to make something
happen with the book. I felt good about the book, I felt good about the overall shape.
After it was sold, I spent six months editing it intensely, working twelve to fourteen
hours a day. When I got to the end of that process I really felt a sort of completion,
which I didn't quite have when I sold it.’
A headline on the internet stated: ‘Unemployed Harvard Man auctions baseball
novel for $650.000’. Harbach isn't too explicit about the large amount of money he
received for his manuscript though. What becomes clear is that he played his cards
well. And that finally, his hard work paid off in hard dollars. ‘In a certain sense the
headline is all true. That was a profile on me that was on the news. All the reporting
was true, but then of course they put the silliest headline on it.’

The Art of Fielding: a shortstop in crisis
In The Art of Fielding the protagonist Henry Skrimshander is a promising young
shortstop. He plays baseball for the liberal arts college Westish nearby Lake Michigan.
In his whole career as a baseball player Henry has made zero mistakes. After baseball
scouts become interested in him he suddenly is unable to throw the ball. ‘The most
immediate reason I chose baseball as a sport in the novel is this crisis that Henry is
in. This is something that happens in other sports as well, but it has happened to some
very prominent professional baseball players. So I witnessed this as a fan, and I just
became really obsessed with the idea that this could be a fictional premise. You have
this problem which is entirely psychological and interior, which is something that a
novel can describe. But on the other hand, an athlete's psychological problem can
come out in such a public and dramatic way. So I sort of chose baseball by accident
because I wanted to write about that problem. I think this issue comes up in baseball
because it is such an isolated game. It is a team sport, but it is sort of unique as a
team sport because the players' roles are all so isolated from each other. I think there
is a sort of loneliness to the game. It's very interesting. There is real tension there.
And it was also fun to write about baseball because I enjoyed to write about the
dynamics of the team and at the same time about the kind of loneliness of the private
crisis Henry Skrimshander goes through.’
The characters in the novel have unlikely names such as Skrimshander, Starblind,
Quisp or Spirodocus. It doesn't come as a surprise to us that Harbach has often been
asked to explain them: ‘It is funny, I have been asked regularly about the names’, he
says. ‘People take more notice of the names than I might have suspected.’ With
characters with unlikely names like the above, that doesn't come as a surprise to us.
‘I do
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think names are really important in fiction and I certainly spent a lot of time thinking
about them. But on the other hand, I worked on the book for so long that these
characters have had their names for many years. They stopped to sound unusual after
a while. I can hardly remember giving them their names. People say: “why did you
choose these unusual names” and I say: “what do you mean, they are just people.”’
For example, there is Mike Schwartz. A dark name for a dark character? ‘What I
certainly thought about were the connotations of the name Mike Schwartz when I
was choosing it. He might be a dark character in the novel. He is sort of a master of
a lot of dark arts, although his purposes are rarely sinister.’ At the end of the novel
his relationship with Henry is explained by psychiatrist Dr. Rachels. She says that
Mike functions as an oppressive, tyrannical, oedipal figure for Henry. Seen in that
context, it could be that Henry doesn't sleep with Mike's girlfriend Pella as a woman,
but as his mother. ‘I don't think the reader has to believe Dr. Rachels, I hope that it
isn't presented in any sort of authoritative statement. I think the idea is more that
there are many ways of thinking about these things and for one thing - that is most
interesting for me in Henry's life - he has sort of become able to think about things
in a psychological way, which is something that he never attempted or never conceived
of before. How much validity anyone, whether it is Henry or the reader or anyone
else, is going to grant to Dr. Rachels' analysis is up to them. I think there is probably
some truth to it but it is also comically simplistic. I don't expect anyone to buy it but
I do think that it is very probable that that is what a psychologist would have said
about their relationship at that point in time. It's definitely not my personal opinion
expressed through her, though. I wrote the whole book, you know.’
Harbach's book contains a lot of allusions to Moby Dick. ‘The name Skrimshander
is a very explicit allusion to Moby Dick. A skrimshander is someone who does
whalebone carving. There is often a sort of Melvillian rhythm in the names or the
language, whether explicitly so or sort of mimicking. Melville was very important
to me and Moby Dick is such an important book. It's a book that I love, but it also
made a lot of sense, when I realized I wanted to write about this baseball team, to
use Moby Dick as a backdrop. For me it is the best American novel about male
friendship and the way men interact with one another, which really was the sort of
book I wanted to write.’ It might seem improbable, but the two novels have got more
in common than one might suspect. ‘There were just a lot of parallels between the
whaling ship and a baseball team. You have these groups of guys drawn together in
close quarters and go on a certain quest together. There is also something very basic
about the fact that whaling is a large and dark business that is largely predicated on
throwing things. So it seems to fit in a whole lot of different ways. And besides, it
was a lot of fun, and in some respects very easy to play with. I knew a lot about
Melville's career and so it was amusing to use it and pay homage to it in a playful
way.’
Not only Melville comes to mind when reading The Art of Fielding, Harbach's
novel has been compared to a lot of other American authors as well, but these
analogies aren't always as accurate. ‘I've heard a lot of comparisons to other writers.
It is funny
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how confident some people get, saying: “I can't believe that this writer looks so much
like this other writer, and took so many things of this other writer's work.” Well, I
am not so well-read, so probably three-quarters of the time I haven't even read the
books that I am being compared to. The comparison I have heard most often is one
to John Irving's Prayer for Owen Meany, which obviously has a character named
Owen, and also a character that gets killed by a baseball. For some people it is very
flattering, others say that I stole it and that I shouldn't have done that, but I have
never even read that book. There are many examples of that. People tend to make
comparisons to other books they read but a lot of times it is at random. I like Jonathan
Franzen's work very much, but many people have interpreted the scene were Mike's
girlfriend Pella swallows her earring as a homage to a scene in Freedom, where Joey
Berglund swallows his wedding ring. People forget that I was done and the book
was turned in before Freedom came out so it certainly could not have been a homage
to it. Often these questions of comparison depend on the reader so it is hard to make
much of them. There are writers who have written about American sports in a way
that I like very much, especially David Foster Wallace and Don De Lillo. I think my
novel certainly fits in with some of their work, even if it doesn't necessarily mean
being right up there. But I think my book takes some cues from them in terms of
thinking about how serious athletics and American society fit together.’
Between the start of writing The Art of Fielding and the publication of the novel
a lot of technological changes were made in society. On the one hand the novel seems
up-to-date when characters use their mobile phones, on the other hand the students
at Westish College still have answering machines in their dorms. This seems to be
a strange combination of mechanical devices. ‘Since it took ten years to write the
novel, I had to change parts because of technological innovations. Anywhere that
there is an iPhone or a Blackberry in the novel it was probably added at a later stage,
because I started the book in 2000 and a lot of these things didn't exist back then.
And even when they did come to exist I was always several years behind so these
things had to be around for a while before I became aware of what was going on. I
brought it up to the present in some ways, but doing so I also felt that the world of
the book allowed it to be a little bit out of date. I do think that these liberal arts
colleges are a kind of world in itself, places where you are away from the rest of the
world, and where there is some sort of antique feel to the pace of life. And especially
with guys like Henry and Mike, who are so devoted, that parts of their life have very
little to do with technology and communication and so in a way they have a sort of
monkish life about them. I wasn't trying to be obscure about it, I wanted the book to
be set in the present day and I didn't want to be too dramatically wrong about that
setting. But I think there are more ways to engage with the contemporary world then
through technology only.’ What Harbach perhaps means with engagement with the
contemporary world is the tolerance towards gays portrayed in the novel. There is a
dialectic going on between tolerance and intolerance. When asked about this dialectic
Harbach answers evasive, which might have to do with the homophobic hate mail
he received about his portrayal of

Vooys. Jaargang 30

59
gays. In relation to his novel Harbach answers: ‘Intolerance leads in a direct and
overt way to death.’
Harbach wrote a fictional novel within the novel: the shortstop Rodriguez Aparicio's
The Art of Fielding. One of his statements is: ‘It always saddens me to leave the
field. Even fielding the final out to win the World Series, deep in the truest part of
me, felt like death.’ Could the reader regard this as an analogy to the completion of
a novel? ‘You could see that as an analogy, but I suppose the crucial difference in
writing the book is that you, as a writer, get to choose when it ends. I think that that
feeling and my fears about finishing were probably part of the reason why it took
me so long to finish. I think I was feeling post-partum already a long time before I
finished the book so I was sort of drawing out the process. By the time I actually
finished it, it didn't feel like death anymore. It was so belated and I was really truly
ready to be done with the book, so I think I kind of indulged those feelings along the
way.’
A second statement that could tell the reader something about what it is like to
write a novel is Aparicio's statement: ‘There are three stages: Thoughtless being.
Thought. Return to thoughtless being.’ ‘I think this is probably my description of
what the whole book is about. It is what Henry goes through. Certainly, when I'm
writing the parts about what Henry's goes through, I am drawing on my experiences
as an athlete and my observations of athletes and everything I know about that world,
but mostly, I am writing about writing. When I write about Henry's struggles I am
mostly writing about my own struggles to become a writer, and I'm sort of disguising
it because it is very boring to write about the struggle of becoming a writer. I think
there are a lot of connections and deep similarities between baseball - maybe any
sport - and writing. And finding that line between thought and thoughtlessness and
trying to get at a sort of enlightened thoughtlessness, that is really at the core of what
you are trying to do when you make art.’

‘Testing around some different things’
n+1 has published a couple of books so far, there is for instance the ‘hipsterbook’
we came across. ‘They are largely projects of one or another of the editors. I think
as we go on publishing it's going to be a bigger and bigger part of what we do. But
so far the books we've done have mostly been projects conceived of or spearheaded
by one of the editors. Mark Greif was behind What Was the Hipster? and we have
a book coming out very soon called It's No Good, which we did in conjunction with
Ugly Duckling, a poetry press in New York. It's the work of the Russian poet and
political activist Kirill Medvedev, who got published in n+1 several times. We just
think he is a brilliant writer. Keith Gessen translates Medvedev, so that's his project.
And I'm working on a book that's going to be based around a piece I wrote for n+1.
I wrote an essay last year called “MFA vs. NYC” which is about American writers
and how they live and make money.’ The piece ‘Master of Fine Arts vs. New York
City’ is about Harbach's vision on current literary cultures in the United States. He
noticed a significant difference between the educated ‘MFA writing program’ authors
from the universities and the New York City
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based authors. ‘I am making a book for n+1 about it, but I won't be writing the entire
book myself. It is more like a compilation of essays that I put together and will be
editing. So that is a project I am spending a lot of time on now, but it is not exactly
a writing project. As far as fiction goes, I finished The Art of Fielding right before
it came out, and then of course I spent many months being a sort of full-time publicist
for the book. So I'm at the point of writing fiction again just now. That's what I'm
doing, but it's in an exploratory way, in which I am testing around some different
things.’
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De kop van Jut
Maarten van der Graaff
Huisgod onder de dekens
In de rubriek ‘De Kop van Jut’ krijgen letterkundigen de gelegenheid om
kritiek te uiten op gevestigde werken of auteurs die een vanzelfsprekende
plek in de canon lijken te hebben veroverd. Dichter Maarten van der Graaff
hekelt het veelvoorkomende predicaat ‘cult’, en de verafgoding van de
zogenaamde cultauteur. Tegelijkertijd kan hij echter niet ontkennen door
deze figuren gefascineerd te zijn, en voelt hij zich wellicht beroepsmatig
ook wel aangetrokken door het romantische beeld van de rokende en
drinkende schrijver.
Er is één hoop voor wie mislukt is of wie aan een wurgende vorm van narcisme lijdt,
voor wie geen onsterfelijk boek kan schrijven. Die hoop betreft de eigen
onsterfelijkheid, opgeslagen in duizenden groezelige foto's, die opduiken op
albumhoezen van bands, nog meer filmfragmenten waarin de stem en de mimiek de
hoofdrol spelen en verder in talloze relikwieën, van manuscripten en tekstverwerkers
tot slaapkamers en graven. Deze hoop heet ‘cult’. Wie een cultauteur wordt, lijkt te
kunnen rekenen op de pathologische verering door mensen waarvan het merendeel
nog geboren moet worden. De cultauteur lijkt een religieus restverschijnsel in een
ogenschijnlijk seculiere maatschappij en in die hoedanigheid vooral een onderdeel
van de markt. Religie is namelijk goed voor de portemonnee. Bij volgelingen kun je
altijd terecht. Je kunt beter volgelingen hebben dan consumenten. Dit moet
snufjesbhagwan Steve Jobs zich ook gerealiseerd hebben.
‘Cult’ is een label, maar waar moet je het opplakken? Kan iets nog ‘cult’ zijn als
er veel van wordt verkocht? Of moet iets obscuur zijn, of dat in ieder geval zijn
geweest, besloten in de harten van enkele fervente discipelen? Was William Burroughs
na zijn optreden in een reclamespot voor Nike nog een cultauteur? Het antwoord op
die vraag is, vrees ik: juist toen.
Waarom zit ik überhaupt in mijn maag met dit woord? Ik denk dat mijn
gevoeligheid voor cultschrijvers, mijn liefde misschien zelfs, de drijfveer is van deze
afkeer. De rabiate aanbidder zal namelijk altijd beweren dat zijn eigen obsessie
nergens mee te vergelijken is. Hoe kunnen al die auteurs ‘cult’ zijn? Het moet een
eretitel blijven, voor mijn eigen huisgod, met wie ik zo graag onder de dekens kruip.
Zaklampje aan en hopen dat je ouders het licht niet onder de deur door kunnen zien
schijnen. Ben ik een dweper? Ja, maar ik raak de objecten van mijn dweepzucht snel
zat. Wie zijn huisgoden om de zoveel tijd stuksmijt moet uitkijken, voor hij het weet
blijft de schrijn leeg.
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Illustratie: Daniël Labruyère

Over wie heb ik het nu? Namen, rugnummers. Jotie T'Hooft is een archetypische
cultdichter. De gedichten van Jotie zijn niet bijzonder interessant, maar zijn slungelige,
dwarse gestalte maakt veel goed. U moet weten: Jotie rookte, spoot of slikte wel eens
een geestverruimend middel. Hij is zelfs opgepakt vanwege deze goedjes. Smullen!
Tegelijk met het verzameld werk van deze jonge zelfmoordenaar (ook een niet te
onderschatten cultgevoelige daad) verscheen onlangs een fotoboek vol sappige kiekjes
van de verdoemde in kwestie, waar ook vriendin, familie en vrienden in stonden.
Wie in de omgeving van een heuse cultauteur verkeert, is verzekerd van een paar
Corbijnachtige foto's met een peukje losjes in de mondhoek, liefst in gekke kleding
op een al even gekke plek. Locatie: de Zelfkant. De minder fraaie zijde van het
weefsel Maatschappij. Deze plek was in de vorige eeuw de tempel van de
tegencultuur. Onmaatschappelijkheid was het ideaal. Zuipen, neuken, spuiten en je
nergens iets van aantrekken. Natuurlijk, rocksterren gingen daar veel verder in, maar
de vaak beduidend burgerlijker schrijver mocht af en toe eens mee doen. Op pad met
de grote jongens. Weg uit de Ivy League, lekker rondspoken in Tangiers. Fans weten
hier alles van. Hoeveel flessen Reve per dag leegdronk. Wat de favoriete bars van
Bukowski (bijnamen:
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Buk, Hank) in East-Hollywood waren. Hoeveel sigaretten Michel Kwijlbek per dag
wegpaft en welke godsdienst hij nu weer heeft beledigd. Dat soort feitjes zijn lekker,
soms dis ik er ook wat op, of zwijmel ik weg bij een of andere documentaire over
de tenten, de boekhandels en de huizen waar je ooit, jaren geleden, moest zijn om er
bij te horen. Om ze te ontmoeten. De toen nog volledig anonieme veenlijken die later
toe mochten treden tot academies, die ooit nog eens prijzen in de wacht zouden
slepen. Die van elkaar zouden zeggen: ‘X was een van de bijzonderste mensen die
ik heb gekend (op mijzelf na).’
Cult leidt af (o ja, waarvan dan?). Soms zet ik liever een documentaire over een
auteur op dan dat ik een boek van hem lees. Daar gaat toch iets mis. Is het een
verworvenheid dat je allerlei o zo leuke uitspraken en anekdotes kunt opdissen over
iemand waarvan je nooit iets hebt gelezen? Of alles? Het is borrelpraat. Schrijvers
die te veel over literatuur praten kunnen geen goede schrijvers zijn, is zo'n leuk
uitspraakje dat ik uit mijn hoge hoed kan toveren. Het zal ongeveer kloppen en komt
uit een tekst die Cioran over Beckett schreef.
Wie een cultschrijver wil worden hoeft trouwens niet voortdurend te proberen de
regionale televisie naar zijn huis te krijgen, waar hij tevoren alle asbakken zorgvuldig
heeft omgegooid. Verdwijnen is namelijk ook een optie. Neem Salinger, neem
Pynchon. Zij kozen voor de gratis reclame van de afwezigheid. In een tijd waarin
wij alles weten over de favoriete badschuimparels van Mark Rutte is verdwijning
een verademing. Niets maakt het publiek zo hitsig als ouderwetse leegte. Toen er
nog niks was. Dus: schepper, trek u terug! Laat wat u schiep alleen, bedolven onder
uw bloedeigen dood!
Nu de hand in eigen boezem. Taal ik er naar, de cult? Is het opvoeren van ‘Blondie’
en ‘Gruweletser Daniël Labruyère’ in mijn gedichten in dit opzicht verdacht? Deze
figuren lijken behoorlijk veel op mijn geliefde en een zeer goede vriend. Daar is de
flirt met het autobiografische. Ik beken, het zou me niet onaardig lijken als mensen
zouden dwepen met deze karakters, als er een fotoboek over ze zou komen, maar
tegelijkertijd vind ik dit een verschrikkelijk en vooral knullig idee. Daarbij ben ik
bij lange na niet bekend genoeg voor iets dergelijks, want een cultschrijver moet
wellicht niet te bekend zijn, maar een zekere faam is wel noodzakelijk. Let op: dit
is geen valse bescheidenheid. Het lijkt mij masochisme. Mijn onbehagen in de cult
is denk ik niets anders dan de wens goed te blijven lezen. Ik wil niet veranderen in
een guitige citaten-schreeuwer of de literaire variant van de trekkie. Het is te
gemakkelijk, te voorgeprogrammeerd. Gelovigen kunnen niet lezen, stelde Paul de
Man ooit. Ik wil kunnen blijven lezen. Daarbij wil ik proberen de schrijver serieus
te nemen en dan vooral wat hij schrijft. De beste manier om literatuur onschadelijk
te maken is om er het mediagenieke sausje van de gek, de drankkast en de
avant-gardist overheen te mikken. Dat is wat ik niet wil. Ik wil dat er belangrijke
teksten kunnen bestaan.
Tot slot een uiterst bescheiden, dus overzichtelijke casus. In Nederland waart een
schrijver rond die zich nogal cultbelust gedraagt en die ik hier niet onbesproken wil
laten. Het is de miskende alcoholistische docent L.H. Wiener. Zijn boeken zijn al te
typi-
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sche cultschrijversboeken, waarin eindeloos wordt gespeeld met de grenzen tussen
fictie en biografie. Voortdurend moet de indruk worden gewekt dat het hier over
Wiener zelf gaat, die worstelt met zijn onbekendheid, zijn liefde voor jonge leerlingen
van het schone geslacht en natuurlijk de obligate zucht naar drank, drank, drank.
Want dat is immers een schrijver: een anoniem genie met een stuk in zijn kraag,
bekneld in zijn burgermansbestaan. Ironisch en melancholisch, gedachtig aan Den
Dood. Gadverdamme. Ik heb er schoon genoeg van, L.H. Wiener. Geef ons toch
eens wat meer dan deze behaagzieke clownsnummertjes. Zit niet zo onverstoord,
over tijd en plaats heen, te flemen met je biografen. Sla al je spiegels stuk. Of kijk
er eens echt in.
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Els Stronks
Negotiating Differences: Word, Image and Religion in the Dutch Republic
[Studies in Medieval and Reformation Traditions, Vol. 155]
Leiden en Boston (Brill Publishers) 2011
341 pagina's
99 euro
ISBN 9789004204232

Lieke van Deinsen
‘Beelden die 't gemoed aanprickelen’
Religie, identiteit en tolerantie staan de afgelopen jaren steeds vaker in het middelpunt
van de belangstelling. Zo hield Lynn Hunt afgelopen oktober in een bomvol Felix
Meritis de vierde Burgerhartlezing, getiteld ‘The Enlightenment and the origins of
religious toleration’. De Amerikaanse hoogleraar sprak bevlogen over gravures van
de in Amsterdam woonachtige hugenoot Bernard Picart en liet aan de hand van
dergelijke religieuze afbeeldingen overtuigend zien hoe al in de eerste decennia van
de achttiende eeuw de fundamenten werden gelegd voor een tolerant religieus klimaat.
Ook op eigen bodem wordt gehoor gegeven aan dit nieuwe
cultuurwetenschappelijke geluid. In Negotiating Differences: Word, Image and
Religion in the Dutch Republic onderzoekt Els Stronks grofweg twee eeuwen (van
circa 1600 tot 1795) aan dynamiek tussen uiteenlopende geloofsdoctrines in de
Republiek door de veelzijdige confessionele interacties in geïllustreerde religieuze
literatuur bloot te leggen. De kersverse Utrechtse hoogleraar weet op deze manier
inzicht te krijgen in de buitengewoon complexe verhoudingen tussen verschillende
geloofsgemeenschappen die - in de meeste gevallen - in breekbare verdraagzaamheid
samenleefden.
Stronks' invalshoek brengt deze religieuze spanning buitengewoon vruchtbaar in
kaart: juist de relatie tussen woord en beeld was sinds de zestiende eeuw - culminerend
in de Beeldenstorm van 1566 - een heet hangijzer. In Stronks' studie komt een
veelvoud van wegen samen en worden tal van sterk vervlochten kwesties ontward,
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waarbij de auteur voornamelijk kijkt naar de constructie van (confessionele) identiteit,
de werkingskracht van de religieuze verbeelding en de verschuivende grenzen van
tolerantie. Aan de uiteinden van het continuüm aan opvattingen over de rol van
afbeeldingen binnen de geloofsbeleving stond aan de ene kant de absolute verwerping
van
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religieuze beelden om hun verderfelijke uitwerking op de mens, die door dergelijke
visuele afleidingen van het zuivere geloofspad zou dreigen te dwalen. Ander sgezinden
meenden echter dat het gebruik van religieuze afbeeldingen de gelovige juist naar
een ‘diepere’ spirituele beleving van zijn overtuiging kon leiden. Uiteraard vonden
er binnen deze twee uitersten voortdurend verschuivingen in opvatting plaats, waarbij
een speciale rol voor literatuur was weggelegd: het literair bedrijf zou, aldus Stronks,
kunnen worden beschouwd als een sociaal framework waarbinnen de religieuze
ideologieën van actoren werden gevormd en omgevormd.
In twee inleidende hoofdstukken presenteert Stronks deze historische en
theologische ontwikkelingen, waarbij zij overzichtelijk beschrijft hoe men tot op
heden heeft gereflecteerd op het religieuze leven in de zeventiende en achttiende
eeuw en op de rol van geïllustreerde religieuze literatuur in het bijzonder. De aanname
dat literaire interacties tussen verschillende geloofsgroeperingen de wederzijdse
maatschappelijke verdraagzaamheid bevorderden, vormt hierbij de uitgangspositie.
Met haar focus op geïllustreerde religieuze literatuur boort Stronks daarbij een rijke
bron aan. Op een creatieve manier combineert zij een literatuurwetenschappelijke
invalshoek met benaderingswijzen afkomstig uit de boekgeschiedenis,
cultuurgeschiedenis en recent onderzoek naar visuele cultuur. Hoewel de
informatiedichtheid in deze hoofdstukken daardoor hoog is, komen Stronks'
sleutelconcepten helder aan bod en voorziet zij haar lezer van de broodnodige
achtergrondkennis.
Bovendien wordt al snel het op meerdere fronten vernieuwende karakter van de
studie duidelijk: niet alleen presenteert de auteur een corpus dat bestaat uit teksten
die nog vrijwel nooit in relatie tot elkaar zijn besproken; ook schenkt Stronks aandacht
aan zeer actuele onderzoeksthematiek. Zo vindt de rijzende interdisciplinaire aandacht
voor de emoties zijn doorwerking in het zeventiende-eeuwse debat rondom de
zintuighiërarchieën en de (vermeende) werkingskracht van geïllustreerde religieuze
literatuur. Steeds weer kwam de vraag terug of de door visuele prikkels overweldigde
mens het Woord van God nog wel zou kunnen horen. Overigens sluit Stronks hiermee
niet alleen aan bij de actuele aandacht voor de affectieve werkingskracht van literatuur,
maar schetst zij bovendien een beeld van het concrete functioneren van geïllustreerde
religieuze teksten. Op deze manier worden in Negotiating Differences mechanismes
rondom identiteitsvorming gekoppeld aan de affectieve werking van tekst en beeld,
waarmee een mooi spanningsveld ontstaat
In de vijf hoofdstukken die volgen, behandelt Stronks op chronologische wijze de
visuele ontwikkelingen in de religieuze literatuur van verschillende
geloofsovertuigingen. Ze slaagt er daarbij in een prettige combinatie te bieden van
zowel heldere beschrijvingen van de grote historische lijnen enerzijds, als meer
gedetailleerde diepteboringen anderzijds. Een voorbeeld hiervan is haar analyse van
de controverse die ontstond naar aanleiding van enkele meer theologische werken
die Vondel na zijn bekering tot het katholicisme schreef. Niet zozeer de aanwezigheid
van afbeeldingen in Vondels werk werd ter discussie gesteld, als wel de functie die
de auteur daaraan toekende. Het stond katholieken over het algemeen vrij om
afbeeldingen te gebruiken
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zolang deze maar als ‘extraatjes’ waren bedoeld. Wanneer de gravures echter een
confessioneel doel hadden, lagen de kaarten heel anders en een groep protestantse
dichters nam het Vondel dan ook bijzonder kwalijk dat hij deze afbeeldingen als
visuele tekenen van Gods aanwezigheid op aarde beschouwde. De meningsverschillen
vonden hun doorwerking in het pamflet De poëten vegtschool, waarin de katholieke
gedichten van Vondel werden opgenomen met parodieën op deze gedichten - evenals
parodieën op deze parodieën. Ook de meest gevierde auteurs van de zeventiende
eeuw ontsnappen zo niet aan de aandacht en worden grondig ingekaderd en ingezet
in het bredere betoog van het boek.
Stronks legt haar corpus echter niet aan te strakke banden: zo schaart ze onder de
parapluterm ‘religieuze literatuur’ zowel teksten die direct gerelateerd zijn aan de
Bijbel, alsook andersoortige devotionele literatuur. Hoewel deze keuze uitstekend
past binnen de lijn van haar betoog, rijst de vraag of al haar bronnen wel als
soortgelijke literatuur geduid moeten worden. Sommige teksten zouden, zeker naar
huidige maatstaven, duidelijk buiten de literaire boot vallen en onder de godsdienst
en theologiesectie van de betere boekhandel vallen; voor andere werken geldt dat zij
ook nu nog als literaire juweeltjes worden gezien. Stronks bewijst evenwel dat deze
brede definitie van religieuze literatuur niet als nadeel hoeft te werken: door een
dergelijke verscheidenheid aan teksten die in uiteenlopende periodes zijn geproduceerd
met een open blik te beschouwen, ontstaat er een divers en soms zelfs verrassend
corpus. Zo wordt er bij de bespreking van de achttiende eeuw uitgebreid stilgestaan
bij enkele protestantse embleemboeken voor kinderen, en op deze manier wordt
Hieronymus van Alphens Proeve van kleine gedigten voor kinderen losgezongen
van zijn canonieke status en beschouwd binnen een eeuwenlange traditie.
Prijzenswaardig is dat niet alleen de succesverhalen in de spotlights worden gezet,
maar eveneens de minstens zo interessante keerzijde van de medaille: Negotiating
Differences schetst niet simpelweg een opwaartse lijn van strategische innovatie en
confessionele tolerantie, maar geeft ook juist worstelende en jammerlijk falende
boekproducenten en -handelaars het woord. Al in de eerste pagina's komt bijvoorbeeld
een initiatief van de gereformeerde minister Willem Teellinck aan bod: hij stelt voor
een boek te publiceren dat de zeevaarders van de VOC op hun reizen zouden kunnen
meenemen om overzeese heidenen te bekeren. Dit werk, de Ecce Homo, is inderdaad
verschenen maar werd onverhoopt niet massaal aangekocht en ingescheept door de
VOC. Toch is het verhaal van Teellinck niet op een totale mislukking uitgelopen:
op eigen bodem bleek Ecce Homo enkele jaren na het overlijden van de auteur van
grote invloed op de beginselformering van de zogenaamde ‘Nadere Reformatie’.
Ondanks de vele strubbelingen en theologische gevoeligheden waarmee het
uitdragen van uiteenlopende religieuze doctrines gepaard ging, laat Stronks met een
divers palet aan casussen genuanceerd zien hoe devotionele literatuur tot confessionele
kruisbestuiving kon leiden. Met haar studie toont Stronks dan ook overtuigend aan
dat de visualisatie van het geloof een belangrijke rol speelde bij het creëren van zowel
individuele als collectieve identiteiten. Stronks biedt haar lezer een complex verhaal
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over tegenstellingen en interacties, discrepanties en wisselwerkingen binnen een wijd
scala aan katholieke en protestante denominaties in een tijd die werd gekenmerkt
door grote politieke en sociale veranderingen. Hiermee voegt zij nieuwe inzichten
toe aan het bredere debat over religieuze tolerantie in de vroegmoderne Republiek.
Negotiating Dfferences is daarmee een uitstekend startpunt voor vervolgonderzoek.
Zoals Stronks zelf aangeeft in haar slotwoord, is de weg die zij heeft geprobeerd te
banen vooral te vergelijken met een smal en overwoekerd pad in de wildernis; om
van dat weggetje een academische snelweg te maken zijn de vereende krachten uit
(kunsthistorische en theologische hoek zeer gewenst. Vanuit het (hoofdzakelijk)
letterkundige perspectief dat Stronks hanteert, vormt haar studie desalniettemin een
uitdagend geheel dat uitstekend op zichzelf staat.
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Frank Keizer
‘Living on in the ordinary’
Lauren Berlant over leven en kunst in tijden van precariteit
‘She has a high rate of converting peeps’, merkte een kennis van me op toen ik
tegenover haar de lofzang hief op Cruel Optimism, de indrukwekkende,
duizelingwekkende nieuwe studie van Lauren Berlant. Berlant verwierf, vooral in
Amerika en binnen cultural studies, bekendheid vanwege haar trilogie over
sentimentaliteit als nationaal Amerikaans affect: The Anatomy of National Fantasy
(1991); The Queen of America Goes to Washington City: Essays on Sex and
Citizenship (1997) en The Female Complaint: The Unfinished Business of
Sentimentality in American Culture (2008). In dit nieuwe boek breidt ze haar
werkterrein echter uit tot het heden, en naar het Europese continent. Aan de hand
van een schat aan materiaal - van literaire teksten tot films, en van performancekunst
tot talk shows - peilt ze hoe het voelt om te leven in een tijd van algemene onzekerheid
en uitputting, oftewel ‘precariteit’, een term die de laatste jaren in opkomst is in de
academische wereld om sociaaleconomische, maar ook emotionele effecten te
beschrijven van de veranderende arbeids- en productieverhoudingen in het
postfordistische, postindustriële kapitalisme. Hoewel de problematiek van dit boek
alles behalve opbeurend is, is Cruel Optimism een enerverende leeservaring: het
boek slaagt erin om met energie een hoop te schrijven over werelden die allerminst
blaken van optimisme.
Wat wil Cruel Optimism? Bij zo'n rijk boek verdient eigenlijk elk hoofdstuk een
aparte behandeling, die ik hier helaas niet kan geven. Ik volsta daarom met het geven
van enkele coördinaten. In het eerste hoofdstuk gaat Berlant in op de inhoud van de

Vooys. Jaargang 30

relatie die ze met de term ‘cruel optimism’ beschrijft. Het is een complexe,
tegenstrijdige mix van affecten. Terzijde: affect moet hier, grofweg, worden begrepen
als een
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gevoel dat onbewust, niet-subjectief en precognitief is, daar waar emotie de verwerkte,
subjectieve inhoud is van de meer directe, lichamelijk ervaren percepties die we
affect noemen. Cruel Optimism houdt er geen strikte definitie van ‘affect’ op na,
waarover een uitgebreide literatuur bestaat, maar kijkt vooral naar de affectieve
component van culturele of symbolische praktijken. Wreed-optimistisch zijn dan
volgens Berlant de relaties die onmisbaar zijn voor het behoud van een zekere
continuïteit voor het leven, voor werk en in de liefde, maar daarvoor tegelijkertijd
een bedreiging vormen: ‘A relation of cruel optimism exists when something you
desire is actually an obstacle to your flourishing.’ (1) Het wrede optimisme heeft dus
het karakter van een double bind: een investering in verlangens en fantasieën die
objectief gezien een negatieve uitwerking hebben, omdat ze het handelingspotentieel
van mensen verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het meisje Rosetta uit de
gelijknamige film van de gebroeders Dardennes uit 1999, die in dit boek hun
opwachting maken als vaandeldragers van een cinéma de la précarité: iemand die
zich tot op het destructieve af hecht aan een baan aan de onderkant van de
arbeidsmarkt, maar waar ze niettemin haar waardigheid en identiteit aan ontleent.
Berlant roept deze denkfiguur van het wrede optimisme uit tot de emotionele
grondtoon van ons contemporaine historische moment, dat enerzijds een klemmende
impasse is waarin geen enkele levensvorm lang genoeg levensvatbaar lijkt, waarin
overleven in onzekerheid de norm is, maar waarin anderzijds misschien toch
openingen mogelijk zijn. De vraag die Berlant stelt, en die mij voor cultural studies
zeer innovatief en veelbelovend lijkt, is hoe artistieke reflecties op dit precaire heden
samen een gedeelde historische ervaring kunnen illustreren. De geschiedenis waar
Berlant over spreekt is de onze - lopend van grofweg van 1990 tot nu - en kenmerkt
zich door de ontbinding, onder invloed van de algehele verbreiding van het neoliberale
denken, van fantasieën die de ideologische bedding vormden voor de naoorlogse
verzorgingsstaat. Sociale mobiliteit en economische zekerheid bijvoorbeeld, de
mogelijkheid van duurzame sociale relaties. Het is deze fantasie van ‘het goede leven’
die steeds terugkeert in de hoofdstukken die volgen, en die in verschillende scenario's
steeds gaan over de impasse die dreigt als de hoop op opwaartse mobiliteit die het
goede leven aandrijft ineenstort. Berlant laat dit zien aan de hand van twee films van
Laurent Cantet, Human Resources (1999) en Time Out (2001) en daarnaast via een
prachtige analyse van postfordistische affecten in Promesse (1996) en Rosetta (1999),
twee films van de Dardennes-broers over de onzekere sociale condities in het huidige
Europa; een hoofdstuk over de obesitasepidemie en een voorstel voor een
antisoeverein subjectbegrip dat een nieuwe handelingspositie fundeert, die Berlant
‘lateral agency’ noemt. Steeds is Berlant geïnteresseerd in een - hoe onwaarschijnlijk
dat ook mag klinken - postneoliberale formule voor het goede leven, een leven dat
zich niet langer volgens de logica van een kapitalistische moderniteit voltrekt.
Berlant is bij dit alles niet zozeer geïnteresseerd in de materiële aspecten van die
transformatie, noch ontmaskert ze deze fantasieën als ficties, als ideologische balsem
voor de wreedheid van de rat race die de maatschappij geworden is. Integendeel, ze

Vooys. Jaargang 30

72
neemt deze fantasmatische structuren uiterst serieus als bron voor politiek handelen.
Ze onderzoekt de affectief-politieke consequenties van de uitputting van die structuren,
en de wijze waarop mensen hun zintuigen in dergelijke alledaagse crisissituaties crises die door een al te systemische, homogeniserende blik doorgaans onder de radar
blijven - opnieuw afstemmen. Doordat de zintuigen opnieuw worden afgesteld,
ontwikkelen Berlants hoofdfiguren niet alleen een weerstandsbeleid (om met Jeroen
Mettes te spreken) maar leren ze zichzelf ook een radicaal nieuw sensorium aan.
Cruel Optimism presenteert zo een contemporain archief van de emotionele effecten
van een leven in precaire omstandigheden. Maar dit historische heden verwijst ook
naar een in se politiek besluit: haar zoektocht naar wat ze ‘counternormative practices’
noemt is niet toekomstgericht, zoals vaak in radicale politieke theorie, maar op de
mogelijkheden van een andere manier van leven in het hier en nu. Wanneer de
fantasieën van het goede leven onder druk komen te staan, en het heden een lange
impasse wordt, kan dat volgens Berlant tot depressiviteit, cynisme of, omgekeerd,
tot een heropleving van activisme leiden, al is dat lang niet altijd het geval. Het
intrigerende van Berlants visie schuilt erin dat er volgens haar ook mengvormen
denkbaar zijn, ambivalentere affecten die ook potentie herbergen. Of toch niet?
Passiviteit en conventionaliteit lijken net zo goed ingrediënten te zijn van het wrede
optimisme. Bepaald geen progressieve sentimenten, waardoor de vraag hoe
emancipatoire politiek mogelijk zal blijven heikel, maar cruciaal wordt.
De antwoorden die Berlant op die vraag geeft fascineren en hebben vaak meerdere
kanten. In die gelaagdheid van Berlants engagement met ons optimistische en
tegelijkertijd hardvochtige historische moment, schuilt de filosofische rijkdom en
finesse van dit boek, maar ook de complexiteit. Ze gaat te rade bij tal van tradities
en kennisgebieden, variërend van trauma studies, affect theory, queer theory,
(neo)marxisme, fenomenologie, psychoanalyse, de verschillende verschijningsvormen
van everyday life theory, het (post)autonomistische denken van Negri en anderen en
denkers van het evenement zoals Badiou. Die transdisciplinaire opzet maakt van
Cruel Optimism een conceptuele tour de force, waarin van de lezer het nodige wordt
gevergd. Er is geen eenduidige genealogie te geven van de argumenten die dit boek
ontwikkelt, noch is er een theoretische school waar Berlant aansluiting bij zoekt.
Steeds kijkt ze over grenzen heen, en herrijkt ze de conventionele genres waarmee
we naar onszelf en de wereld, maar ook naar culturele teksten, symbolische
infrastructuren en praktijken kijken. Berlant wisselt hiervoor vaak, soms zelfs per
hoofdstuk, van register en instrumentarium, en is nergens op zoek naar vaste grond
onder de voeten. Ook theory zelf - die de cultuurcriticus vaak al te gemakkelijk een
behaaglijke positie verschaft - wordt hier opnieuw uitgevonden. Die veelheid zou je
als een gebrek kunnen zien, maar het is evengoed te begrijpen als een keuze: de
weigering om haar analyses af te ronden is ook een vorm van speculatieve politiek.
Toch is er wel een gezamenlijke vector te bedenken die richting geeft aan de vaak
zeer uiteenlopende epistemologieën waar Berlant uit put: steeds gaat het haar om
onderbrekingen in de vloeiende lijn van het alledaagse leven (dat door het kapitalisme
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zowel wordt georganiseerd als ontwricht); kleine scheurtjes waarin de wereld zoals
die was stokt en opnieuw vertrouwd moet worden gemaakt. Ze is in zekere zin dus
op zoek naar het evenement, maar verstaat daaronder niet - zoals Badiou - een
dramatische breuk, die een gat slaat in het weten en waarin een waarheidsproces op
gang komt waarin een nieuw subject kan worden gevormd. De genres van Berlant
zijn onspectaculair en op het oog weinig politiek, in de zin van transformatief. Maar
net die verschuiving is de kern van het project van dit boek: een manier vinden om
een alternatieve ethiek of politiek - al zijn dat eigenlijk te abstracte termen - te
formuleren in een tijd waarin crises alledaags zijn geworden, en waarin aanpassing
vaak noodgedwongen is.
De analyses van Berlant zijn geraffineerd, onorthodox en zonder uitzondering
prikkelend. Zo kauw ik al een tijdje op het tweede hoofdstuk, ‘Intuitionists: History
and the Affective Event’, waarin ze de geschiedenis van het marxisme herinterpreteert
door de lens van het affect en tot de boude stelling komt dat affect theory een nieuwe
fase aankondigt in de geschiedenis van de ideologiekritiek. Een nieuwe lectuur van
het bijkans stukgeanalyseerde Pattern Recognition van William Gibson schraagt die
claim. Dat alles gebeurt in een stijl die helder en geëngageerd is op een manier die
je zelden tegenkomt. Soms wordt Berlants proza zelf puur affect, bijvoorbeeld
wanneer ze schrijft over de door haar bewonderde Eve Kosofsky Sedgwick, een
bekende affect theorist. Het boek verrijkt zo niet alleen intellectueel, maar resoneert
ook breder. Het heeft me beter en anders leren denken, en nieuwe mogelijkheden
geopend voor eigen onderzoek, leven en schrijven. Een mooi voorbeeld hiervan biedt
ook het laatste hoofdstuk, over het verlangen naar het politieke zelf, naar een nieuwe
gemeenschappelijkheid in een wereld die daar toch steeds te weerbarstig voor blijkt.
Over dergelijke transversale verbanden - tussen leven en theorie, kunst en politiek schrijft het boek indringend, maar het is er, in elk geval voor deze lezer, ook zelf een
praktijkvoorbeeld van.
Het is daarom te hopen dat dit boek ook zijn weg vindt buiten de universiteit, zeker
nu de verzorgingsstaat overal in de Westerse wereld, ook in Nederland, in rap tempo
wordt afgebroken, en een nieuwe austerity state, waarin leven steeds meer overleven
zal worden, in aanbouw is. Dat is een verandering met gevolgen waarnaar het nog
gissen is, maar zeker is dat Lauren Berlant hier een bevoorrechte gesprekspartner
zal blijken. Cruel Optimism biedt geen blauwdruk van een andere wereld, noch is
het een zelfhulpboek voor het leven in neoliberale tijden, waarin niemand veilig is
en iedereen precair. Wel biedt het openingen en vluchtwegen. ‘Theorizing opens up
lived alternativities in the present’, is haar bescheiden en tegelijkertijd boude opdracht
voor een kritische theorie van de eenentwintigste eeuw. Of om het met het genereuze
en inspirerende woorden van Berlant zelf te zeggen:
I hope you will find, in these scenarios of living on in the ordinary, where
subjectivity is depicted as overwhelmed, forced to change, and yet also
stuck, incitements towards your own analyses of the kinds of unraveled
life to which Cruel Optimism
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points: impasses in zones of intimacy that hold out the often cruel promise
of reciprocity and belonging to the people who seek them - who need them
- in scenes of labor, of love and of the political. (21)
Het is te hopen dat die hoop, hoe wreed misschien ook, bewaarheid wordt.
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Dieuwke van der Poel
Anna Bijns centraal
De eerste blik op het kleurige omslag van het nieuwste boek van Herman Pleij maakt
direct nieuwsgierig, en wel om twee redenen. Ten eerste de afbeelding: we zien een
schilderij waarop een man een gouden ring schuift om de vinger van een vrouw van
wie we niet het hele gezicht zien, alleen haar welgevormde mondje. En ten tweede:
de titel Anna Bijns, van Antwerpen bevat een komma. Een komma! Heel
ongebruikelijk in boektitels, maar Pleij wilde dat leesteken er per se in hebben,
vertelde hij in een lezing op de Dag van de Medioneerlandistiek (in september 2011
te Antwerpen). De vormgeefster was er aanvankelijk op tegen, maar uiteindelijk
hebben beiden een goed compromis gevonden: de komma staat er, maar is subtiel
opgenomen in het ontwerp als geheel.
De afbeelding is een uitsnede uit het schilderij De verloving van Lucas van Leyden.
Dat wekt de verwachting dat het volle licht zal vallen op die refreinen van Anna
Bijns die de liefde thematiseren: refreinen waarover al tientallen jaren een discussie
bestaat of ze wel of niet autobiografisch opgevat moeten worden. Inderdaad heeft
Pleij hierop een uitgesproken visie, waarover straks meer. Maar ook die komma is
veelzeggend: het boek gaat niet alleen over Anna Bijns en is al helemaal geen
biografie te noemen, maar gaat evenzeer over de welvarende handelsmetropool
Antwerpen die in de zestiende eeuw een spectaculaire groei doormaakt.
Er zijn wel enkele, maar toch niet heel veel biografische gegevens over Bijns
bekend, een probleem dat Pleij omzeilt door een slimme opzet: elk hoofdstuk
behandelt een aspect van het leven en/of werk van Bijns in een bredere context - de
acht hoofdstuktitels geven dientengevolge een goede indruk van de inhoud van het
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rederijkers, Anna: de
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drukkers en de [minder]broeders, Anna en de vrouwen, Anna en Antwerpen, Anna
en de dood. In sommige hoofdstukken staat Anna echt centraal, maar in andere is er
een vloeiende overgang naar brede cultuurhistorische schetsen. En hoewel deze
ordening van het vele materiaal over het algemeen heel goed werkt, leidt ze ook tot
nogal wat herhaling (zoals het meermalen noemen van refreinen over benamingen
voor de anus en over een windenwedstrijd tussen begijnen).
In het volgende richt ik de aandacht op opvallende onderdelen van het boek zonder
het systematisch te bespreken, maar voor ik dat doe, is het misschien nuttig even stil
te staan bij het beeld dat tot nu toe van haar werk bestond; ik baseer me daarvoor op
het lemma over haar in Met en zonder Lauwerkrans (Schenkeveld-van der Dussen
(red.) 1997). Anna Bijns (1493-1575) is beroemd om haar refreinen die nauw
aansluiten bij de kunst van de rederijkers en die uitmunten door taalvirtuositeit en
vormbeheersing. Haar werk is voor een groot deel gericht tegen de reformatie in het
algemeen en Luther in het bijzonder, daarnaast zijn er refreinen over de liefde die
niet als autobiografisch moeten worden beschouwd, maar als knappe variaties op
bekende thema's. Ze verdiende de kost als onderwijzeres en bleef haar hele leven
ongetrouwd.
In verschillende publicaties uit de afgelopen jaren heeft Herman Pleij krachtig aan
deze beeldvorming gerammeld en dat vindt in dit boek de bekroning. Zijn eerste
grote punt is dat hij haar heel nadrukkelijk een belangrijke plaats geeft in de stedelijke
cultuur en het openbare debat in Antwerpen, zoals in dit kenmerkende citaat:
Anna wilde (...) participeren in het volle leven en ze zocht dat ook op langs
de straten, in de drukkersateliers, bij de rederijkers en in het klooster bij
de plaatselijke minderbroeders. Ze bewoog mee met wat er in de stad
gebeurde en probeerde met haar nu eens vlammende, dan weer berustende
refreinen de nodige invloed uit te oefenen. (38)
Ten tweede neemt Pleij veel ruimte voor de bespreking van de liefdesrefreinen (48
refreinen, een kwart van haar oeuvre) die hij nadrukkelijk als autobiografisch
beschouwt. Hij onderbouwt dit door te laten zien dat Bijns weliswaar gebruik maakt
van bekende thema's en patronen, maar dat ze daar op een heel specifieke, persoonlijke
manier van afwijkt: telkens gaat het om een ontrouwe minnaar, om zijn bedrog met
andere vrouwen, om de herinneringen aan seksueel genot en om de hoop op
hereniging. Een goed voorbeeld van zo'n persoonlijk gekleurde afwijking is te zien
bij het thema van de kwaadsprekerij. Roddelende buitenstaanders die jaloers zijn op
het geluk van de geliefden en daardoor de liefde verstoren, vind je overal in de
middeleeuwse literatuur (de beruchte niders en clappers). Maar Pleij laat zien dat
de refreinen van Bijns interessante variaties op het thema bevatten met (mogelijk)
wel degelijk een reële achtergrond: ze beklaagt zich over haar eigen familie en
vrienden die belang hechten aan de verhalen die over haar de ronde doen, en die er
mede toe geleid hebben dat hij haar verlaten heeft. Pleij benadrukt ook herhaaldelijk
de hartstochtelijkheid van de
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refreinen: ‘Nooit werd er in het Nederlands hartverscheurender over de wereldse
liefde geschreven.’ (53)
Origineel en, voor zover ik het overzie, nieuw is de analyse van het sprekend
subject: hij observeert dat in de meeste van deze refreinen een gekwetste, verlaten
vrouw het sprekend personage is, soms ook de weggelopen minnaar, en daarnaast
de gepersonifieerde rede, dat wil zeggen het gezond verstand (dat haar overigens
adviseert niet meer te treuren over de verloren liefde, maar haar leven en de liefde
opnieuw op te pakken en daarvan te genieten). Sommige refreinen hebben de vorm
van een debat en andere reageren op elkaar met tegengestelde visies vanuit
verschillende standpunten. Pleij verklaart dit, onder verwijzing naar Roland Barthes,
psychologisch: het is een manier om grip te krijgen op het feit dat ze verlaten is.
Door in de refreinen de ontrouwe geliefde aan het woord te laten, blijft hij toch
aanwezig, en kan ze proberen een ratio te vinden voor zijn gedrag.
Bijns' positie als dichteres wordt uit disparate gegevens samengesteld. Ze beoefende
het door de rederijkers hooggeachte genre van het refrein op zeer hoog niveau, zonder
zelf een rederijker te kunnen zijn, omdat vrouwen geen lid konden worden van een
kamer. Toch maakt Pleij duidelijk dat ze intensieve contacten met rederijkers gehad
moet hebben, die al beginnen bij haar vader, Jan Bijns, van wie ook een refrein
bekend is en die zich bewoog in kringen van rederijkers en drukkers. Van hem heeft
ze waarschijnlijk ook de scholing gehad die het mogelijk maakte dat ze reeds
omstreeks 1520 refreinen gemaakt heeft die getuigen van een enorme beheersing
van de vorm. Ook de overlevering van haar werk vormt een aanwijzing voor haar
bekendheid in rederijkerskringen, vooral de verzamelhandschriften die daar
circuleerden en die ook werk van haar hand bevatten. Daarnaast zijn er getuigenissen
zoals die van de Brugse pastoor en rederijker Stevin van den Gheenste die haar
bewonderde. Door het boek heen bouwt Pleij het portret van Bijns op als een gedreven
vrouw, straatwijs, die zich in het openbaar met vlammende refreinen uitliet over de
ketters van de reformatie (Maarten Luther in de eerste plaats), tegen de (vermeend)
ketterse sympathieën van de kooplieden in de stad en tegen het Antwerpse stadsbestuur
dat het protestantisme gedoogde.
Alles bij elkaar bevat het boek behoorlijk wat speculatie. Dat de jonge Bijns
werkelijk het Antwerpse meisje was dat in 1512 een prijs won bij een refreinwedstrijd
in Brugge staat niet vast, noch dat de drukker Jan van Doesborch en zijn lezers aan
Anna Bijns dachten bij de dialoog tussen een ‘vroukijn’ en de drukker in Dat profijt
der vrouwen. Over zulke vormen van speculatie spreekt Pleij in de mooie laatste
paragraaf van het boek: ‘Behoeften aan verstandhouding’. Want dat is waar het Pleij
uiteindelijk om gaat: contact met de makers van ‘verzonnen verhalen en versierde
woorden’, ‘want zonder emotionele verstandhouding met de voorouders valt moeilijk
te leven’. (338, 340) Hierin signaleert hij niet alleen hoe weinig aandacht de stad
Antwerpen aan Bijns besteedt (haar geboortehuis op de Grote Markt 46 is er nog,
maar ziet er triestig uit en is dringend aan renovatie toe, nadat er goedkope horeca
in gezeten heeft), maar legt hij vooral zijn kaarten op tafel: in de historische
letterkunde, en ook in de casus Bijns,
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kunnen we niet meer dan interpreteren en de beschikbare gegevens samenbrengen
in variërende maten van waarschijnlijkheid. Volgens Pleij is het niet alleen de taak
van de wetenschap om te conserveren en te beheren, maar vooral ook om telkens
nieuwe vragen te stellen en vervolgens te proberen nieuwe verbanden te zien tussen
al die geïsoleerde gegevens. Ook elders heeft Pleij het opzoeken en verkennen van
de grenzen van de interpretatie van gegevens met vuur verdedigd, want alleen zo
wordt volgens hem vooruitgang geboekt in de wetenschap; dat men dan wellicht
fouten maakt, is de tol die voor die vooruitgang betaald moet worden.1 En zo is Anna
Bijns, van Antwerpen een typisch Pleij-boek, met visie, lef en een grote betrokkenheid
bij het onderwerp.
Een volgende visie op Bijns is er ook alweer: op 28 februari van dit jaar
promoveerde Judith Kessler in Nijmegen op een proefschrift waarin zij Anna Bijns
vanuit een heel andere invalshoek benadert, namelijk vanuit de argumentatiewijze
van de refreinen en de structurele opbouw van haar bundels. Naar het zich laat aanzien
is Kessler geen voorstander van Pleijs autobiografische benadering van Bijns' werk.
Met twee verschillende boeken in zo'n korte periode staat de dichteres weer volop
in de belangstelling: de discussie is heropend.
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Carl de Strycker
Verhalen over verhalen die op verhalen zijn gebaseerd
Toen ik een paar jaar geleden met studenten Het dwaallicht van Willem Elsschot las
en ik hen wilde wijzen op de gelijkenis tussen de drie Afghaantjes op zoek naar Maria
van Dam en het verhaal van de Drie Koningen, bleek geen van de ongeveer twintig
aanwezigen nog maar het geringste idee te hebben hoe dat laatste verhaal ging. Nu
werk ik aan een staatsinstelling, maar het schijnt op de katholieke universiteiten niet
beter te gaan. Ik herinner me het verhaal van een collega die een studente over de
vloer kreeg met de mededeling dat ze een grote ontdekking had gedaan: Jeroen
Brouwers' boek De zondvloed (!) bleek vol Bijbelse verwijzingen te zitten. Groot is
natuurlijk de ontsteltenis bij docenten wanneer dat soort opzichtige verwijzingen al
ondoorzichtig blijkt. Nu kunnen we een boom opzetten over de culturele
ongeletterdheid van de doorsnee achttienjarige, maar dat heeft geen zin. Hedendaagse
studenten zijn gewoon andersgeletterd. Iemand met een ‘klassieke’ vooropleiding klassiek zowel in de betekenis van ‘traditioneel’ als ‘Grieks en Latijn’ - ontdekt in,
bijvoorbeeld, Peter Verhelsts Tongkat of Zwerm duidelijke verwijzingen naar de
klassieke mythologie; de MTV-generatie daarentegen snapt probleemloos de allusies
op de videoclips die iemand met een klassieke achtergrond dan weer niet (meteen)
ziet. Niettemin is het uiteraard een probleem wanneer je verwijzingen naar de Bijbel
of de klassieke oudheid niet opmerkt. Dat is immers ontegensprekelijk de verhaalstof
waarop een heel groot deel van de literatuur, en bij uitbreiding de cultuur van de
laatste tweeduizend jaar is gebaseerd. Wie die vruchtbare grond niet kent, kan
bovendien ook niet zien welke nieuwe bloemen erop bloeien.
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Dat vonden ook Rita Beyers, Geert Lernout en Paul Pelckmans: drie docenten van
de Universiteit Antwerpen. Zij voerden in de bacheloropleiding daarom een vak in
dat
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daaraan wil verhelpen: ‘Intertekstualiteit: mythologie, Bijbel en literatuur’. Dat
resulteerde op zijn beurt in het boek Sinds Adam en Achilles. Bijbel en mythologie
in de Europese literatuur. Daarin krijgt de lezer, na korte inleidingen op
intertekstualiteit, de antieke mythe in de klassieke literatuur en de joodse en
christelijke Bijbel, een stoomcursus belangrijke klassieke en Bijbelse verhalen aan
de hand van bewerkingen van deze stof in de Europese literatuur van de oudheid tot
nu. De belangrijkste bedoeling is de kennis op dit vlak bij te spijkeren: je krijgt hier,
in het kader van een werk dat op deze stof is gebaseerd, alvast zeventien onmisbare
mythologische en Bijbelse klassiekers samengevat. Bovendien is ook naar
geografische diversiteit gestreefd met voorbeelden uit alle grote Europese literaturen:
de Latijnse, Engelse, Franse, Duitse, Spaanse, Italiaanse en Nederlandse. Uit die
opzet blijkt de urgentie van de bekendheid met deze verhalen: verwijzen naar Bijbel
of mythologie is een fenomeen van alle tijden en van alle plaatsen. Het is een
fundamentele en cruciale problematiek voor iedereen die zich met letteren bezighoudt.
Het theoretische kader bij dit alles is de intertekstualiteit, al wordt die hier in het
eerste, theoretische hoofdstuk wel erg eng gedefinieerd. Er wordt nog net uitgelegd
dat Kristeva de term bedacht, maar daarna wordt overgeschakeld op Genette, wiens
typologie tot slechts drie termen wordt gereduceerd: intertekstualiteit (citaten, motto's
en plagiaat), metatekstualiteit (literatuur over literatuur) en hypertekstualiteit (literatuur
die structureel of inhoudelijk gebaseerd is op andere literatuur). De meeste casestudies
die in het vervolg van het boek aan bod komen, vallen onder deze laatste categorie.
Vergilius' Aeneis is uiteraard een bewerking van Homerus' Ilias en Odyssee, de
Phèdre van Racine is gebaseerd op de klassieke mythologie, Joyce' Ulysses heeft de
structuur van de Odyssee, Christa Wolf maakt in haar Kassandra van een
nevenpersonage in Euripides' tragedies het hoofdpersonage. Toch past niet elke
behandelde casus onder de noemer hypertekstualiteit. In Hölderlins gedicht
‘Mnemosyne’ of Keats' ‘Ode on a Grecian Urn’, maar ook bij Eco's De naam van
de roos functioneren de verwijzingen naar de oudheid duidelijk anders (bij Eco is
niet de oudheid, maar het genre van de detective de hypotekst). Een onderscheid
tussen verschillende vormen van intertekstualiteit wordt enkel in de theorie, maar
niet in de casussen gemaakt en dat is jammer, want zo verliest dit boek een belangrijke
dimensie. Wie op basis van de inleiding dacht dat het naast een spoedcursus antieke
en religieuze verwijzingen ook en vooral een handboek intertekstualiteit was, komt
bedrogen uit. Dit is helemaal geen boek over intertekstualiteit, maar een variant van
de ouderwetse Stoffgeschichte.
Waar immers haast geen aandacht voor bestaat in Sinds Adam en Achilles is de
verwerking van de intertekst. Teksten worden er voornamelijk gebruikt als een
aanleiding om het verhaal te vertellen waarnaar ze verwijzen. Het hoofdstuk over
Hérodias van Flaubert vertelt over Salomé en Johannes de Doper, in de paragrafen
over Gides Le retour de l'enfant prodigue wordt het verhaal van de verloren zoon
gedaan. Wat de bewerking specifiek maakt - de functie van de gelijkenissen en
verschillen met de intertekst; de betekenisproductie die door de verwijzing op gang
komt - daaraan wordt veel minder aandacht besteed, terwijl dat nu toch net de crux
van intertekstualiteits-
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onderzoek is. Pas in de uitleiding wordt ingegaan op de kwestie van de betekenis en
de consequentie van intertekstualiteit; in de praktische hoofdstukken lijkt het
vaststellen en navertellen van de intertekst/hypotekst het voornaamste. Daardoor
krijgt de lezer snel een grondige achtergrond en wordt meteen ook duidelijk waarom
die nuttig en nodig is. Hoe met de parallellen en verschillen moet worden omgegaan,
verneemt hij echter niet. Het is een euvel dat meteen al uit een vluchtige blik op de
lay-out blijkt: zelden of nooit worden passages uit de tekst behandeld, laat staan dat
er tekstplaatsen vergeleken worden. Wat af en toe gebeurt, is dat er een heel klein
linkje wat uitgebreider behandeld wordt, maar dan nog wordt het verhaal waarnaar
verwezen wordt niet geciteerd, maar geparafraseerd. Dat is bijvoorbeeld het geval
in het hoofdstuk over Ulysses met de Aeolus-verwijzing of wanneer het gaat over
de emanciperende betekenis van Wolfs roman.
Daarmee dient het boek natuurlijk het vooropgestelde doel - lacunes in de kennis
over Bijbel en klassieke oudheid opvullen - maar blijven een aantal problemen
bestaan. Er wordt de studenten bijvoorbeeld geen methode aan de hand gedaan, noch
om interteksten te ontdekken, noch om ermee om te gaan. Het probleem van de
markering, toch geen onbelangrijk item in deze context, wordt in de uitleiding in een
paar woorden afgehandeld, terwijl de gemiddelde student hier toch stevig mee
worstelt. Waarom niet even uitgeweid over Riffaterres ‘discovery procedures’ in
Semiotics of Poetry? De opvattingen van Riffaterre zijn niet onomstreden en er valt
veel kritiek op te geven, maar hij biedt tenminste een tool om mee aan de slag te
gaan. Of waarom Paul Claes wel als romancier behandelen, maar niet zijn theoretische
werk: De mot zit in de mythe en vooral Echo's echo's (dat recent nog heruitgegeven
werd)? In - alweer - de uitleiding worden dat belangwekkende studies genoemd,
maar dat ze ook een handige en werkbare methode bieden, wordt niet verteld, laat
staan behandeld. Didactisch blijft dit boek op dit punt wat mij betreft ernstig in
gebreke.
De gehanteerde theorie over intertekstualiteit is niet alleen bijzonder beperkt, ze
is ook belegen. Wie er de bibliografie op naslaat, merkt dat er, op herdrukken na,
geen theoretische werken van na de jaren tachtig worden aangehaald. En de nochtans
maatgevende bundel van Broich en Pfister uit die jaren, Intertextualität. Formen.
Funktionen. Anglistische Fallstudien, heeft men blijkbaar over het hoofd gezien.
Nog zo'n werk dat de onderzoeker een praktische werkwijze aan de hand doet om
met intertekstualiteit om te gaan wanneer hij ze heeft opgemerkt, maar vooral ook
een boek dat de consequenties van verwijzingen behandelt (de Funktionen uit de
titel). Dat intertekstualiteit niet uitgebreid geproblematiseerd wordt in een inleidende
cursus lijkt mij vanzelfsprekend, maar de problemen waar elke student en onderzoeker
mee zit onbehandeld laten, is niet verantwoord.
Ten slotte is er een laatste theoretisch probleem dat hier al te makkelijk van tafel
wordt geveegd, namelijk de vraag of je intertekstualiteit breed of smal moet opvatten.
Letterlijk in de laatste zinnen van het boek wordt deze kwestie, die als je een
stofgeschiedenis maakt toch niet onbelangrijk is, als volgt afgedaan: ‘Als twee broers
ruzie maken, gaat het dan altijd “eigenlijk” over Kaïn en Abel? En waarom niet over
Romu-
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lus en Remus? Trop is teveel, zoals een Belgische eerste minister het ooit zo mooi
uitdrukte.’ Dat is een grapje, maar vooral een dooddoener. Wie een ruime
intertekstualiteitsopvatting huldigt à la Kristeva of Barthes, zal namelijk de parallel
met de genoemde broederparen zonder meer aanvaarden. Het zijn interteksten die
onvermijdelijk geactiveerd worden bij je lectuur. Wie een nauwere
intertekstualiteitsvisie verdedigt, zal extra bewijzen zoeken (wanneer de broers in
het nieuwe verhaal bijvoorbeeld namen hebben die allebei met een R beginnen en
wanneer het om de stichting van laat ons zeggen een bedrijf gaat, verwijst het verhaal
al duidelijker naar Romulus en Remus). Zo iemand zal de link bovendien pas willen
leggen wanneer ze ook extra betekenis genereert. Een explicietere stelling van waar
de makers zich op het continuüm tussen ruime en smalle intertekstualiteit bevinden,
had niet misstaan.
Sinds Adam en Achilles biedt een rijke verzameling verhalen over verhalen die op
verhalen zijn gebaseerd. In goed vertelde hoofdstukjes wordt telkens de link
aangewezen tussen een tekst en de tekst waarop hij gebaseerd is om vervolgens
vooral de stof te behandelen, eerder dan de bewerking. Dat is uiteraard een eerste
noodzakelijke stap, zeker voor wie die stof geen vanzelfsprekende kennis meer is.
Echt interessant wordt het echter pas wanneer je gaat kijken wat er met de stof gedaan
is, en dat gebeurt hier helaas al te beknopt.
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Personalia
Else Boer (1991) studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
Ze is redacteur en pr-medewerker bij Vooys.
Lieke van Deinsen (1987) rondde in september de onderzoeksmaster Letterkunde
en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit af met als specialisatie
vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Momenteel werkt zij in Nijmegen aan een
proefschrift over politieke literatuur tussen 1670 en 1730.
Lia van Gemert is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam en directeur van het Amsterdams Centrum voor de studie van de
Gouden Eeuw.
Maarten van der Graaff (1987) is dichter. Hij publiceerde onder andere in De
Revisor, nY, Kluger Hans en De Brakke Hond. In Deus ex Machina verscheen een
essay van zijn hand en in het najaar zal zijn eerste korte verhaal worden opgenomen
in DW B. Een debuutbundel is in voorbereiding, ook werkt hij aan een roman.
Jemaine Jacobs is illustratrice. Ze combineert graag tegenstellingen: clean tegenover
rauw, grafisch tegenover wild autonoom, luchtig tegenover zwaar, en probeert daar
de balans tussen te vinden. Ze staat open voor uitdagingen en ziet zichzelf als een
kameleon: altijd bereid om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Inspiratie is
tenslotte overal. Website: http://www.jemainejacobs.com en e-mail:
info@jemainejacobs.com.
Frank Keizer (1987) volgt de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde kritieken, vertalingen en poëzie in
onder meer nY, Parmentier, Kluger Hans, Vooys en op De Reactor. Samen met
Samuel Vriezen vertaalt hij momenteel de bundel Disaster Suites van de Amerikaanse
dichter Rob Halpern, die in het najaar zal verschijnen bij Uitgeverij Perdu. In juni
verschijnt bij Uitgeverij Stanza het chapbook Dear world, fuck off, ik ga golfen.
Lars Kloet (1990) zit in het derde jaar van de studie Nederlandse Taal en Cultuur
aan de Universiteit Utrecht en is sinds mei 2010 redacteur bij Vooys. Daarnaast is
hij als student-assistent verbonden aan het NWO-project ‘The power of satire: cultural
boundaries contested’.
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Lisa Kuitert is hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en
tevens coördinator van de Master Redacteur/editor aldaar. Zij is gespecialiseerd in
literaire uitgeverijen en publiceert daarover in Vrij Nederland, Quaerendo en De
Boekenwereld.
Daniël Labruyère is illustrator. Hij heeft al meerdere malen geïllustreerd voor Vooys.
Andere voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op daniellabruyere.tumblr.com.
Voor opdrachten en informatie kunt u mailen naar: daniel_labruyere@hotmail.com.
Ad Leerintveld (1952) studeerde Historische Nederlandse letterkunde aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en promoveerde bij Riet Schenkeveld te Utrecht op een
historisch-kritische teksteditie van de Nederlandse gedichten 1614-1625 van
Constantijn Huygens. Sinds 1990 is hij als conservator werkzaam op de Koninklijke
Bibliotheek. Hij publiceert regelmatig over literaire en boekhistorische zaken uit de
zeventiende eeuw en met name over Constantijn Huygens.
Sabine Muller (1985) is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze behaalde
eerder de bachelors Theaterwetenschap en Nederlandse taal en cultuur, en de
onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde. Haar huidige onderzoek gaat over
sociaaleconomische netwerken rond de Amsterdamse Schouwburg in de zeventiende
eeuw.
Marrigje Paijmans (1981) verricht het promotieonderzoek Dichtersziel of
koopmansgeest. Vondel als literair ondernemer tussen Amsterdam en Oranje voor
Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor
was ze als redacteur Geschiedenis werkzaam bij Boom Uitgevers Amsterdam. Ze
studeerde Nederlandse taal en cultuur (2006) en Wijsbegeerte (2009) aan de
Universiteit van Amsterdam.
Saskia Pieterse is als docent en post-doc onderzoeker werkzaam bij de afdeling
Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In haar huidige
onderzoeksproject staat de relatie tussen de Nederlandse roman en het economisch
denken centraal.
Dieuwke van der Poel is werkzaam bij de afdeling Historische Nederlandse
letterkunde tot 1500 aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksbelangstelling
betreft het middeleeuwse lied, allegorie en gender.
Susan Potgieter (1990) studeert Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Momenteel loopt ze stage bij Stichting CPNB en is ze redacteur en chef pr bij Vooys.
Vanaf september volgt ze de onderzoeksmaster Comparative Literature en is ze
hoofdredacteur bij Vooys.
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Luc Princen is sinds 2006 actief onder de naam To Wonder Multimedia als
multimediaal vormgever en ontwikkelaar. Sinds zijn afsturen in 2009 aan
Communication & Multimedia Design in Breda specialiseert hij zich voornamelijk
in illustreren, design, webapplicaties en games.
Carl de Strycker (1981) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Antwerpen.
Aan de Universiteit Gent promoveerde hij op de studie Celan auseinandergeschrieben.
Paul Celan en de Nederlandstalige poëzie (2012). Hij is recensieredacteur van
Internationale Neerlandistiek, redactielid van Poëziekrant en recensent voor Leeswolf.
Vanaf 1 augustus is hij directeur van het Poëziecentrum te Gent.
Vince Trommel studeert illustratie aan AKV St. Joost. Hij maakte eerder al illustraties
bij gedichten en werkte mee aan een in eigen beheer uitgegeven comic bundel, onder
de titel Stendhal syndrome. Hij laat zich vooral inspireren door experimentele en
literaire strips, middeleeuwse miniaturen en houtsneden.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Er werd en wordt strijd geleverd om wat de literatuur vermag. Is zij een vlucht uit
de werkelijkheid, of kan ze ingrijpen in de maatschappij? Voor het dertigjarig jubileum
van Vooys schreven wij een essaywedstrijd uit. Deze strijd onder studenten uit
Nederland en België werd op het persoonlijk vlak gevoerd: onze vraag was een ‘lof
der letteren’ te schrijven waarin tot uiting kwam hoe literatuur de wereld op z'n kop
kan zetten. De laatste slag werd geleverd op 1 juni, toen de jury, bestaande uit Bas
Heijne, Marja Pruis en Wilbert Smulders, Tabitha Speelman als winnares aanwees.
Deze Vooys opent met haar essay.
Terwijl wij ons bezig houden met boeken, woeden in de wereld oorlogen waarmee
geen publicatie of geldbedrag te winnen valt, maar waarin levens op het spel staan.
Hoe moet je je als schrijver, soldaat of slachtoffer tegenover zo'n crisissituatie
verhouden? Deze vraag staat centraal in dit themanummer. Vier artikelen bespreken
vier oorlogen uit de twintigste eeuw. Het woord is eerst aan Carl Niekerk, die laat
zien dat de Oostenrijkse schrijver Karl Kraus juist geen woorden had toen de Eerste
Wereldoorlog uitbrak. De oorlog is voor Kraus aanleiding om zijn opvattingen over
de relatie tussen taal en werkelijkheid opnieuw te overdenken. Ook in de aanloop
naar de Tweede Wereldoorlog is Kraus met stomheid geslagen. Anderen namen in
die oorlog juist wel de pen op. Sonja Kleij wijst ons op enkele Nederlandse gedichten
uit de Tweede Wereldoorlog, en onderzoekt hoe daarin de identiteit van het verzet
wordt gevormd door terug te grijpen op de herinnering aan de geuzen uit de
Tachtigjarige Oorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog keerde de rust niet zomaar terug. Nederland leverde
een gruwelijke strijd om het behoud van Nederlands-Indië. Tijdens deze ‘politionele
acties’ verscheen Oeroeg, het debuut van Hella Haase. Lisanne Snelders bespreekt
in haar artikel de herinnering aan de kolonie door verschillende momenten te
analyseren waarop deze roman opnieuw voor het voetlicht werd gebracht. Een nog
recenter conflict waar Nederland bij betrokken was, is de val van Srebrenica in 1995.
Odile Heynders onderzoekt verschillende door ooggetuigen opgetekende verhalen.
In de rubrieken werkt het thema nog even door: Frank de Glas gaat de strijd aan
met de veelheid aan ‘methoden’ waarmee de literatuur te lijf wordt gegaan, waarna
Yara Kaas een lans breekt voor fantasy als volwaardig literair genre. Redacteuren
Alain Balistreri en Suzanne van Geuns gingen op bezoek bij dichter en kolonel Ton
van 't Hof, die werd uitgezonden naar Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Zijn
ervaringen in dat laatste conflict heeft hij verwerkt in zijn poëzie. Balistreri en Van
Geuns spraken hem over de vragen die een militair zich stelt, en de afstand die een
dichter kan en wil nemen tot zijn persoonlijke ervaringen.
Met de column verlaten we het strijdtoneel, en laten we Joost Nijsen terugblikken
op de afgelopen dertig jaar. Hij doet een boekje open over literaire tijdschriften in
de jaren tachtig. Tot slot recenseert Hans Bertens Bio-Ethics and Biolaw Through
Literature en bespreekt Samira Spatzek The Making of the New Negro.
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Tabitha Speelman
Bekentenissen van een verdwaald lezer1
Vooys bestaat dertig jaar en vierde dat uitgebreid met de ‘Lof der letteren’,
een essaywedstrijd voor studenten. ‘Welk boek veranderde jouw denken?
Hoe hebben de letteren de wereld op z'n kop gezet?’ Met die vragen werden
studenten geprikkeld om bij te dragen en de actualiteit van deze thema's
bleek wel uit de vele inzendingen en de verscheidenheid aan achtergronden
van de inzenders. Van Groningen tot Vlaanderen en van studenten
wiskunde tot filosofie, van geneeskunde tot geschiedenis: overal leeft de
literatuur! De jury - Bas Heijne, Marja Pruis en Wilbert Smulders - verkoos
Tabitha Speelman uiteindelijk tot winnaar. Speelman vraagt zich af waarom
ze niet meer leest en waarom ze dat eigenlijk erg vindt.
23 is jong voor nostalgie. Te jong. Officieel heb ik er dan ook geen tijd voor. Wel
voor retro en vintage - niemand is te jong voor een jaren-zestigracefiets en een
donkerbruine elpeespeler - maar niet voor nostalgie van het type ‘zware heimwee
naar vroeger’. Toch verlang ik naar die tijd waarin ik elke morgen verplicht de wind
trotseerde op de fiets naar school, uren kon huilen om niks, en vooral, nog hele boeken
las. Dat fietsen hoeft nu niet meer, het huilen lukt niet meer, en dat lezen, dat hoeft
en lukt niet meer.
Ik heb dus wel een verleden als lezer. Volgens de overlevering kon ik nog maar
nauwelijks lopen toen ik begon met mijn solitaire dinsdagmiddagescapades naar de
bibliotheek. Daarvandaan belde door de jaren heen elke nieuwe bibliothecaris mijn
ouders op. Of ze zelf een abonnement wilden nemen en niet op de pas van hun dochter
Jane Austen, Harry Mulisch en Leni Saris (wist ik veel) wilden lenen. Levend, zo
lijkt het, met het oog op deze openingsanekdote, liep ik lezend op straat en
ontvreemdde ik op school de boeken die bij mij thuis hoorden.
Het waren mijn kanteljaren. Ik zwierf, verdwaalde en verdronk in verhalen. Boeken,
waarvan 99 procent fictie, lieten mij alle spreekwoordelijke hoeken van ‘het leven’
zien. Eenmaal dichtgeslagen lieten ze me vaak in zo'n ongemakkelijke positie
bungelen dat ik datzelfde leven nu nooit meer recht aankijk. Geen situatie is
vanzelfsprekend. Elk uitgangspunt vraagt om een kwartslag naar links of een tikje
naar boven.
Het is niet dat ik nu niet meer lees. Integendeel: als student, redacteur en vertaler
is

1

Dit essay verscheen eerder dit jaar in De Groene Amsterdammer, 136 (2012), 28: 48-49.
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woorden verwerken die gevaarlijke combinatie van beroep en grootste hobby. Ik
praat, schrijf en droom over boeken en bij het binnenlopen van een boekwinkel
excelleer ik in het inventariseren van Ongelezen Boeken. Terwijl het tijdens mijn
‘werklezen’ vooral draait om het absorberen van betekenis in een zo kort mogelijke
tijd, maak ik ook dagelijks tijd vrij voor literaire ontspanning.
Het is echter geen toeval dat ik de laatste jaren idolaat ben geworden van literaire
genres als het korte verhaal, de grafische roman, briefwisselingen en het essay. Of
dat de serie die ik met wat vrienden lichtelijk competitief verzamel de oogstrelende
Very Short Introduction -reeks van Oxford University Press is. Meestal ofwel ‘heel
kort’, ofwel hapklaar zouden al deze teksten mijn leesleven verrijken, ware het niet
dat het vroegere fundament daarvan uitgehold is.
Niet alleen Moby Dick en Infinite Jest maar ook White Teeth en zelfs Tirza grijnzen
me toe vanuit de stapels boeken naast m'n bed. De boekenleggers steken er nog uit,
meestal zo'n halve centimeter van de rechterkaft (vanaf de boekrug bezien). Ik lees
geen romans meer, al jaren niet. Ik krijg ze niet uit. In de hoop een begin van een
verklaring te vinden voor de emoties van nostalgie en schaamte die ik hiervoor voel,
wil ik in het onderstaande mijn zelfbeeld - dat aan mijn boekwinkeluitgaven te zien
nog altijd te maken denkt te hebben met een lezer - confronteren met de volgende
drie vragen:
Waarom lees ik geen romans meer?
Waarom vind ik dit erg?
Is het ook erg?

Het is niet alleen een kwestie van tijd. Natuurlijk niet. In de tijd dat ik dagelijks een
dozijn online artikelen tot me neem zou ik ook een flinke bres in een goed boek
kunnen slaan. Het internet dus? Mijn probleem als symptoom van het veelbesproken
verval: sinds het internet kunnen we ons niet meer concentreren en hebben we geen
betekenisvolle relaties meer? We reageren verontwaardigd op krantenartikelen voor
we ze hebben gelezen, laat staan dat we geduld hebben voor de psychologische
ontwikkeling van romanpersonages. Kruis aan: ja/nee/ misschien. Misschien.
Ik ben geen mediumfetisjist en ben verknocht aan het internet, van de chatsessies
met vrienden in den vreemde tot aan de kneuterigheid van belazerd worden op virtuele
marktplaatsen toe. Tegelijkertijd denk ik dat we wat betreft de invloed van het
internettijdperk op onze dagelijkse leefpatronen nog in de ontkenningsfase zitten. Ik
doe lacherig over opkomende fenomenen als Facebook-afkickprogramma's zonder
na te denken over de consequenties van het feit dat ik tussen het typen van de vorige
zin en deze mijn e-mail heb gecheckt en het weer in Leiden heb gegoogeld. Niets
mis mee - ik wist niet dat het ging regenen - maar de concentratie is weg. Eigenlijk
onbeleefd ook, alsof ik tijdens een gesprek opeens wegrende om de was uit de droger
te halen.
In interviews prijzen auteurs als Zadie Smith software aan waarmee je het internet
of bepaalde websites voor een vooraf ingestelde periode afsluit. Een van die program-
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ma's heet Freedom. Ik ben geen internetjunkie, maar toch vermoed ik dat mijn laptop
een niet te verwaarlozen rol heeft gespeeld in mijn huidige gebrek aan vrijheid aan
een lang verhaal te beginnen en het ook uit te lezen.
Ik lees anders - gefragmenteerder, onrustiger, breder - maar ik lees en leer er niet
minder om. Vanwaar de nostalgie en de schaamte? Schaam ik me omdat ik bepaalde
onuitgesproken idealen van een geletterd persoon schend? Niemand krijgt zijn of
haar Lijst Van Te Lezen Boeken af, maar je hoort er wel mee bezig te zijn. Deels is
dat het, deels zit het nog dieper. Onderliggend is er de angst dat mijn onkunde raakt
aan hoe ik mens ben en kan zijn, dat er parallellen en verbanden zijn tussen
vriendschappen met boeken, bloemen, en mensen.
Simone Weil geloofde dat volledige toewijding aan een activiteit ons traint in het
aandacht hebben voor de wereld, voor elkaar. Hoewel zij allerlei voorbeelden aanhaalt,
van wiskunde tot Latijn, denk ik dat dit in een bijzondere mate geldt voor fictie.
Tijdens het lezen geef ik mijn volledige concentratie aan woorden die vervolgens
tot leven komen in mijn gedachten. Mee- en teruglezend neem ik deel aan een verhaal
dat niet vraagt om mijn mening of oordeel maar om mijn inlevingsvermogen. De
verandering die ondertussen plaatsvindt is geleidelijk en vertaalt zich op impliciete
manieren in mijn dagelijks leven. Een zin van Virginia Woolf waarin overpeinzingen
over oorlog en wat er vanavond op tafel staat elkaar naadloos opvolgen, drijft
bijvoorbeeld boven tijdens momenten waarop in je eigen gedachtestroom het grootse
en vertederende naast het onbenullige en zelfs verachtelijke liggen.
In dit acute vermogen onze beleefwereld van binnenuit te beïnvloeden onderscheidt
geschreven of orale fictie zich van een kunstvorm als film, of zelfs van de
‘3D-iMax-meets-wireless’ arena die we ‘realiteit’ noemen. Hoewel we kunnen
empathiseren met een filmpersonage, is een film een min of meer voltooid product.
Een lezer belichaamt echter de paradox van haar eigen gelimiteerde perspectief en
de empirische gewaarwording van een wereld buiten haar waarvan haar
gedachtestroom niet het middelpunt vormt. Hoewel nog altijd gegrond in haar eigen
ervaring, haalt een roman de lezer uit zichzelf. Als ze leest, vermengen zich meerdere
paren ogen.
Natuurlijk gebeurt dit niet alleen in romans. Een gedicht van Jeroen Mettes of een
kort verhaal van Salinger vertolkt bij uitstek de textuur van het leven. Maar, zonder
makkelijke claims te willen maken over eventuele opvoedende functies van literatuur,
elke kunstvorm bereikt haar optimale effect anders. Zwerven en (ver)dwalen kosten
meer dan dertig minuten en je identificeren met een Raskolnikov ook. In mijn
leesleven trek ik nu alleen nog maar sprintjes. De marathon ligt eruit en dat vind ik
erg. Ik mis het diepe, het gevaar van de oncontroleerbare catharsis. Net als elke
schaatser wil ik een allrounder worden.
Het zou niet de eerste keer zijn dat ik iets erg vind dat eigenlijk wel meevalt. Of
waarnaar de heimwee niet te vertalen is in iets constructiefs. Verloren momenten en
de dingen die voorbij gaan, vriendschappen waar je uitgroeit, vertrouwde
voedselverpakkingen die door altijd lelijkere varianten worden vervangen - erop
reflecteren mag, daarna doorgaan moet. En er komt altijd wat voor terug. Zelfs als
mijn concen-
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tratiegebrek representatief zou zijn en romanlezers uitsterven - dat is niet zo: al wordt
de papieren roman misschien retro, lange fictie is niet in gevaar - komen daar gelaagde
versies van ‘The Wasteland’ vol hyperlinks voor terug. Wie weet wat onze synapsen
in dergelijke multidimensionele leesjungles gaan doen. Toch kan ik me niet voorstellen
dat iemand zich zo emotioneel verbonden voelt met een pdf-bestand op een e-reader
als ik met mijn versleten exemplaar van Midnight's Children. De diepte van die
leeservaring was te danken aan de gelaagdheid van het verhaal en aan de omgeving
waarin ik die lagen kon absorberen.
Elke leeftijd - dus ook 23 - is te jong voor kleverige nostalgie die niet verder komt
dan zichzelf. Elke leeftijd is ook precies goed om, zoals David Foster Wallace het
zei, ‘te beslissen wat je aanbidt’ en een twaalfstappenplan te ontwerpen om dat te
bereiken. Dit pleidooi voor literatuur als zelfhelpgereedschap inclusief
internetavondklok is reductionistisch en naïef, maar ook een eerste stap op weg naar
een vernieuwd leesleven. Dat ik in het verliezen van een gewoonte voel een deel van
mezelf te zijn kwijtgeraakt, zegt me dat ik het scala aan functies van inktvormen op
papier nog lang niet bevat. Laat mij maar zwerven.
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Carl Niekerk
De Eerste Wereldoorlog en het zwijgen van Karl Kraus
Carl Niekerk, hoogleraar Duitse taal en letterkunde aan de University of
Illinois, schrijft in dit artikel over de Weense satiricus Karl Kraus. Het
uitgangspunt hierbij is deze keer niet een tekst of een andere culturele
uitingsvorm, maar juist het ontbreken daarvan. Bij het uitbreken van de
Eerste en later de Tweede Wereldoorlog onthield Kraus, die normaal geen
blad voor de mond nam, zich namelijk van ieder commentaar. Waarom
hij dat deed probeert Niekerk te verklaren aan de hand van essays en een
toneelstuk van Kraus alsmede een relevante ansichtkaart, waaruit blijkt
dat het zwijgen van Kraus te maken had met de relatie tussen taal en
werkelijkheid.
In 1933, kort na de nationaalsocialistische machtswisseling in Duitsland, schreef de
Oostenrijkse satiricus Karl Kraus (1874-1936): ‘Mir fallt zu Hitler nichts ein’ - ‘Over
Hitler schiet me niets te binnen’. (Schriften 12: 12)1 Dat is een merkwaardige en
provocerende uitspraak van Kraus. Normaal zat de man niet om woorden verlegen
en hij gruwde van het nationaalsocialisme. Ook had Kraus, die zelf een Joodse
achtergrond had, er weinig illusies over wat Hitler met de Joden van plan was. In
heel 1933 verscheen maar één nummer van Die Fackel [Defakkel / De toorts], het
satirische tijdschrift dat Kraus tussen 1899 en 1936 niet alleen uitgaf, maar afgezien
van de eerste jaren ook zelf helemaal volschreef. In dit oktobernummer van 1933
bevindt zich een gedicht met de veelzeggende titel ‘Man frage nicht’ [‘Men vrage
niet’], dat zijn zwijgen toelicht. (Schriften 9: 639)
Na de machtsovername van Hitler in 1933 was het niet de eerste keer dat Karl
Kraus ervoor koos te zwijgen; hij deed hetzelfde aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog. Ook toen laste Kraus een publicatiepauze van Die Fackel in, hoewel
hij een van de weinige Oostenrijkse (en Duitse) intellectuelen was die zich van meet
af aan fel tegen de oorlog verzetten. In het volgende wil ik aantonen dat het zwijgen
van Kraus met de relatie tussen taal en werkelijkheid te maken heeft. De oorlog
brengt in zekere zin de

1

Alle teksten van Karl Kraus worden naar de door Christian Wagenknecht bij Suhrkamp
uitgegeven editie van de verzamelde Schriften van Kraus geciteerd. Bij elke verwijzing wordt
eerst het nummer van het betreffende deel genoemd en dan het nummer van de bladzijde
waarop het betreffende citaat zich bevindt. De volgende nummers corresponderen met
genoemde teksten: 5 = Weltgericht I; 6 = Weltgericht II; 9 = Gedichte; 10 = Die letzten Tage
der Menschheit; 12 = Dritte Walpurgisnacht.
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zeer precaire macht aan het licht die het woord ten opzichte van de gewelddadige
werkelijkheid heeft. Achter het zwijgen van Kraus gaat een diepgaande reflectie
schuil die vooral tot uitdrukking komt in de essays die eerst in Die Fackel gepubliceerd
werden en die later door Kraus in de bundels Weltgericht I en Weltgericht II verzameld
werden - een titel die je als ‘wereldgericht’, maar ook als ‘het laatste oordeel’ zou
kunnen vertalen, waarbij het natuurlijk enigszins vermakelijk is dat ‘het laatste
oordeel’ klaarblijkelijk in twee afleveringen komt. Ook het enorme, in de verzamelde
werken 770 pagina's tellende theaterstuk dat Kraus over de Eerste Wereldoorlog
schreef, Die letzten Tage der Menschheit [De laatste dagen van de mensheid], door
sommigen als zijn meesterwerk gezien, is in deze context relevant. Uit al deze teksten
wordt duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog als een soort katalysator functioneerde
die het Kraus mogelijk maakte zijn ideeën over taal en de functie van literatuur en
cultuur opnieuw te doordenken. Het resultaat is een diepgaande reflectie over de
macht en onmacht van taal die misschien voor ons vandaag ook nog wel relevant is.
In zijn belangstelling voor taal is Kraus een kind van zijn tijd. Taalfilosofische
vragen spelen een belangrijke rol in het werk van Kraus' tijd- en plaatsgenoten, zoals
schrijver Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), schrijver en filosoof Fritz Mauthner
(1849-1923) en filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951), die de grondlegger van
het logisch positivisme en de analytische taalfilosofie zou worden.2 In het werk van
ieder van hen gaat het erom uit te zoeken hoe communicatie en taal functioneren en
welke grenzen er aan het gebruik van taal zijn gesteld. Het werk van Kraus past
daarbij; zijn doel is met name door een zo precies mogelijk gebruik van taal en
grammatica de sferen van het feitelijke en het evaluerende zo duidelijk mogelijk te
scheiden. (Zie Janik en Toulmin 1996: 89-90) Chaotisch of onzorgvuldig taalgebruik
is voor Kraus een teken van fundamentele problemen in het denken en het wereldbeeld
van een persoon. In zijn kritieken en polemieken stelt hij het misbruik van de taal
door zijn tijdgenoten telkens weer aan de kaak en probeert hij door zelf een goed
voorbeeld te geven ook te laten zien hoe je taal wel op een verantwoordelijke en
precieze manier kunt gebruiken.
Nu kregen Kraus' taalfilosofische denkbeelden door de Eerste Wereldoorlog nogal
een opdonder. Het duidelijkst articuleert hij dit in een kort essay met de titel
Schweigen, Wort und Tat [Zwijgen, woord en daad], dat eind oktober 1915 is
geschreven. Uitgangspunt is de observatie onder de invloed van de Eerste
Wereldoorlog dat het woord dan misschien oorspronkelijk de daad wel stuurde of
veroorzaakte, maar dat de taal deze instrumentele functie in dienst van de menselijke
wil gaandeweg verliest en de daad alleen nog maar kan volgen. (5: 33) Het is een
gedachte die op Walter Benjamins essay Zur Kritik der Gewalt [Kritiek van het
geweld] (1921) vooruitwijst; een essay dat ook onder invloed van de Eerste
Wereldoorlog werd geschreven. In dit essay over taal en geweld beargumenteert
Benjamin dat het niet de wet is die het gebruik van geweld

2

Zie de studie van Janik en Toulmin (1996), die de centrale rol van de taalfilosofie laten zien
voor het denken in Wenen rond 1900. Het werk van Kraus wordt in het derde hoofdstuk
behandeld. (67-91)
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reguleert, maar eerder omgekeerd: geweld bepaalt de wet. (Zie Benjamin 1998:
184-185 en 196-197; zie voor een discussie van dit aspect van Benjamins theorie
ook Hanssen 2000: 20-22.) Iets dergelijks geldt voor Kraus: wat iemand bij het
uitbreken van een wereldoorlog ook schrijft, het kan en zal als argument voor die
oorlog geconstrueerd worden. Geweld ontwikkelt haar eigen dynamiek die zich niets
meer van taal aantrekt. Taal wordt tot een instrument van de oorlogsmachine gemaakt
en daarbij doet het er weinig toe wat de oorspronkelijke bedoeling van de spreker of
auteur is geweest. Toch biedt Kraus in de loop van zijn gedurende en naar aanleiding
van de Eerste Wereldoorlog ontstane essays ook zoiets als een oplossing, die haar
oorsprong heeft in een heroverweging van de relatie tussen taal en het visuele element.
De eerste tekst die Kraus na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog3 publiceerde
is gebaseerd op een voordracht die hij op 19 november 1914 hield en verscheen in
het decembernummer van Die Fackel Het was een essay met de titel In dieser großen
Zeit [In deze grootse tijd], en werd door Kraus later als het openingsessay in
Weltgericht I gebruikt. Het uitgangspunt van het essay is precies de vraag waarom
Kraus tot dan toe gezwegen heeft over de oorlog, en waarom hij nu - dat wil zeggen:
in november 1914 - besloten heeft dat zwijgen te doorbreken. Het antwoord dat hij
op die vragen geeft is complex.
Als reden voor zijn zwijgen voert hij aan wat hij in oorlogstijd als onvermijdelijk
ziet: ‘Subordination der Sprache vor dem Unglück’, dat wil zeggen: de onderwerping
van de taal aan wat hij als ‘het ongeluk’ karakteriseert (Schriften 5: 9) en waarmee
hij de onvermijdelijke en onstuitbare reeks van gebeurtenissen bedoelt waarvan de
Eerste Wereldoorlog het resultaat is. Het is hem onmogelijk iets origineels, wat hij
als ‘eigenes Wort’ omschrijft, of iets nieuws te schrijven. Interessant is ook de
paradoxale uitspraak ‘Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat,
sprechen weiter’ [‘degenen die nu niets te zeggen hebben, omdat de daad het woord
voert, spreken verder’] - in een tijd waarin de daad overheerst is voor taal geen plaats
meer; gesproken wordt alleen door diegenen die eigenlijk niets zouden moeten zeggen.
Een goed voorbeeld van deze tendens is de frase ‘in dieser großen Zeit’ die Kraus
als titel voor zijn essay gebruikt; het zijn holle, nietszeggende woorden en een
leidmotief in Kraus' eigen teksten over de Eerste Wereldoorlog, waarbij Kraus steeds
weer aantoont dat met deze frase de meest verschrikkelijke dingen toegedekt of
misschien wel gelegitimeerd worden. Zelfs het gebruik van het woord ‘oorlog’ door
zijn tijdgenoten staat Kraus niet aan: ‘voor mij is het pas oorlog’, zegt hij, ‘als
diegenen die daar helemaal niet voor deugen het gevecht in gestuurd worden’. (5,
10) De enige reden voor Kraus om zijn zwijgen te doorbreken, is dat hij bang is dat
zijn zwijgen zelf verkeerd uitgelegd wordt; dat het zwijgen zelf als communicatieve
daad gezien wordt, als bekentenis misschien

3

Voor een reconstructie van Kraus' biografie gedurende de Eerste Wereldoorlog, zie Timms
1986: 273-402; Rothe 2003: 151-161.
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dat hij de oorlog (stilzwijgend) ondersteunt of dat hij er helemaal geen opinie over
heeft.
In het essay In dieser großn Zeit vinden we een aantal thema's terug die ook in
Kraus' werk van voor augustus 1914 al een prominente rol speelden. In eerste instantie
valt Kraus vooral de rol aan die de Oostenrijkse pers - vooral de toonaangevende
liberale krant Neue Freie Presse - bij het ontstaan en in het verloop van de oorlog
speelt.4 Het irriteert Kraus dat het aantal slachtoffers van de oorlog vergeten wordt
door het retorisch elan waarmee diezelfde oorlog begroet wordt. (Schriften 5: 12)
De journalistiek creëert de werkelijkheid waarover ze zogenaamd objectief rapporteert:
wanneer in de pers de ene partij over het doden van vrouwen en kinderen door de
andere partij bericht, dan geloven beide partijen dat niet alleen, maar zien ze dat ook
als rechtvaardiging om eraan mee te doen. Door alle onwaarheden zou je haast
vergeten dat ‘manches, das in den Zeitungen steht denn doch wahr ist’ [‘sommige
dingen die in de krant staan desalniettemin waar zijn’], dit citeert Kraus Bismarck
met instemming. (Schriften 5: 19) Er staan zoveel leugens in de kranten, dat het een
verrassing is als het geschrevene toevallig eens wel waar is.
Naast de pers moeten ook Kraus' collega-auteurs het ontgelden. Met name Bahr
en Hofmannsthal zijn het mikpunt van Kraus' kritiek. Hermann Bahr (1863-1934)
was indertijd vooral bekend als essayist die uitvoerig over de nieuwste literatuur en
schilderkunst schreef en als een van de belangrijkste theoretici van het modernisme
in het Duitse taalgebied gezien wordt. De al eerder genoemde Hugo von Hofmannsthal
was een prominent modernist, die debuteerde met nogal abstracte poëzie en
theaterstukken, maar zich gaandeweg tot een begenadigd essayist en populair
dramaticus ontwikkelde en tegenwoordig vooral door zijn libretti voor een aantal
opera's van Richard Strauss bekend is (onder andere Elektra; Der Rosenkavalier;
Die Frau ohne Schatten). Wat Kraus zijn collega's Bahr en Hofmannsthal vooral
verwijt, is dat ze hun creatief vermogen in dienst van de journalistiek gesteld hebben;
dat de estheticus tot de halfbroer van de politicus verworden is. (Schriften 5: 21-22)
In latere essays zoals Gruß an Bahr und Hofmannsthal> [Groet aan Bahr en
Hofmannsthal] (april 1916) komt Kraus hier herhaaldelijk op terug. Vooral de
essaybundel Kriegssegen [Zegeningen van de oorlog] die door Bahr in 1915
gepubliceerd werd, maar vooral teksten uit de eerste maanden van de Eerste
Wereldoorlog bevatte, moet het ontgelden. Nog in essays uit 1916 en 1917 verwijst
Kraus naar deze bundel - wat misschien niet helemaal fair is omdat Bahr en
Hofmannsthal net als vele anderen hun aanvankelijke euforie voor de oorlog tegen
die tijd al lang herzien hadden. Steen des aanstoots is voor Kraus vooral een brief
van Bahr aan Hofmannsthal, oorspronkelijk gepubliceerd in het Neues Wiener Journal
van 26 augustus 1914 (omdat Bahr niet wist waar Hofmannsthal precies was, moest
hij wel via de krant met hem communiceren, zegt hij zelf (Schriften 5: 67)) en

4

Kraus' kritiek op de Weense pers speelt een centrale rol in de studie van Paul Reitter (2008).
Zie bijvoorbeeld 17-23.
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herafgedrukt in Kriegssegen. Kraus verwijt literatoren zoals Hofmannsthal, die zelf
vrijwel de gehele Eerste Wereldoorlog in het Kriegsfürsorgeamt (het bureau voor
hulp aan slachtoffers en familieleden van soldaten in het veld) doorbracht, dat ze een
oorlog verheerlijken waaraan ze zelf tot geen prijs aan willen deelnemen. (Schriften
5: 78) Kraus stoort zich eraan dat Bahr over de oorlog als een ‘heiliger Augenblick’
[‘heilig moment’] spreekt (Schriften 5: 67, 69) en van het geluk spreekt erbij te mogen
zijn (Schriften 5: 74) - wat overigens naar een uitspraak van Goethe verwijst die iets
vergelijkbaars zei over de Duitse campagne van 1792 tegen het revolutionaire
Frankrijk.5 En passant suggereert Bahr nog even dat de oorlog eigenlijk het logische
doel [‘Ziel’] is van een ontwikkeling die al met de Minnesang inzette, en via
Vogelweide, Hans Sachs, Klopstock, Herder, Goethe en Schiller, en dan Kant, Fichte,
Beethoven en Wagner haar definitieve gestalte aannam - iets wat Kraus ook
buitengewoon irriteert. (Schriften 5: 68, 71) Het meest ergert Kraus zich aan Bahrs
suggestie aan Hofmannsthal, die misschien wel eens met de oprukkende Oostenrijkse
troepen in Warschau zou kunnen zijn (iets wat totaal uit de lucht gegrepen was), om
toch eens te kijken of ‘der Poldi’ - daarmee bedoelt hij Leopold von Andrian6 - daar
nog op het consulaat aanwezig was en misschien wel Baudelaire aan het declameren
was. (Schriften 5: 68, 72-73)
Interessant aan deze essays is dat Kraus in detail laat zien hoe een generatie van
auteurs, die zowel voor als na de Eerste Wereldoorlog een esthetisch model voorstond,
dat zich verre van de alledaagse werkelijkheid en politiek hield, niet alleen zelf op
een buitengewoon naïeve wijze voor de oorlogsretoriek van hun tijdgenoten viel,
maar ook daadwerkelijk actief meehielp die oorlog te verheerlijken en daarmee
onschuldige jongens de dood injoeg. Hoewel het historici wel bekend is met hoe veel
enthousiasme veel Oostenrijkers de Eerste Wereldoorlog begroetten, is het toch
opvallend hoe zeer intellectuelen rond 1914 hierin een instrumentele rol speelden.
Het is een hoofdstuk uit de Oostenrijkse literatuurgeschiedenis dat na 1918 door alle
betrokkenen het liefst zo snel mogelijk vergeten werd. Expliciet thematiseert Kraus
in zijn essays van deze tijd dan ook het Duitse zelfbeeld als het volk van de ‘Dichter
und Denker’ [‘poëten en denkers’]. (Schriften 5: 21) Het zou juister zijn, zo formuleert
een van zijn personages het in Die letzten Tage der Menschheit, om van een ‘Volk
der Richter und Henker’ [‘volk van rechters en beulen’] te spreken. (Schriften 10:
200)
Het engagement van Kraus' tijdgenoten laat zien dat taal een onbetrouwbare
bondgenoot is tegen het onrecht dat ‘oorlog’ heet. Maar hoe kunnen we volgens Karl
Kraus een uitweg uit het labyrint van de taal vinden? Hoe is het mogelijk onze
corrupte taal

5

6

In zijn autobiografische tekst Campagne in Frankreich schrijft Goethe: ‘Von hier und heute
geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen’.
(Goethe 1982: 235)
Leopold von Andrian 1875-1951) kwam uit een oud adelsgeslacht en schreef op jonge leeftijd
het cultboek Der Garten der Erkenntnis (1895), maar sloeg daarna de weg richting een
diplomatieke carrière in.
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zodanig te vernieuwen dat ze toch weer tot een bruikbaar instrument kan worden?
Uiteindelijk komt Kraus tot een positief antwoord op deze vragen (waarbij ik het
vooral interessant vind dat Kraus in Schweigen, Wort und Tat een beroep doet op
primaire emoties zoals schaamte en berouw (Schriften 5: 34)), hoewel hij tegelijkertijd
ook een aantal substantiële bedenkingen uit. Het interessante is dat Kraus, in zijn
reconstructie achteraf, om uit de door hem vastgestelde crisis te komen in eerste
instantie niet op taal teruggrijpt, maar op beeldmateriaal. Het zijn niet teksten, maar
foto's die voor Kraus het best illustreren waar het in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk
om ging en waarom die oorlog helemaal fout was.
Het visuele element speelt ontegenzeggelijk een sleutelrol in Kraus' essays over
de Eerste Wereldoorlog - iets waardoor we toegang krijgen tot een werkelijkheid die
anders moeilijk voorstelbaar is. Toch is Kraus zich ervan bewust dat beeldmateriaal
gemakkelijk misbruikt kan worden. Een van de sleutelscènes is hier de
Feestvoorstelling (‘Festvorstellung’) in het Weense Bürgertheater in april 1916 ten
behoeve van de weduwen en wezen van omgekomen soldaten, waarin de slag van
Uszieczko nagespeeld wordt met de hulp van de overlevenden en toneelspelers,
dichtster Irma von Höfer en schilder Ferdinand Moser (Schriften 5: 80-86) - voor
Kraus een hoogtepunt van smakeloosheid. Aan het front laten Oostenrijkse officieren
zich door een hoffotograaf graag zo voordelig mogelijk fotograferen (Schriften 10:
174-177) en ensceneren daarmee, zo denken ze, hun eigen onsterfelijkheid. In Die
letzten Tage der Menschheit staat Kraus ook stil bij de propagandafunctie van een
film die over de slag aan de Somme uit 1916 gemaakt werd en die volgens een
filmregisseur - een van de personages - tot het mooiste en indrukwekkendste behoort
wat de oorlog heeft voortgebracht. (Schriften 10: 492-493) De Oostenrijkse keizer
kent gevallen soldaten alleen maar van de films die hij te zien krijgt. (Schriften 6:
225) De Eerste Wereldoorlog wordt voor Karl Kraus onder andere ook met
beeldmateriaal gevoerd en daar heeft hij wel gelijk in; het is de eerste oorlog waarin
fotografie algemeen toegankelijk was.
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog, in 1919, publiceerde Kraus een lang essay
met de titel ‘Nachruf’ [‘In memoriam’] dat net als zijn drama Die letzten Tage der
Menschheit een poging is de Eerste Wereldoorlog te verwerken en na te denken over
wat voor conclusies eruit getrokken kunnen worden. Het ontstaan van de Eerste
Wereldoorlog wijt hij aan een daad - de moord op de Oostenrijkse troonopvolger
Franz Ferdinand - waaraan Servië zelf niet schuldig was en die met de aanwezigheid
van een paar extra Oostenrijkse gendarmes gemakkelijk had kunnen worden
voorkomen. (Schriften 6: 191) Maar Kraus richt zich in ‘Nachruf’ vooral op wat men
de alledaagse werkelijkheid van de oorlog zou kunnen noemen. Het zijn de
oorlogsprofiteurs die het bij Kraus het meest moeten ontgelden: hoge militairen die
op staatskosten hun villa's laten inrichten en het er goed van nemen (fazanten eten,
terwijl de manen in het veld het met gedroogde groenten moeten doen). (Schriften
6: 202-203) Dubieuze maar hoogst profitabele handeltjes worden gedreven met
champagne en ingeblikte etenswaren. (Schriften 6: 229) Kraus bekritiseert verder de
militaire willekeur waarmee profiteurs hun eigen vrijheid uitleven. Zo verwordt de
gewone soldaat object van rancune, geldingsdrang

Vooys. Jaargang 30

16
en leedvermaak over andermans verlies. (Schriften 6: 220) Sommige soldaten beleven
hun heldendood niet voor het vaderland, maar door het vaderland. (Schriften 6: 227)
In het laatste deel van ‘Nachruf’ staat wat Kraus ‘das österreichische Antlitz’
noemt centraal. ‘Antlitz’ laat zich in het Nederlands zowel als gezicht/gelaat of
aangezicht vertalen, waarmee precies een ambiguïteit aangeduid is: het gaat Kraus
om een soort van fysiognomie van het Oostenrijkse gezicht, dat men overal om zich
heen ziet, maar ook om het aangezicht van Oostenrijk zelf. Ter illustratie van dit
Oostenrijkse aangezicht verwijst Kraus naar een foto van de executie van Cesare
Battisti (1875-1916), een Italiaanse officier (maar ook Oostenrijks staatsburger,
omdat hij in het toentertijd Oostenrijkse Trente/Trento geboren was), die in de Eerste
Wereldoorlog aan Italiaanse zijde vocht. Officieel had hij niet geëxecuteerd mogen
worden, omdat hij in het Oostenrijkse parlement zat en daarom parlementaire
onschendbaarheid bezat.

De executie van Cesare Battisti. Uit: Die letzten Tage der Menschheit, p. 4.

Het is een foto die in Kraus' zicht op de Eerste Wereldoorlog een sleutelrol speelt;
de foto werd ook afgedrukt aan het begin van de boekversie van Die letzten Tage
der Menschheit. Dit soort foto's werd gedurende de oorlog van officiële zijde als
ansichtkaarten verkocht. (Schriften 6: 231) Op de foto zien we Battisti, net
opgehangen, dicht omringd door grijnzende burgers en soldaten (ze willen allemaal
graag op de ansichtkaart komen volgens Kraus), met achter hem de glimlachende
beul. Het is juist deze persoon - de glimlachende beul - speciaal voor de executie
overgekomen, die voor Kraus het Oostenrijkse aangezicht vertegenwoordigt.7
Afhankelijk van plaats en tijd,

7

In tegenstelling to Leo A. Lensing, die in een intelligente bijdrage over de fotografie bij
Kraus vooral de satirische functie van foto's in de teksten van Kraus benadrukt (Lensing
1988: 566, 568-569), gaat het mij in het volgende erom te laten zien dat voor Kraus juist het
realiteitsgehalte van dit soort foto's van belang is (en de satire als het ware tijdelijk buiten
werking gesteld wordt).

Vooys. Jaargang 30

17
heeft de ansichtkaart drie verschillende functies: aanvankelijk bedoeld ter afschrikking
van de vijand was de kaart daarnaast ook een soort van souvenir van de trotse
Oostenrijkse soldaten om aan intieme vrienden en verwanten te laten zien; na de
oorlog echter werd de ansichtkaart in de etalages van nu door de Oostenrijkers verlaten
‘vijandelijke’ steden tentoongesteld om de gruwelijkheden van het Oostenrijkse leger
aan te klagen en het zou volgens Kraus nog wel veertig vredesjaren duren voordat
die herinnering weer uitgewist was. (Schriften 6: 232) De vijand hoefde helemaal
geen propaganda bij elkaar te liegen om het Oostenrijkse leger aan te klagen; ze
konden eenvoudig de foto's gebruiken die de Oostenrijkers zelf van hun eigen daden
gemaakt hadden. (Schriften 6: 242-243 en 10: 510)
Wat me interesseert aan Kraus' overpeinzingen is de status die hij aan het
beelddocument van Battisti's executie doet toekomen. Jacques Rancière heeft er in
zijn essay Le destin des images (2003), in het Engels vertaald als The Future of the
Image (2007), op gewezen dat we het visuele tegenwoordig niet vaak meer met
realiteit of inhoud in verband brengen, maar dat dat historisch gezien uitzonderlijk
is. (Rancière 2007: 1-2, 18-21) Beelden kunnen naar een historische werkelijkheid
verwijzen. Rancière interesseert zich vooral voor de relatie tussen beeld en tekst.
(Rancière 2007: 6-7, 10-13) Het is juist de tekst die een foto tot een deel van een
historisch verhaal maakt en het mogelijk maakt een foto als een eenmalig historisch
document te lezen. (Rancière 2007: 30) Het is misschien wel waar dat beeldmateriaal
zich net zo laat manipuleren als taal, maar toch is er iets in foto's als die van Battisti's
executie dat zich tegen zo'n manipulatie verzet. Het lijkt me dat het Kraus precies
om die dimensie gaat: het verlangen in woorden te vatten wat op de foto's die hem
interesseren te zien is. Daarbij gaat het hem vooral om datgene in de foto wat niet
in ons historisch beeld van een periode past en dat documenteert wat in ons beeld
van die periode ontbreekt.
Op de laatste bladzijden van het essay ‘Nachruf’ pleit Kraus voor wat hij een
‘Kulturgeschichte’ [cultuurgeschiedenis] van de Eerste Wereldoorlog noemt.
(Schriften 6: 286, 288) Zo'n visuele cultuurgeschiedenis - Kraus spreekt van een
‘Kulturgeschichte des Anschauungsunterrichts’, dat wil zeggen, een
cultuurgeschiedenis die door middel van illustraties onderricht - is nodig omdat velen
de poging deze cultuurgeschiedenis door middel van teksten geloofwaardig te maken
op het moment dat hij het essay schrijft al belachelijk maken. (Schriften 6: 286-287)
Natuurlijk wordt hier de executie van Battisti weer vermeld, (Schriften 6: 290) maar
Kraus heeft ook andere afbeeldingen voor ogen: de veldkapelaans die stervende
soldaten helpen; scherprechters die aan het feesten zijn na een executie; de kinderen
die gasmaskers dragen; vrouwen die voor Duitse officieren een buiginkje moeten
maken; gewonden die liggend salueren voor de dienstdoende majoor-arts; en de
militaire strateeg die tijdens een bloedbad even op vrijersvoeten is. (Schriften 6: 287)
Het zijn dat soort beelden die iets over de oorlog duidelijk maken wat anders
gemakkelijk verloren zou kunnen gaan en vergeten zou kunnen worden.
Met zulke beschouwingen in gedachte is het dan ook logisch dat Kraus ervoor
koos naast al zijn essays een theaterstuk over de Eerste Wereldoorlog te schrijven.
Die
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letzten Tage der Menschheit - de definitieve versie verscheen in boekvorm in 1922,
maar we weten dat Kraus al vanaf 1915 aan de tekst gewerkt heeft - biedt inderdaad
een soort cultuurgeschiedenis van die oorlog. Het is een buitengewoon visueel
georiënteerd stuk dat leeft van het beeldmateriaal dat die oorlog voorgebracht heeft
(ook hier vinden we bijvoorbeeld de executie van Battisti terug, tegen het eind van
het laatste bedrijf). (Schriften 10: 723) Als theaterstuk is Die letzten Tage der
Menschheit niet erg geslaagd. De lijst van benodigde personages is enorm en beslaat
alleen al 28 bladzijden (Schriften 10: 13-41); ook wordt er voortdurend van scène
gewisseld en geeft Kraus nogal complexe beschrijvingen van wat hij op het toneel
wil zien. In dat opzicht volgt Kraus het tweede deel van Goethes Faust - een tekst
die hij erg bewonderde, die hem duidelijk als model gediend heeft en al even
onuitvoerbaar is. Er is maar zelden geprobeerd Die letzten Tage der Menschheit op
te voeren; wel heeft Kraus zelf met enige regelmaat uit het stuk voorgelezen. Het
stuk eindigt met een aantal ‘verschijningen’ (Schrften 10: 711-726) die aan het
beeldmateriaal aan het eind van ‘Nachruf’ herinneren (en die ten dele ook
reproduceren). Het zijn voor Kraus sleutelscènes in de oorlog, niet noodzakelijkerwijze
omdat er belangrijke dingen in gebeuren, maar vooral omdat ze het alledaagse geweld
illustreren: het tot zinken brengen van een hospitaalschip; een volwassene en kind
in een leeggeplunderde hut in Vlaanderen, beiden met gasmasker; een overbelast
paard; gevangenen die aan de cholera overleden kameraden de kleren afnemen;
bevroren soldaten; een oude Servische boer die op bevel van soldaten zijn eigen graf
graaft (Schriften 10: 718-720) - het zijn slechts enkele voorbeelden. Toch hebben
deze beelden ook weer tekst nodig. Pas doordat Kraus ze ordent, met elkaar in
verbinding brengt en op die manier een logisch verband tussen deze beelden schept,
ontstaat een verhaal.
Uiteindelijk zweeg Karl Kraus natuurlijk niet over de Eerste Wereldoorlog, maar
had hij er juist zeer veel over te zeggen. Zijn teksten over die oorlog zijn, vanuit ons
huidig perspectief, niet alleen interessant omdat ze ons eraan herinneren wat er
feitelijk gebeurd is, maar ook aan hoe er door het publiek tegen dat gebeurde werd
aangekeken. Kraus' teksten zijn een pleidooi voor een soort herinneringsproces dat
zich vooral richt op datgene wat in de taboezones van het publieke geheugen terecht
dreigt te komen. Er wordt veel over gespeculeerd of Karl Kraus nu eigenlijk in het
conservatieve of progressieve kamp thuishoorde. Het soort cultuurkritiek van Kraus
vindt men over het algemeen in de conservatieve hoek, terwijl hij tijdens zijn leven
juist veel steun vond onder progressieve intellectuelen. Maar eigenlijk is de vraag
naar Kraus' politieke overtuiging niet zo relevant. Zijn meningen brachten hem min
of meer permanent in botsing met mensen die uiteenlopende politieke overtuigingen
aanhingen.
Uit Kraus' essays spreekt zeker een grote scepsis tegenover ideologieën. Toch
beging Kraus een domheid toen hij in 1934 besloot het autoritaire en aartskatholieke
regime van Dollfuß publiekelijk te ondersteunen, in de hoop dat die de aansluiting
van Oostenrijk aan Hitler-Duitsland met zijn steeds gewelddadiger wordend
antisemitis-
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me zou kunnen voorkomen.8 Het kostte hem vele lezers van Die Fackel, die voor
deze politieke keuze geen enkel respect hadden, en daarnaast menige vriendschap.
De Tweede Wereldoorlog heeft Kraus niet meer mee hoeven te maken. Hij stierf op
12 juni 1936 - door het merendeel van zijn lezers verlaten, ontgoocheld en berooid.
Hij had namelijk het resterende geld van wat eens een aanzienlijk fortuin was geweest
uitgegeven om wat het laatste nummer van Die Fackel zou worden te kunnen laten
drukken.
Ondanks zijn enorme kritische intellect, zijn diepe taalfilosofische inzichten en
het feit dat hij politieke ontwikkelingen ook in de jaren dertig op de voet bleef volgen,
maakte Kraus uiteindelijk toch een foute keuze. Het feit dat Kraus zijn leven lang
kritisch over ideologieën nadacht, weerhield hem er niet van uiteindelijk zelf een
ideologische blunder te maken. Daaruit blijkt misschien wel iets van de tragiek van
de twintigste-eeuwse kritische intellectueel: de ontdekking van het verschil tussen
theorie en praktijk; de noodzaak praktische keuzes te moeten maken waarvan de
gevolgen niet altijd te voorspellen zijn. Toch verliezen de teksten, beelden en
gedachten van Kraus over de Eerste Wereldoorlog daardoor niet noodzakelijkerwijze
aan waarde. Wat Kraus sympathiek maakt is misschien wel dat hij niet altijd gelijk
had.
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Sonja Kleij
De geuzen door de oorlogen heen
Over de relevantie van geuzen en de Tachtigjarige Oorlog voor de
identiteit van het verzet in de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreven verzetsstrijders gedichten,
waarvan enkele werden gebundeld en verspreid als zijnde ‘nieuwe
geuzenliederen’. Direct na de oorlog verscheen bijvoorbeeld het
Geuzenliedboek. Door deze titel, en door in sommige gedichten expliciet
te verwijzen naar de geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog, wordt
teruggegrepen op deze periode uit de Nederlandse geschiedenis. Studente
Sonja Kleij onderzoekt hoe de gedichten bijdragen aan het construeren
van een identiteit door de verzetsstrijders.
Het geuzenlied is een vorm van Nederlandse oorlogspoëzie die is ontstaan tijdens
de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje. Na de Tachtigjarige Oorlog
bleef een aantal van deze geuzenliederen zeer bekend - ons volkslied, het Wilhelmus,
is daar het bekendste voorbeeld van. Hoewel de liederen bekend bleven, leefde het
genre pas echt weer op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zowel in deze oorlog als
in de Tachtigjarige Oorlog werden er anoniem gedichten geschreven, illegaal en in
het geheim verspreid en later verschillende malen verzameld in boeken. Van veel
gedichten uit de Tweede Wereldoorlog is achteraf bekend geworden wie de schrijver
is, maar van een aantal is het tot op de dag van vandaag onduidelijk. Na de oorlog
zijn veel van deze gedichten gebundeld in Geuzenliedboek 1940-1945. Deze gedichten
werden volgens verzetsdichter Yge Foppema toen al ‘geuzenliederen’ of ‘nieuwe
geuzenliederen’ genoemd. (Foppema 1946: 5-8)
Dat deze term gebruikt wordt voor de verzetsgedichten uit de Tweede Wereldoorlog
laat zien dat er sprake is van zogenoemde ‘afterlives’: bewuste inhoudelijk
bewerkingen of het toe-eigenen van een bepaalde vorm of thema van een origineel
werk om een nieuwe boodschap over te brengen. In haar nieuwste boek The Afterlives
of Walter Scott: Memory on the Move legt Ann Rigney uit hoe movement van adaptatie
plaatsvindt. Aan de ene kant is er een duwende factor genaamd procreativity:‘the
capacity of [a] work to generate new versions in the form of other texts or media.’
(Rigney 2012: 12) Aan de andere kant is er de trekkende factor die zij appropriation
noemt: het verlangen van nieuwe generaties om een tekst te bewerken zodat deze
voldoet aan hun esthetische, creatieve en ideologische behoeften. (Rigney 2012: 12)
Deze factoren zorgen samen voor movement van tekst.
Dat deze afterlives in de Tweede Wereldoorlog opeens zo actief gebruikt werden,
suggereert niet alleen dat het medium van geuzenliederen bruikbaar was, maar ook
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dat er waarschijnlijk sprake was van identificatie met de geuzen. In dat geval zou
het gaan om een groepsidentiteit waar de verschillende individuen zich mee verbonden
voelen. Volgens Jan Assmann is er bij een groepsidentiteit sprake van een beeld dat
gecreëerd wordt door de groep zelf, waar de leden zich vervolgens mee kunnen
identificeren. (J. Assmann 1992: 132) Voor dit beeld is een benaming belangrijk.
Iemand moet zich bij een naam kunnen noemen om zich zo van de massa af te kunnen
scheiden, om herkenbaar te zijn en een individu te worden. In ‘Identity: Desire, Name
and Difference’ stelt Heidrun Friese dat een ‘unique subject can obviously not
establish itself namelessly, and cannot get by without unambiguous identification in
the name.’ (Friese 2002: 19) De naam is dus een belangrijk criterium voor een
identiteit, zowel voor een individu als een groep.
Het is belangrijk voor groepsidentiteit dat er sprake is van een gedeelde
geschiedenis en ook vooral van een herinnering daaraan. Want zoals Astrid Erll
uitlegt: ‘Through collective-autobiographical acts of memory, group identities are
created (...) and shared systems of values and norms are established.’ (Erll 2011:
106) Deze systemen en normen helpen een groep functioneren. Het is bij die
herinnering niet noodzakelijk dat de leden deze gebeurtenissen zelf hebben
meegemaakt, maar vooral dat deze voor de groep belangrijk zijn. Het is een
functionele herinnering die er actief voor zorgt dat de leden zich aan de groep
gebonden voelen.
Een gedeeld verleden om uit te putten is dus belangrijk. Het is daarom interessant
om dieper in te gaan op de relevantie van de herinnering van het Nederlandse volk
en in het bijzonder het verzet aan de Tachtigjarige Oorlog en de geuzen en welke rol
deze herinnering speelde bij het vormen van de identiteit van het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Er is in het verleden nog geen studie gedaan naar de
herinnering van de Tachtigjarige Oorlog, de identificatie van het verzet met de geuzen
en hoe deze zich uitten in de nieuwe geuzenliederen. Daarom zal dit artikel zich
voornamelijk richten op de vraag wat de relevantie was van de herinnering aan de
geuzen en de Tachtigjarige Oorlog voor de identiteit van het verzet in de Tweede
Wereldoorlog en hoe zich dat uit in verzetspoëzie.
Er zal in dit artikel een antwoord op deze vraag gezocht worden door een korte
analyse te maken van de verzetsgedichten uit de Tweede Wereldoorlog, in het
bijzonder van de dertien nieuwe geuzenliederen waarin de geuzen expliciet genoemd
worden. Er zal hierbij aandacht worden besteed aan de volgende deelvragen: ‘waarom
identificeerde het verzet zich met de geuzen?’ en ‘wat zeggen deze gedichten over
de herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog en over de plaats van de geuzen in het
collectieve geheugen van Nederland?’ De eerder behandelde termen van Rigney uit
haar theorie over afterlives zullen hierbij gebruikt worden. Hoewel zij deze termen
formuleert met betrekking tot literaire werken, kunnen deze ook gebruikt worden
voor het bewerken van historische gebeurtenissen en verhalen. Hierbij is procreativity
de mate waarin een gebeurtenis herverteld en bewerkt kan worden om te voldoen
aan de nieuwe behoeften. De appropriation is in dit geval het verlangen van nieuwe
generaties om deze historische verhalen te bewerken zodat voldoen aan hun eigen
behoeften.
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Manieren van identificatie
Het is niet onwaarschijnlijk dat de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog zich
identificeerden met de geuzen. Ze waren immers in een vergelijkbare situatie beland.
Daar komt bij dat ze hoopten op eenzelfde resultaat: een vrij Nederland. Om aan te
tonen hoe deze identificatie zich uitte in verzetspoëzie zal dieper in gegaan worden
op de manier waarop en de bedoeling waarmee verwezen werd naar de geuzen in de
nieuwe geuzenliederen. In het Geuzenliedboek 1940-1945 staan in totaal dertien
gedichten waarin de geuzen expliciet genoemd worden en waarin dus bewust een
link gelegd wordt. De referenties naar de geuzen zijn in drie categorieën in te delen:
een referentie naar het verleden, een metafoor voor het huidige Nederlandse volk in
het algemeen en een metafoor voor het verzet in het bijzonder.

Het verleden
Er is slechts één gedicht dat met het noemen van de geuzen enkel naar het verleden
wil verwijzen, namelijk ‘Voor West Europa’, geschreven door A. Roland Holst, een
van de winnaars van de Verzetsprijs voor Letterkundigen. Dit gedicht was eigenlijk
al voor de oorlog geschreven, maar is toch op genomen in het nieuwe geuzenliedboek.
(Mos & Schenk 2005: xiv)1 Het is een politiek kritisch gedicht dat waarschuwt voor
het gevaar van nazi-Duitsland en kritiek levert op de landen in West-Europa, die
alleen maar toe lijken te kijken. De waarschuwing voor de nazi's kan onder andere
gezien worden in de volgende regels:
't Vrij Derde Rijk, waar geen drie Burgers
meer vrij zijn, stelt de wet, en stelt
leugens, geharnast, aan tot wurgers
van den nabuur, (...) (Holst 2005: 9)

Hier wordt verwezen naar het Derde Rijk, waar volgens de schrijver geen vrijheid
is. Ook noemt het gedicht hoe het regime, ‘de wet’, mensen aanzet om zijn buren te
haten en zelfs te ‘wurgen’. In de tweede strofe wordt gesproken over hoe Nederland
kan zien hoe het Derde Rijk, een volk van knechten, de wereld over zal nemen.
Van hier, waar Geuzen, waar Oranje,
de jood Spinoza, en Rembrandt,
en tachtig jaren tegen Spanje
geboekt staan, vanuit dit oud land
ziet men Europa's grootheid slechten
voor slaventoekomst-in-de-maak:
een volk van knechten komt de wereld knechten
tot onderworpenheid aan de onderkaak. (Holst 2005: 9)

1

Alle in dit artikel geciteerde gedichten zijn terug te vinden in deze editie.
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Om aan te geven dat het over Nederland gaat, noemt de schrijver Willem van Oranje,
Rembrandt, de Opstand en ook de geuzen. Hij noemt ook Spinoza, van wie hij
benadrukt dat die Joods was. Dit doet hij waarschijnlijk om aan te geven dat ons land
groots is mede door diensten van Joden, maar ook om aan te geven dat Nederland
in die tijd tolerant was tegenover andere geloven. Met deze opsomming roept het
gedicht het beeld van de Gouden Eeuw op. De reden voor deze appropiation van de
Gouden Eeuw is waarschijnlijk het scheppen van een beeld van een groots Nederland
dat alsnog toekijkt hoe de wereld aangevallen wordt. Het woord geuzen draagt hier
dus enkel bij aan het oproepen van een beeld van de geschiedenis.

Het Nederlandse volk
In de tweede categorie wordt met een verwijzing naar de geuzen vaak een parallel
tussen het verleden en het heden gecreëerd die betrekking heeft op het gehele volk.
‘Wanneer? (vrij naar Da Costa)’ eindigt bijvoorbeeld als volgt:
Ja, Holland is wakker, het is weer paraat!
Het is weer als eenmaal: het land van de Geuzen
Dat wie het te na komt, verplett'rend verslaat! (Onbekend 2005: 141)

Deze zin suggereert dat er sprake zou zijn van een herhaling van de geschiedenis,
waarin de Nederlanders hun tegenstanders verslaan, net als tijdens de Opstand.
Het gedicht ‘Ode aan de vrijheid’ creëert ook een parallel tussen heden en verleden
om aan te geven dat het om het hele Nederlandse volk gaat. Er is hier sprake van
procreativity aangezien het hier gaat om een traditioneel spotgedicht, zoals ze die in
de Tachtigjarige Oorlog ook kenden. Net als toen heeft het als functie de angst voor
de vijand en diens daden te relativeren. Auteur Luc Willink maakte dit gedicht als
een reactie op de bekendmaking van de Duitsers, begin 1945, dat heel westelijk
Holland onder water zou worden gezet. (Mos & Schenk 2005: xx) Al meteen aan
het einde van de eerste strofe beantwoordt het gedicht het Duitse dreigement met:
‘Ha, daar dreigt men geuzen mee!’ (Willink 2005: 155) De ‘Ha’ geeft spot, maar
ook minachting aan. De verwijzing naar de geuzen versterkt deze spot, als men
terugdenkt aan de manier waarop de geuzen gebruik maakten van water tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Er werden in die strijd namelijk weleens dijken doorgeprikt
om de vijand te slim af te zijn. De boodschap is duidelijk: de lyrische ik is niet onder
de indruk. De rest van het gedicht breidt deze appropriation van het verleden van
vechten tegen en met water dan ook uit met de voordelen die het zou hebben als
Holland onder water gezet zou worden, om aan te geven dat het plan om Nederland
onder water te zetten niets uit zou halen. Sterker nog: ‘Met het water van de zee /
Wast de vloed der vrijheid mee’ (Willink 2005: 156) De laatste strofe benadrukt
nogmaals dat de Nederlander het water verkiest boven de Duitsers:
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Liever nat en vrij, dan knechten!
Tegen het water kun je vechten,
In dien strijd werd Neerland groot!
Duitsch- zijn? NOOIT. Dan liever dood! (Willink 2005: 156)

Deze strofe laat zien dat het in dit gedicht om de hele bevolking van Nederland draait,
niet alleen het verzet. Dit gedicht drijft de spot met het gebrek aan kennis dat de
Duitsers lijken te hebben van de verhouding van Nederland met water, want al
eeuwenlang wint het Nederlandse volk land van de zee. Door dit gebrek aan kennis
wordt het dreigement afgezwakt.
Soms is het echter niet meteen duidelijk of een gedicht met een verwijzing naar
de geuzen refereert aan het Nederlandse volk of naar het verzet. Dit zijn gedichten
waarin de nazi's gewaarschuwd worden voor het volk dat wakker is geworden en
zich nu tegen hen gaat verzetten. Een voorbeeld hiervan is geschreven door G.L.
Tichelman, een koloniaalambtenaar die betrokken was bij het verzet en die in 1940
een van de initiatiefnemers was om de nieuwe geuzenliederen voor het eerst in een
verzameling uit te geven. (Mos & Schenk 2005: xiii) Zijn gedicht ‘Haarlem, maart
vertelt over de moord op zestien jonge mannen en in de laatste strofe wordt gezegd:
‘Hoort, volk van lafaards, hoort! // Nu het oude Geuzenvolk spreken gaat’. (Tichelman
2005: 55) Dit gedicht is dus een oproep om als één volk in opstand te komen tegen
de Duitsers.

Het verzet
Bij zeven van de dertien gedichten waarin expliciet naar de geuzen verwezen wordt,
is de verwijzing een metafoor voor het verzet. Het verzetsgedicht ‘De poort’ is een
goed voorbeeld van hoe de link tussen de twee oorlogen gelegd werd. In de eerste
twee strofes vertelt het lyrisch subject over de poort waar hij doorheen moet om de
stad van zijn jeugd in te komen en waar hij op school vaak hoorde over de
geschiedenis van de stad. In de tweede strofe wordt die geschiedenis verteld: ‘Maar
eens stonden hier burchten en kasteelen / in 't vuur, waarvan de aanval werd
gesmoord.’ (De Groot 2005: 160) De stad heeft dus een beleg meegemaakt en gezien
de verdere verwijzing naar de geuzen gaat het hier vermoedelijk om een beleg in de
Tachtigjarige Oorlog.
Na de tweede strofe vindt de volta plaats. Van de onbezorgde jeugd gaat de focus
nu over naar respect voor het verleden en de druk die daaruit voortkomt, zoals blijkt
uit de derde strofe:
Wie eenmaal voor de vrijheid heeft gestreden,
haar baat geproefd, vergeeft het nageslacht
de overgave aan den dwingeland niet, (De Groot 2005: 160)

De ‘wie’ in de eerste regel kan refereren naar de strijders uit de Opstand. Het lyrisch
subject geeft hier aan dat zij het ons niet zouden vergeven als wij datgene waar zij
voor gevochten hebben, zouden opgeven aan iemand die het niet verdient. Het
volgende ci-
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taat (dat aansluit op het vorige) is de laatste strofe en dit is dan ook een antwoord op
de teleurstelling:
Maar is opnieuw ten aanval uitgereden,
onder de poort, over de singelgracht,
met in zijn hart het jongste geuzenlied. (De Groot 2005: 160)

Syntactisch gezien zijn het de oude geuzen die in deze strofe opnieuw ten strijden
trekken. Maar het gebruik van ‘jongste geuzenlied’ lijkt ook te suggereren dat het
hier om een nieuwe generatie geuzen gaat, waarschijnlijk het verzet. Dit wijst erop
dat de factor appropriation van de Tachtigjarige Oorlog en de verhalen die daarover
verteld werden, groot was bij het maken van dit gedicht, aangezien de auteur een
sterk verlangen had om deze te bewerken voor zijn eigen ideologische behoefte: zijn
hele gedicht is hierop gebaseerd. Dit wijst vervolgens ook weer op een sterke
identificatie van het verzet met de geuzen en de gebeurtenissen uit de Tachtigjarige
Oorlog.
Andere verwijzingen worden gebruikt om de lezer te activeren, een belangrijke
en veelvoorkomende functie bij de nieuwe geuzenliederen die in deze categorie
vallen. Het doel van deze gedichten is om de lezer te motiveren zich in te zetten voor
de zaak van het verzet; om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen. Een voorbeeld
van een nieuw geuzenlied dat deze functie vervulde is ‘Zeg jongens, wat wil je?’.
Dit gedicht is geschreven door de auteur A. van Atten die tijdens de oorlog ook een
boek schreef, De Geuzentroep (te vinden op DBNL). Het gedicht is een wervende
tekst die jongens probeert zo ver te krijgen om zich aan te sluiten bij het verzet. Dit
doet het door de lezers te vragen kritisch te kijken naar de NSB en hun een spiegel
voor te houden over wat zij kunnen doen voor het verzet. In de vierde strofe wordt
bijvoorbeeld gevraagd ‘Zeg jongens, wil je KERELS zijn? // Echte stoere
Geuzenzonen?’, waarop later in de dezelfde strofe geantwoord wordt: ‘Dat doet niet
de N.S.B., // Maar doen jullie met ons mee!’ (Atten 2005: 155) Hier wordt de
procreativity van de geuzen getoond: het beeld van geuzen als bevrijdende helden
is schijnbaar bruikbaar om aangeroepen te worden om jonge mannen tot actie te
bewegen.
In deze categorie zijn ook gedichten te vinden die het beklagen van het leed van
groepen en individuen als functie hebben. De appropiation van de geuzen kan er in
dit geval voor zorgen dat de betreffende personen tot held worden gemaakt, wat het
verlies wellicht dragelijker moet maken. ‘Bij den dood van Joris de Heus’ is een
voorbeeld van een gedicht met een klaagfunctie. Het is een martelaars- en cellied
dat vertelt over de laatste dagen in de cel van de eerder genoemde Joris, die na vijf
weken gevangenschap gefusilleerd werd, omdat hij een Engelse piloot geholpen had.
De schrijver is J.J. Buskes, een predikant die tijdens de oorlog het verzet in ging.2
Na zijn arrestatie werd hij een celmaat van Joris. (Mos & Schenk 2005: xiv) Het
gedicht maakt de volgende

2

Zie www.iisg.nl/bwsa/bios/buskes.html (laatst geraadpleegd op 02-08-2012).
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vergelijking: ‘Het bloed sloeg door zijn lichaam // als het bloed van een watergeus.’
(Buskes 2005: 30) Dit is een positieve vergelijking tussen Joris en een watergeus,
met de bedoeling Joris tot het niveau van verzetsstrijder en held te tillen.
Maar er zijn ook gedichten die aangeven hoe gestreden kan worden zonder fysiek
mee te doen. In het eerbetoon aan de gestorven uitgevers, ‘Aan de gevallen drukkers’,
beschrijft hoogleraar Nederlands en verzetsman Donkersloot deze mensen als ‘de
strijdende geuzenkrant’. (Donkersloot 2005: 252) Mede door de referentie naar de
geuzen laat dit eerbetoon zien dat het publiceren van illegale kranten en gedichten
ook een belangrijk middel van verzet was om de mensen hoop te geven, met evenveel
gevaar voor eigen leven als wanneer er fysiek gevochten zou zijn.
Het is verder ook opvallend welke rol het ‘geuzenlied’ speelt in deze gedichten.
Zowel ‘De poort’ als ‘De seditieuse en politieke liedekens’ verwijst naar de geuzen
en het verzet door te refereren naar het medium van het geuzenlied. Het
laatstgenoemde gedicht eindigt met ‘Uit het benarde hart des lands stijgt het omhoog
/ Het lied van verzet, het Geuzenlied’. (Tichelman 2005: 12) In beide gedichten bindt
het medium van het lied de huidige generatie met die uit de Tachtigjarige Oorlog
doordat het lied weer in hen opkomt.

Conclusie
In dit artikel zijn de verschillende manieren behandeld waarop de nieuwe
geuzenliederen verwijzen naar de geuzen en de Tachtigjarige Oorlog en welke
betekenis dit had voor het verzet. Samenvattend kan gezegd worden dat de geuzen
in deze gedichten vooral symbool staan voor het verleden, heldhaftigheid en vooral
ook vrijheid en de strijd daarvoor, wat erop wijst dat de geuzen in ons collectieve
geheugen vooral verbonden zijn aan heldendom en vrijheid. Dit verklaart waarom
movement van de adaptatie van het verleden zo vaak plaatsvond en vorm kreeg in
de nieuwe geuzenliederen. De Tachtigjarige Oorlog heeft een goede procreativity,
omdat het voornamelijk heldenverhalen zijn en de appropiation, het verlangen om
dit te gebruiken en aan te passen aan hun eigen situatie, was groot.
Er kan dus geconcludeerd worden dat de relevantie van de geuzen en de Opstand
voor het verzet het idee van een gemeenschappelijk, maar vooral ook heldhaftig
verleden was. Dit uitte zich in de nieuwe geuzenliederen, waaruit het zelfbeeld ‘wij
stammen van deze helden af en wij zullen Nederland nogmaals bevrijden’ te
destilleren is; een hoopvolle gedachte in een tijd waarin men behoefte had aan hoop.
De geuzen en de Tachtigjarige Oorlog waren dus zeer relevant voor de identiteit van
het Nederlandse verzet.
Er moet wel rekening mee gehouden worden dat hier slechts enkele gedichten tot
in detail geanalyseerd zijn. Het zou zeker de moeite waard zijn om verder onderzoek
naar de nieuwe geuzenliederen uit te voeren. Een tekstuele analyse van de gedichten
waar minder expliciet naar de geuzen verwezen wordt met behulp van close-reading,
vergelijkingen tussen de verschillende gedichten en, indien mogelijk, het betrekken
van de precieze historische context, zou veel kunnen toevoegen. Vragen als ‘Hoe
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wordt er impliciet naar de geuzen verwezen?’ en ‘Wat voor identiteitsbeeld van het
verzet komt uit deze gedichten naar voren?’ zouden hierbij gesteld moeten worden.
Ook onderzoek naar de gedichten die op muziek gezet zijn en het gebruik daarvan
zou ons meer kunnen vertellen. Zijn dit contrafacten van oude geuzenliederen of is
er nieuwe muziek voor gecomponeerd? Werden deze liederen gezongen en zo ja,
waar, wanneer en waarom? Kortom, er is nog veel wat we kunnen leren over het
Geuzenliedboek 1940-1945, diens band met de geuzen en de identiteitsvorming van
het verzet. Met dit artikel is gepoogd om een begin te maken met dit onderzoek.
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Lisanne Snelders
Oeroeg revisited
Hella Haasses Oeroeg en de culturele herinnering aan
Nederlands-Indië en de politionele acties
Nederlands-Indië heeft anno 2012 nog altijd een bijzondere plaats in ons
collectief geheugen. Recente symptomen van die herinnering zijn
bijvoorbeeld de populariteit van de televisieserie ‘Van Dis in Indonesië’,
of de commotie die ontstond rond gepubliceerde foto's van executies van
Indonesische mannen. Dat het Nederlands cultureel geheugen geen statisch
gegeven is, illustreert promovenda Lisanne Snelders in dit artikel met
behulp van Hella Haasses Oeroeg. Vanaf de eerste uitgave van de novelle
bespreekt Snelders drie momenten uit de Nederlandse postkoloniale
geschiedenis. Na elke tijdssprong ziet ze hoe veranderlijk en kneedbaar
de herinneringen aan de voormalige kolonie zijn en tegelijkertijd hoe
hardnekkig sommige emoties blijven.
‘Oeroeg is FOUT!’ is een van de meeste geciteerde reacties op Oeroeg. Hella Haasses
debuutnovelle uit 1948 vertelt het verhaal van de gedoemde vriendschap tussen een
planterszoon en de zoon van een bediende, Oeroeg, die zich uiteindelijk als
onafhankelijkheidsstrijder tegen zijn jeugdvriend keert. Het boekje kwam uit op een
belangrijk keerpunt in de geschiedenis: juist tussen de twee ‘politionele acties’1 in
waarmee Nederland na de Tweede Wereldoorlog probeerde om Nederlands-Indië
als kolonie te behouden. Als winnende inzending van de novellewedstrijd van de
voorloper van de CPNB werd Oeroeg anoniem als Boekenweekgeschenk verspreid.
Niet iedereen wond zich zo op over de novelle en sinds de eerste uitgave won Oeroeg
snel aan populariteit: het is talloze keren herdrukt, in vele talen vertaald, werd verfilmd
en blijft tot op de dag van vandaag populair op de leeslijst van middelbare scholieren
(ook vanwege de geringe omvang). In 2009 werd Oeroeg opnieuw op grote schaal
gratis uitgedeeld, dit keer in het kader van de CPNB-campagne Nederland Leest.
Oeroeg heeft zo een stempel kunnen drukken op hoe Nederlandse lezers zich Indië
voorstellen en herinneren. De literatuur functioneert als een medium voor cultural
memory, waarmee het verleden wordt herinnerd en constant opnieuw wordt
vormgegeven in relatie tot huidige sociaal-culturele omstandigheden. Daarmee vervult
culturele herinnering een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een
betekenisvolle relatie tot het verleden en bij het vormgeven van identiteit op zowel
individueel als col-

1

Dit is natuurlijk een problematische term; er was sprake van een onafhankelijkheidsoorlog
waarin door het KNIL veel geweld werd gebruikt en ook ernstige oorlogsmisdaden werden
begaan.
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lectief niveau. In dit artikel staat de vraag centraal hoe Oeroegheeft gefunctioneerd
in de culturele herinnering aan de koloniale periode in Nederlands-Indië en aan het
einde daarvan. Om die vraag te beantwoorden wordt aan de hand van drie ijkpunten
gekeken hoe Oeroeg steeds opnieuw is gelezen en geremedieerd: 1948, waarin de
novelle verscheen; 1993, waarin de verfilming werd uitgebracht en 2009, het jaar
van Nederland Leest. Eerst wordt een korte inleiding gegeven op het begrip cultural
memory, de specifieke manier waarop Nederlands-Indië is herinnerd en de rol die
literatuur speelt in die herinnering. Het ‘tempo doeloe’-discours, waarin de voormalige
kolonie als het verloren paradijs wordt gerepresenteerd, speelt daarin een belangrijke
rol en wordt uitgebreider besproken.

Literatuur als culturele herinnering
Literatuur is een van de mogelijke media voor culturele herinnering en biedt de
mogelijkheid tot het fictionaliseren van het verleden waardoor een tegenherinnering
kan worden gevormd. Bovendien kan literatuur met esthetische elementen en een
suspension of disbelief groepen mensen interesseren voor het verleden. (Rigney 2005:
374, 375) Ann Rigney onderscheidt enkele functies die literaire werken in
herinneringsprocessen kunnen vervullen. Een literaire tekst kan bijvoorbeeld
functioneren als een ‘relay station’: een plek waar herinneringsbeelden opnieuw
worden gebruikt. Ook kan literatuur de aandacht vestigen op aspecten van de
geschiedenis die tot dan toe geen prominente plek in de herinnering hebben gehad.
De tekst is dan een ‘catalyst’ die discussies aan kan zwengelen. Verder kan een
literaire tekst een ‘calibrator’ zijn, wanneer die de basis vormt voor een kritische
herziening. Een dergelijke ‘revisioning’ is meer dan een remediatie, omdat er een
nieuwe versie van het verleden wordt ingebracht. (Rigney 2010: 350-352)
Het bestuderen van culturele herinnering heeft niet tot doel het verleden te
reconstrueren zoals het geweest moet zijn, maar om te zien hoe het verleden is
geconstrueerd, hoe het is herinnerd door middel van culturele artefacten. Wanneer
we literatuur als culturele herinnering begrijpen, dan gaan we er daarbij van uit dat
groepen een, in meer of mindere mate, gedeelde herinnering hebben. Dat gaat terug
op Maurice Halbwachs';2 idee van collective memory: herinnering is geen strikt
individuele aangelegenheid, die intern is aan het individu, maar iets dat mogelijk
wordt gemaakt door een gedeeld sociaal kader. (Halbwachs 1992: 38) Dit wil niet
zeggen dat individuen geen eigen herinnering kunnen hebben, maar wel dat die pas
gevormd wordt in relatie tot de gedeelde kaders. (Halbwachs 1992: 53) In de
collectieve herinnering wordt een beeld van het verleden gereconstrueerd dat in
overeenstemming is met contemporaine gedachten over de samenleving. Deze
herinnering biedt dus geen directe toegang tot het verleden, maar is er een
reconstructie van.
Hoewel Halbwachs' term bruikbaar is en veel navolging heeft gevonden, is die in
de

2

Al in 1925 publiceerde Halbwachs Les cadres sociaux de la mémoire.
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loop van de tijd ook bekritiseerd en aangepast. Zo stellen Jan en Aleida Assmann,
twee invloedrijke theoretici op het gebied van cultural memory studies, dat de term
‘collectieve herinnering’ te vaag is en de culturele dimensie van herinnering niet
erkent. (J. Assmann 2010: 110) Ze onderscheiden daarom communicatieve
herinnering, die tot stand komt in dagelijkse communicatie en geen institutionele
basis heeft, van culturele herinnering, die in symbolische vormen bestaat, zoals
rituelen, beeldende kunst en literatuur. Waar communicatieve herinnering maar kort
meegaat, kan culturele herinnering van generatie op generatie worden doorgegeven.
Culturele herinnering is voor groepen belangrijk om een identiteit te vormen en zo
bij te dragen aan het vormen van wat Anderson een ‘imagined community’ noemt.
(J. Assmann 2011: 213; Anderson 1991) De culturele herinnering wordt gevormd
in de constante wisselwerking tussen heden en verleden en verandert onder invloed
van sociaal-culturele omstandigheden.

Herinnerd Indië
Al van oudsher functioneert literatuur over Nederlands-Indië, in de woorden van
Pamela Pattynama, als een ‘reisarchief’, waarmee een beeld van de kolonie werd
gevormd. (Pattynama 2007a) Toen de kolonie na het gewelddadige einde ervan achter
de rug was, werd het ‘tempo doeloe’-discours een belangrijk element in de culturele
herinnering aan de kolonie, ook in literatuur.3
In het jaar dat Oeroeg verscheen, 1948, was Nederland druk bezig met de
wederopbouw van het vaderland na de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen hadden
de Indonesiërs in Nederlands-Indië de republiek uitgeroepen en waren ze gewelddadig
tegen hun kolonisators in opstand gekomen tijdens de Bersiapperiode. Nederland
accepteerde dit niet en probeerde met twee ‘politionele acties’ in 1947 en 1948 de
orde te herstellen. In 1949 moest Nederland de republiek erkennen (met uitzondering
van Papua New Guinea, dat tot 1962 werd vastgehouden). (Scagliola 2002: 22-39)
De Nederlanders, ook die van gemengde afkomst, repatrieerden naar een land dat ze
niet zelden alleen uit verhalen kenden en vormden daar een Indische gemeenschap.
Het Nederlandse geschiedverhaal moest grondig geactualiseerd worden nu
Nederland niet langer het ‘gidsland’ van de kolonie was. (Gouda 2007: 21) Maar de
koloniale geschiedenis, die zo veel verschillende trauma's met zich meebracht, kreeg
weinig ruimte in het publieke debat. Indië werd verzwegen als ‘politiek
“familiegeheim”’ of gekoesterd als ‘tempo doeloe’. (Pattynama 2007a: 12) Toen in
1969 J.E. Hueting in het televisieprogramma Achter het Nieuws verslag deed van
zijn ervaringen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en daarbij de Nederlanders ervan
beschuldigde oorlogsmisdaden te hebben gepleegd, werd de herinnering aan Indië
met geweld naar boven ge-

3

Pattynama heeft meermaals benadrukt dat het belangrijk is om literatuur over Nederlands-Indië
te lezen als een vorm van culturele herinnering, om zo te begrijpen hoe postkoloniale
identiteitsformatie werkt en hoe die zich verhoudt tot (zich herhalende) koloniale discoursen.
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bracht.4 De leden van de Indische gemeenschap kregen nu wel de aandacht waar ze
lang naar hadden verlangd, maar niet op een positieve manier; ze werden afgeschilderd
als ‘foute’ kolonialen. De groep reageerde defensief en legde de nadruk op wat ze
door had moeten maken tijdens de Bersiap. (Oostindie 2011: 90) Ook ontstonden er
in deze tijd meer ambivalente herinneringsbeelden. (Pattynama 2007a: 11, 12) Toch
bleef het moeilijk om de koloniale geschiedenis in te passen in een groter nationaal
verhaal en was er in plaats daarvan sprake van een proces van ‘bracketing’, waarin
het als een apart hoofdstuk apart werd behandeld.5 (Goss 2000: 36) Dat dit hoofdstuk
nog steeds een problematische plek in de historiografie inneemt, bleek bijvoorbeeld
onlangs toen een groep onderzoekers stelde dat er geld nodig is om de politionele
acties goed te reconstrueren en toen, kort daarna, Nederland gechoqueerd was door
expliciete foto's van executies van Indonesische mannen tijdens de
onafhankelijkheidsstrijd, gevonden in een fotoboek van een overleden KNIL-militair.
(Kamphuis e.a. 2012; Nicolasen 2012)
Pamela Pattynama laat zien hoe de bovengeschetste ontwikkelingen ook hun
weerslag vinden in literatuur. De literatuur van de eerste generatie repatrianten, die
de kolonie uit eigen ervaring kende, wordt over het algemeen gekenmerkt door een
gevoel van ontheemding en het verlangen naar de kolonie, dat beschouwd werd als
het thuisland. Vanaf de jaren zeventig kwam er steeds meer ruimte voor de tot dan
toe verzwegen herinneringen, met name aan de Jappenkampen. De tweede generatie
gebruikte de herinneringen van haar ouders in een, vaak postmoderne, zoektocht
naar een eigen identiteit en vormde daarmee een eigen polyfone en gelaagde
herinnering. Deze ontwikkeling van herinnering kan ook binnen het oeuvre van één
auteur worden herkend. Pattynama beschouwt Hella Haasses Sleuteloog (2002)
bijvoorbeeld als een herschrijving van Oeroeg. (Pattynama 2003a, 2003b en 2007a)

Tempo doeloe
Het herinneringsdiscours waar ik hier wat dieper op in wil gaan is het tempo
doeloe-discours, waarin het verlangen naar de kolonie als een verloren paradijs
centraal staat. In chronologische zin is het een postkoloniaal discours, aangezien het
de breuk tussen de koloniale en postkoloniale tijd thematiseert. Dat neemt echter niet
weg dat het in thematische zin elementen uit het koloniale discours herhaalt, in plaats
van dat het er een kritische reflectie op is.6 Ook in herinneringen is Indië geen gegeven,
of een directe afspiegeling van de werkelijkheid, maar, als we Saïd over de Orient
volgen: ‘an idea that has a history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary
that have given it

4
5
6

Naar aanleiding hiervan werd de Excessennota opgesteld. De naamgeving geeft aan dat de
oorlogsmisdaden wel als excessen werden begrepen, als uitzonderingen op de regel.
Eenzelfde proces is te zien in de literatuurgeschiedenis, waarin Indische literatuur vaak als
losstaande categorie is besproken.
Vergelijk Graham Huggans notie ‘postcolonial exotic’, waarin kritisch postkoloniaal discours
(‘postcolonialism’) botst met een distributie van elementen uit het koloniale discours, zoals
ideeën over de ander (‘postcoloniality’). (Huggan 2001)
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reality and presence in and for the West.’ (Saïd 2003: 5)7 Het tempo doeloe-discours
houdt verband met de notie ‘nostalgie’, die vaker wordt gebruikt in postkoloniaal
discours. (De Mul 2011: 45)8 Het concept ‘imperialist nostalgia’ speelt bijvoorbeeld
een belangrijke rol, omdat daarmee wordt geïllustreerd hoe ‘a mood of nostalgia
makes racial domination appear innocent and pure’. (Rosaldo 1989: 107) Tempo
doeloe is een reactie op het gevoel van discontinuïteit dat, zoals hierboven al kort is
geïllustreerd, na de Tweede Wereldoorlog op verschillende niveaus werd gevoeld:
de Nederlanders hadden het gevoel dat hun humanitaire werk door de Japanners
teniet was gedaan; in het naoorlogse Nederland was men niet bereid terug te kijken;
de repatrianten voelden zich gedesoriënteerd. (De Mul 2011: 56, 57) De reactie
daarop, tempo doeloe, kan beschreven worden als ‘a Dutch mode of imperial
nostalgia’. (De Mul 2010: 414)
De Mul wijst erop dat dit discours niet monolithisch is, maar verschillende
spanningen bevat. Zo is er sprake van differentiatie in leeftijd en etniciteit. De
verschillen in leeftijd hangen samen met de manier waarop verschillende generaties
het discours inzetten (zoals Pattynama betoogde). De gemengde etniciteit van de
Indische gemeenschap werd in het publieke domein ofwel verzwegen en
genormaliseerd naar een witte etniciteit, ofwel gezien als een radicaal andere
niet-westerse categorie. (De Mul 2011: 59) Binnen de repatriantengemeenschap was
etnische differentiatie echter van groot belang; het werd in direct verband gebracht
met authenticiteit en functioneerde ook als beoordelingscriterium voor literaire
werken. Het nastreven van authenticiteit en het verzamelen van zo authentiek
mogelijke herinneringsteksten is tegenstrijdig, aangezien herinnering noodzakelijk
geconstrueerd is en geen toegang kan bieden tot ‘the past as experienced’. (De Mul
2011: 61)
Verder is belangrijk dat die nostalgie vaak wordt gevat in herinneringen uit de
kindertijd. Dat is problematisch omdat het verleden wordt gesentimentaliseerd doordat
het een vorm van geluk, schoonheid en onschuld toegeschreven krijgt die hoort bij
de herinneringen aan de kindertijd. (De Mul 2011: 75) Ook het landschap, dat niet
zelden een grote rol speelt in herinneringen aan Indië, benadrukt de schoonheid en
ongereptheid van de herinnering. Bovendien kan het landschap, als dat opnieuw
wordt bezocht, een onproblematische band tussen verleden en heden veronderstellen.

7

8

Dit is ook het geval voor het beeld dat in Oeroeg wordt geschetst van Indië en van de mensen
die er wonen. Hoewel de relatie tussen de kolonisator en de gekoloniseerde op het niveau
van de plot tot op zekere hoogte wordt geproblematiseerd, bevat de representatie van de
fundamenteel onkenbare Ander oriëntalistische elementen. Zo worden de ‘inlanders’
bijvoorbeeld zelden aan het woord gelaten en wordt in de beschrijving van hun persoonlijkheid
de nadruk gelegd op lichamelijke aspecten en hun nabijheid tot de natuur.
Hoewel Sarah de Mul in haar proefschrift schrijft over ‘colonial memory’ en theorieën over
herinnering en nostalgie aanhaalt, maakt ze haast geen gebruik van theorie uit het veld van
de cultural memory studies. Zie de recensie van Paul Bijl. (Bijl 2012)
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1948: Oeroeg is fout, Oeroeg als boekenweekgeschenk
Oeroeg is een fictionalisering van historische gebeurtenissen, met name van de
koloniale periode, maar ook van de politionele acties. Het is een tekst van een auteur
van de eerste generatie en is aangehaald als een vroeg voorbeeld van een
herinneringstekst. (Maier 2004) In 1948 komt de meest opvallende reactie op Oeroeg
van Tjalie Robinson: hij is woedend en noemt de novelle ‘FOUT’. Robinson
(pseudoniem van Jan Boon) was geboren in Indië en van gemengde afkomst. Hij
vocht in het Indische leger (het KNIL) en werd na zijn repatriëring in 1955 bekend
als een van de voorvechters van een Indische identiteit. (Willems 2008: 19)
In zijn recensie in het Indische tijdschrift Oriëntatie noemt Robinson Oeroeg fout
om twee redenen. Ten eerste zou het verhaal feitelijk onjuist zijn: de representatie
van de gebeurtenissen en van de vriendschap tussen de jongetjes, zoals de spelletjes
die ze samen spelen, is niet realistisch.9 Robinson legitimeert zijn oordeel met zijn
eigen etniciteit: ‘Nu sta ik hier als “hier gewortelde ” veel zuiverder tegenover.’
(Robinson 1948: 56) Zuiverder dan Haasse, die geen Indisch bloed heeft en daarom
minder recht van spreken heeft. Hier wordt etniciteit dus ingezet als een
beoordelingscriterium voor literatuur. De groeiende afstand en vijandigheid tussen
de twee jongens, die in de novelle op verschillende momenten worden gethematiseerd
- zoals in de scène waarin de vriendjes van de ik-persoon zich denigrerend uitlaten
over Oeroeg - worden door Robinson onwaarschijnlijk geacht omdat die niet
overeenkomen met zijn eigen ervaringen. Op basis van deze ‘fouten’ in de roman,
komt Robinson tot de conclusie dat Oeroeg ook moreel verkeerd is. Het boekje
suggereert, onterecht volgens Robinson, dat Nederlanders en de Indonesiërs niet in
staat zijn elkaar te begrijpen. In zijn recensie worden de machtsverschillen tussen de
kolonisator en de gekoloniseerde dus tot op zekere hoogte ontkend. De retoriek van
de repatriantengemeenschap om koloniale verschillen te verzachten vindt zo zijn
weg naar de literaire kritiek.
Andere kritieken uit deze periode zijn niet zo hard, maar vertonen wel
overeenkomsten met Robinsons recensie. Maier merkt op dat het einde van de roman
niet iedereen beviel; het paste niet bij het overheersende idee dat Indië nog steeds
onderdeel uitmaakte van Nederland en dat de taak van de Nederlanders daar nog niet
was voltooid. (Maier 2004: 84) C.J. Kelk schrijft in zijn recensie dat het einde vals
klinkt na een harmonieus begin. (Kelk 1948) De recensent van Vrij Nederland
relativeert de breuk tussen de jongens door die niet allegorisch te lezen en dus politiek
te duiden, maar psychologisch: ‘de problematiek van de verhouding tussen de
Nederlanders en de Indonesiërs speelt er, zij het niet in de politieke maar in de
psychologische sfeer, een beslissende rol’. (Van K. 1948)
In 1948 riep Oeroeg dus reacties op die niet alleen de literaire kwaliteit van het
boekje aangingen. In plaats daarvan vormden identiteit en etnische hybriditeit de
belang-

9

Het gaat er Robinson niet om te laten zien dat de andersheid van de ‘inlanders’ (per definitie)
een constructie is. Hij problematiseert de koloniale verschillen dus niet.
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rijkste speerpunten in de receptie. Zo ontstond er een discussie over identiteit (van
de repatrianten), zonder dat daarbij werkelijk de relevante politieke actualiteit (de
problematische verhouding tussen Nederland en de juist uitgeroepen republiek
Indonesië) aan de orde werd gesteld of de representatie van koloniale verschillen
werd geproblematiseerd. Hoewel de roman deels al als ‘relay station’ lijkt te
functioneren, waarin bekende herinneringsbeelden terugkomen, is die tegelijk een
ruimte waarin nog over de herinnering wordt onderhandeld.

1993: Oeroeg verfilmd
In juni 1993 verwelkomde bioscoop Tuschinski koningin Beatrix10 voor de première
van de filmadaptatie van Oeroeg. De film is te lezen als een kritische revisie van het
boek, waarbij Oeroeg dus functioneert als wat Rigney een ‘calibrator’ heeft genoemd.11
De film bevat een opvallende wijziging ten opzichte van de novelle: het deel van de
plot dat handelt over de politionele acties is toegevoegd. Terwijl we in het boek maar
weinig lezen over deze periode, wordt het grootste deel van de film in beslag genomen
door een representatie van de onafhankelijkheidsoorlog waar de herinneringen aan
de kindertijd als flashbacks doorheen geweven zijn.
Opvallend is in dit verband een scène waarin een Indonesische vrijheidsstrijder
wordt gemarteld en gedood doordat hij ondersteboven aan een palmboom wordt
gehangen en uiteindelijk wordt losgesneden. De scène blijkt gebaseerd op de
getuigenissen van J.E. Hueting, die in 1969 in het televisieprogramma Achter het
nieuws over zijn ervaringen tijdens de politionele acties had verteld. In een artikel
in NRC Handelsblad schrijft hij dat hij de scène herkent, maar dat die nog verzacht
is ten opzichte van de werkelijkheid. (Hueting 1993) Herinneringen worden hier dus
geremedieerd. Ook een scène waarin een afgebrand dorp te zien is waar net een
slachting heeft plaatsgevonden, is een geremedieerde herinnering: het is een
Indonesische versie van het Vietnamese My Lai. (Hueting 1993) De slachting in My
Lai is een bekende herinneringsplaats geworden voor de oorlog in Vietnam die in
diverse culturele uitingen is geremedieerd. Hier is een vorm van omgekeerde
premediatie aan de gang. ‘Premediatie’ is het gegeven dat gebeurtenissen worden
vormgegeven en herinnerd aan de hand van bestaande, circulerende herinneringen.
(Erll 2010: 392) In dit geval biedt de herinnering aan de slachting in My Lai, die
plaatsvond na de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, een nieuw frame voor de
herinnering van de politionele actie, waarmee

10
11

Dit is al een belangrijk gegeven als we de status van de herinnering bekijken.
Ik maak in deze paragraaf een korte vergelijking tussen het boek en de film. Dit niet om aan
te tonen hoe trouw het boek aan de film is (dat is een oud, maar gepasseerd debat in
adaptatiestudies), maar om te illustreren hoe de aanpassingen zich verhouden tot veranderende
(sociale) context. Dit past wat mij betreft in een benadering vanuit cultural memory studies.
Francesco Casetti formuleert het als het voornaamste doel van adaptatiestudies: ‘It should
instead focus on what changes in the passage from one [boek] to the other [film]; that is, the
frame within which they are located.’ (Casetti 2004: 82)
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de gruwelijkheid en onrechtmatigheid ervan worden benadrukt.
Behalve dat de oorlogsmisdaden expliciet in beeld worden gebracht, is de film
sterk gepolitiseerd in de representatie van de verhoudingen tussen kolonisator en
gekoloniseerde. Zo is er een scène toegevoegd waarin Johan en Oeroeg een andere
ingang van de bioscoop moeten nemen. Hier worden sterke associaties opgeroepen
met de discriminatie van de Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en is
dus opnieuw sprake van premediatie.
De revisie van de film is echter niet geheel ondubbelzinnig: ook in de verfilming
zijn problematische elementen van tempo doeloe te herkennen. De flashbacks naar
de jeugd veroorzaken, ondanks de aangezette verschillen, een gevoel van nostalgie
voor het verloren verleden, juist ook door het contrast van de ongerepte landschappen
met het oorlogsgeweld. (Pattynama 2007b: 74-77) Verder is de vriendschap tussen
de jongetjes gerepresenteerd als een zuivere aangelegenheid, ook in raciale termen.
De vriendschap wordt in de film bedreigd door besmette, vrouwelijke figuren zoals
de verpleegster Rita, die van gemengd bloed is en in het boek niet voorkomt.
(Pattynama 2007b: 76)
Dat de film functioneert als een herinneringstekst blijkt ook uit de receptie ervan.
Hoewel Ab Zagt in zijn recensie stelt dat iedereen tevreden kan zijn met de
filmadaptie, blijkt uit de reacties in het Indische tijdschrift Moesson12 dat de film bij
mensen diverse (pijnlijke) herinneringen oproept. (Zagt 1993) Aan de ene kant zijn
er mensen die van mening zijn dat de representatie van de situatie onjuist is. Hier is
opnieuw de defensieve houding van de repatriantengemeenschap te herkennen. ‘Wij
worden daar afgeschilderd als slavendrijvers, uitbuiters, noem maar op’, stelt Jan
Weites bijvoorbeeld. Ook de expliciete representatie van oorlogsmisdaden waardeert
niet iedereen en er wordt gesteld dat de goede bedoelingen van de Nederlanders niet
worden erkend. Uit een reactie blijkt dat de film bij een enkeling inderdaad nostalgie
oproept: een mevrouw geeft aan dat de film de ‘heimwee naar mijn geboorteland’
versterkte.
In de algemene pers wordt de film op een vrij realistisch niveau gelezen: de film
biedt een geactualiseerde versie van de geschiedenis die een einde zou kunnen maken
aan de publieke verdringing van pijnlijke aspecten van het koloniale verleden. (o.a.
Beerekamp 1993, Kroon 1993) Het voornaamste kritiekpunt van een aantal critici is
dat de adaptatie filmische kwaliteiten mist; met name het landschap is niet goed in
beeld gebracht. De landschapsscènes missen volgens de critici de mythische
kwaliteiten die in het werk van Haasse zo belangrijk zijn. Hoewel de kritiek op het
kolonialisme door de critici wordt gewaardeerd, blijkt hieruit ook het verlangen naar
tempo doeloe-sentimenten in de vorm gemystificeerde en geësthetiseerde natuur.

12

In totaal zijn er zeventien reacties op de film afgedrukt. De geciteerde stukjes komen uit de
sectie ‘reacties’ in de Moesson-afleveringen van 15 augustus en 15 september 1993. De
reactie van A.J.F. Gogelein is langer en is afgedrukt in het nummer van 15 september.
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2009: Nederland Leest Oeroeg
Bijna zestig jaar na het verschijnen van Oeroeg kon het grote publiek het boekje
opnieuw gratis in handen krijgen: in 2009 werd het uitgedeeld in het kader van de
vierde editie van de CPNB-campagne Nederland Leest13. De campagne is geïnspireerd
op het evenement ‘One Book One City’ uit Chicago, dat erop gericht is een groep
mensen met elkaar in discussie te laten gaan over één boek. Die campagne illustreert
‘[d]at het lezen van een goed boek veel plezier verschaft en de blik verruimt’.14 In
de CPNB-campagne wordt de blikverruimende discussie op een aantal verschillende
punten geframed: er is een bijgevoegde Leesgids, de tekst van de novelle gaat
vergezeld van een ‘laudatie’ en de luxe-editie bevat een kort verhaal van Abdelkader
Benali over interraciale vriendschap.15 Ook werd er een persreis voor enkele
journalisten naar Indonesië georganiseerd en een wedstrijd om een nieuwe cover te
ontwerpen. Ik zal hier kort ingaan op de Leesgids en de persreis, om daarmee te
illustreren hoe Oeroeg in 2009 functioneerde als culturele herinnering.
De Leesgids begint met een toelichting van de keuze voor Oeroeg: ‘Het boek mag
dan 60 jaar oud zijn, het bevat voldoende stof voor gesprekken en discussies, voor
een ontmoeting met de ander. Daar gaat Oeroeg toevallig ook over.’ (Enschedé 2009:
3) Daarna volgt een korte samenvatting van het boekje die geïllustreerd is met een
landkaart van Java en foto's van Haasse, samen met haar familie, in het Indische
landschap. In de tekst wordt, aan de hand van citaten van Haasse, geïllustreerd dat
de schrijfster Indië uit eigen ervaring kent en dat aspecten van de roman daarop zijn
gebaseerd. De foto's van Haasse in het overweldigende landschap functioneren als
een bewijs voor de geloofwaardigheid, of authenticiteit, van de auteur. De volgende
spread wordt geheel in beslag genomen door een glanzende kleurenfoto van een
groen landschap, waarin niets verraadt dat de foto genomen is in Indonesië (in plaats
van in Indië), behalve het feit dat het een kleurenfoto is. Op deze manier wordt een
suggestie van continuïteit gewekt met het landschap in de vorige foto's, het Indische
landschap van Haasse. De leesmodus die in deze spreads is geïntroduceerd, wordt
doorgezet in de rest van de gids: er is een sterke focus op de auteur en het verband
tussen tekst en autobiografie wordt steeds opnieuw gelegd, waardoor een biografische
leeswijze wordt gestimuleerd. Authenticiteit speelt daarin een belangrijke rol, maar
de etniciteit van Haasse wordt daarbij niet bevraagd zoals Robinson dat deed in 1948.
In de Leesgids wordt kort aandacht besteed aan de politieke omstandigheden
waaronder Oeroeg verscheen: de politionele acties. Hoewel wordt opgemerkt dat de
‘on-overzichtelijk[e]’ situatie de publieke opinie in Nederland verdeelde, wordt niet
ver-

13
14
15

http://www.nederlandleest.nl/over-nll.html (geraadpleegd september 2012)
Idem.
In verband met de omvang van dit artikel ga ik hier nu niet verder op in, maar wel wil ik
opmerken dat dit niet onproblematisch is. Hoewel er ook overeenkomstige thema's en
problemen aan te wijzen zijn, is de machtsverhouding tussen een Nederlander en een
immigrant fundamenteel anders dan de verhouding tussen een Nederlander en een
gekoloniseerde Indonesiër.
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der ingegaan op de toedracht van die situatie. Er is haast geen informatie over de
politionele acties en hun gewelddadige karakter. Onder het kopje ‘geschiedenis’ in
de sectie ‘stof tot praten’ worden enkele vragen gesteld die een discussie over dit
onderwerp zouden moeten starten. Deze zijn echter weinig kritisch en worden in
bedekte termen gesteld. ‘Wat weten wij wat lezers in 1948 nog niet wisten?’
bijvoorbeeld. (Enschedé 2009: 23)
In veel van de recensies die in 2009 van Oeroeg verschenen is ook een verslag
van de persreis opgenomen. Vrijwel alle journalisten lijken te verwachten dat ze met
de reis een stap terug in de tijd zullen doen en zo een glimp van tempo doeloe op
kunnen vangen. De journalisten worden meegetroond naar een meer dat Haasse
inspireerde voor het meer in Oeroeg - waarvan de diepte net zo ‘onpeilbaar’ is als
Oeroeg - waarmee opnieuw een realistische, biografische lezing wordt aangemoedigd.
Sommige journalisten zijn zichtbaar teleurgesteld dat het Indonesië van nu niet meer
het Indië van vroeger is. In Onno Bloms beschrijving van Jakarta bijvoorbeeld is een
dergelijke vorm van imperalist nostalgia te herkennen: de stad is niet zo schoon en
strak als die in de koloniale tijd moet zijn geweest. (Blom 2009) Over het luxehotel
waar de journalisten verblijven merkt Jan Zandbergen op dat de omstandigheden er
‘nog paradijselijker dan in de tempo doeloe’ zijn en dat het een uitstekende omgeving
is om zich te ‘kunnen verplaatsen in het vooroorlogse Indië van Hella’. (Zandbergen
2009) Het bezoek aan Indonesië dwingt de journalisten om zich te verhouden tot de
breuk tussen de koloniale en de postkoloniale tijd. Hoewel ze zich van die breuk
bewust tonen, blijkt het gevoel van nostalgie en het verlangen naar ongerepte natuur
dat daarbij hoort, sterk aanwezig te zijn: het tempo doeloe-discours is aanwezig in
de herinnering aan Indië die door Oeroeg is aangewakkerd.
Wanneer de journalisten de boekpresentatie van de Indonesische vertaling van
Oeroeg bijwonen, hebben ze veel kritiek op de manier waarop de Indonesische
studenten het boek lezen. De studenten zijn kritisch omdat Oeroeg niet genoeg ruimte
zou bieden aan de onafhankelijkheidsstrijd en Oeroeg zelf weinig aan het woord laat.
Deze leeswijze wordt door de journalisten niet geaccepteerd: de studenten zijn niet
in staat om het werk op te vatten als een autonoom kunstwerk (Zandbergen 2009)
en begrijpen niet dat je een auteur niet kunt afrekenen op de hoeveelheid aandacht
die hij ergens aan schenkt (Pruis 2009). Pruis lijkt zich haast aangevallen te voelen
door de kritische toon van de studenten, die Oeroeg beschouwen als een exponent
van de ‘mooi Indië’-attitude, waarin de mooie kant, de natuur met name, van de
kolonie wordt benadrukt. Behalve dat de journalisten hiermee de intellectuele
capaciteiten van de studenten ontkennen (omdat die niet strookt met hun eigen,
Westerse, poëtica), is hun argument paradoxaal: hoewel ze zelf wel aandacht schenken
aan de artistieke kwaliteiten van de landschapsbeschrijvingen in de roman, hanteren
de journalisten zelf ook een realistische leeswijze, wat bijvoorbeeld blijkt als ze het
meer dat ze bezoeken gelijkstellen aan het fictieve Telega Hideung uit Oeroeg.
In de framing van Oeroeg in het kader van Nederland Leest wordt de roman
gepresenteerd als een ‘catalyst’ die discussies kan doen oplaaien. In zowel de
presentatie als
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in de receptie blijkt echter ook een gevoel van nostalgie terug te komen dat ook
elementen van tempo doeloe bevat: de nadruk op de natuur, het thematiseren van
een continuïteit met het verleden en het belang van authenticiteit van de herinnering.

Conclusie
De koloniale tijd in Nederlands-Indië en het gewelddadige einde daarvan tijdens de
‘politionele acties’ zijn een passage van de geschiedenis die steeds opnieuw vorm
krijgt in de herinneringen van individuen, van groepen en op nationaal niveau. De
bovenstaande korte casestudy van Hella Haasses Oeroeg illustreert hoe literatuur
kan functioneren als culturele herinnering aan die periode en hoe die herinnering
door de tijd heen verandert onder invloed van sociaal-culturele omstandigheden. In
1948 gaf het boek aanleiding tot verontwaardiging over de breuk tussen Nederland
en de kolonie, die illustreert dat de herinnering nog in onderhandeling was. In 1993
functioneerde Oeroeg als een calibrator: het verhaal diende als een referentiepunt
voor een herziening van de geschiedenis door het zichtbaar maken van
oorlogsmisdaden tijdens de politionele acties. De herinnering aan het koloniale
verleden in Indië blijkt dus genuanceerd en verandert steeds, ook onder invloed van
sociale veranderingen, zoals de positie van de Indische gemeenschap en de omgang
met de oorlogsmisdaden in politiek en maatschappij. Toch heeft deze casestudy ook
geïllustreerd dat het beeld van Nederlands-Indië als een verloren paradijs in tempo
doeloe steeds terugkeert. Niet alleen in de film en de receptie ervan in 1993, maar
ook nog in 2009, tijdens Nederland Leest, vond tempo doeloe een plek in de culturele
herinnering.
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Odile Heynders
Naam, mens, leven:
life narrative perspectieven op Srebrenica
Hoogleraar Comparative Literature Odile Heynders bestudeert in dit
artikel verschillende (auto)biografische documenten die de val van de
enclave Srebrenica in de zomer van 1995 optekenen. Aan de hand van
deze case study introduceert ze de theorie rond het begrip life narrative.
Een opeenstapeling van verschillende vertelperspectieven die ‘het verhaal’
van Srebrenica construeren, kan gecombineerd leiden tot een
bewustwording van ‘discriminatory practices’, iets waarvan Odile
Heynders overtuigend de urgentie laat zien.
Alain Badiou opent zijn studie De twintigste eeuw (2006) met de vraag hoe we een
eeuw als denkproject kunnen construeren. Is de twintigste eeuw het tijdperk dat
begon met de Grote Oorlog en eindigde met de val van de Sovjet Unie? Spreken we
van de ‘totalitaire eeuw’, of geven we er de voorkeur aan de eeuw te identificeren
als die van de triomf van het kapitalisme en de markteconomie? Wanneer begint en
eindigt een eeuw? Ik stel het volgende antwoord op Badious vraag voor: de twintigste
eeuw is de eeuw van Europa als verbond, dat na de Tweede Wereldoorlog begon als
een project van hoop en herwonnen vrijheid, maar midden jaren negentig vastliep
in besluiteloosheid. (Balibar 2004, Habermas, 2009) Meer concreet wil ik beweren
dat het tijdperk van Europa als gemeenschap begon in 1951 met de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal en eindigde in juli 1995, in een dal in het
voormalige Joegoslavië waar een door de Verenigde Naties uitgeroepen safe area
(een gebied van ongeveer veertien bij zestien kilometer rond de stad Srebrenica in
Oost-Bosnië) bescherming moest bieden aan toegestroomde moslimvluchtelingen
uit de regio. De protectiemissie werd uitgevoerd door vierhonderd Nederlandse peace
keeping ‘blauwhelmen’ en stopgezet toen Bosnische Serviërs de enclave binnenvielen.
Sentimenten van etnische zuivering bleken sterker dan Europese verlichtingsidealen
van vrijheid, broederschap en collectieve verantwoordelijkheid. Bosnische Serviërs
onder leiding van generaal Mladić executeerden in de loop van vier dagen ruim 7400
moslimmannen en -jongens. Het Nederlandse VN bataljon kon ‘no resistance
whatsoever’ bieden aan de Servische troepen en wordt medeverantwoordelijk geacht
aan de tragedie. (Judt 2005: 677)
In de zeventien jaar die voorbij zijn gegaan sinds 1995, zijn veel verhalen verteld
over wat zich in de regio rond Srebrenica heeft afgespeeld. Persoonlijke getuigenissen
werden gepubliceerd, officiële rapporten van de VN en het NIOD verschenen, een
toneelstuk, film- en televisiedocumentaires kwamen tot stand. Als individuele verhalen
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gaan circuleren in verschillende lokale contexten (in dit geval zowel in Bosnië als
in Nederland) krijgt een collectief verhaal steeds meer belang en resonantie, stellen
Kay Schaffer en Sidonie Smith in hun studie Human Rights and Narrated Lives:
‘Stories unsettle private beliefs and public discourses about the national past,
generating public debate, sympathy and outrage.’ (2004: 4) Verhalen interveniëren
in de publieke ruimte, waarbij we niet alleen ficties (hopen te kunnen) onderscheiden
van de officiële geschiedenis, maar ook verschillende stemmen, ervaringen en
verantwoordelijkheden. Toch is het in het geval van Srebrenica niet makkelijk de
feiten van verbeelde of ingebeelde werkelijkheid te isoleren. Wat waargenomen
werd, had immers sterk te maken met de positie van waaruit men keek, met de
vooronderstellingen en historische context die men meedroeg of waarvan men juist
niet op de hoogte was. Verhalen veranderen bovendien, zoals Schaffer en Smith
terecht opmerken: ‘transformations occur within the contexts of story production,
circulation, and reception’, en duidelijk is dat ‘stories emerge in the midst of complex
and uneven relationships of power’. (2004: 5) Juist de onduidelijke
machtsverhoudingen waren de oorzaak van het trauma van Srebrenica.
De val van Srebrenica is een pijnlijke herinnering in de geschiedenis van het
twintigste-eeuwse Europa. Dit bleek ook uit een in het voorjaar van 2011 uitgezonden
aflevering van het KRO televisieprogramma De Reunie (24 April 2011) waarin
soldaten van Dutchbat III werden geïnterviewd en niet alleen uitdrukking gaven aan
boosheid en kwetsbaarheid, maar ook klaagden over het gebrek aan kennis bij het
grote publiek toen, en zeventien jaar later nog steeds. Het meest fascinerend in het
programma was het verhaal van Dutchbatter Rob, die is terug gegaan naar Srebrenica
en een huis heeft gebouwd dat uitkijkt op de graven van moslims. ‘Je kijkt uit op je
eigen schuldgevoel’, stelt de interviewer scherp vast, wat Rob voor de camera met
kracht ontkent. Hij benadrukt dat de mensen in de vallei hem welkom heetten en
bedankten voor zijn hulp. Dat neemt niet weg dat Rob nog steeds lijdt aan PTSS
(Post Traumatic Stress Syndrome) en ik ontkom niet aan de indruk dat hij zijn verhaal
nog niet heeft kunnen afsluiten. Er is geen autobiografische ‘closure’, in de zin dat
het gebeurde begrepen en geaccepteerd is.

Theoretische en historische context
Life narrative is de parapluterm voor persoonlijke verhalen (geschreven, getekend,
verfilmd, verbeeld) die een leven representeren. De term omvat (auto)biografie als
retrospectief verhaal, al dan niet literair, en wordt ook ingezet om meer heterogene
zelf-referentiële praktijken te benoemen, of representatieve levensverhalen van
oorspronkelijke culturen of bevolkingsgroepen op te tekenen. (Smith & Watson 2010:
4)1 Studies naar life narrative - de term wordt niet vertaald in het Nederlands - richten
zich

1

‘We understand life narrative (...) as a general term for acts of self-presentation of all kinds
and in diverse media that take the producer's life as their subject, whether written,
performative, visual, filmic, or digital.’ (Smith & Watson, 2010: 4)
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op ethische, referentiële, imaginaire en cognitieve dimensies van het narratieve,
waarbij van belang is hoe de verhalen tot uitdrukking komen en ontvangen worden
in de publieke ruimte. Het vertellen van een life narrative impliceert dat een
daadwerkelijk bestaand persoon wordt gepositioneerd als stem. Dat houdt meer in
dan de veronderstelling van Philippe Lejeune dat een autonoom subject zijn eigen
levensverhaal optekent. Lejeunes aanvankelijk baanbrekende definitie dat de
autobiografische tekst een ‘pact’ veronderstelt tussen verteller en lezer, gebaseerd
op de naamsidentiteit van de auteur, de verteller en het personage over wie wordt
verteld (1989), is inmiddels door een aantal wetenschappers, waaronder Paul John
Eakin (1999) genuanceerd, vanwege het feit dat het autonome subject altijd in een
relationeel verband staat tot andere subjecten, waardoor zijn verhaal verweven is
met de narratives van anderen. (Eakin 1999: 58) Dit maakt het moeilijk te bepalen
waar de autonome waarheid van het vertelde leven precies ligt. Degene wiens
handtekening onder een verhaal staat, beschikt niet per definitie over de meest (of
enige) juiste weergave van de feiten.
In Reading Autobiography (2010: 253) onderscheiden Sidonie Smith en Julia
Watson zestig genres van life narrative, die gedeeltelijk overlappen en waarvan een
aantal relevant is met betrekking tot de Srebrenica-casussen die ik hier aan de orde
stel. Het betreft de genres autoethnography (een gecollectiveerd en gesitueerd verhaal
waarin het leven van een specifiek individu wordt verruimd tot de levenswijze van
een specifieke etnische groep), collaborative writing (de productie van een
autobiografisch verhaal door meer dan een persoon), ethnic life narrative (een verhaal
dat ontstaat in een etnische gemeenschap waarin uitdrukking gezocht wordt voor een
identiteit, geconstrueerd vanuit een bepaald verleden), genealogical story(een verhaal
dat identiteit koppelt aan een bepaalde specifieke afkomst of familiestam), survivor
narrative (verhaal over trauma, misbruik of genocide), en war memoir (een
opgetekende herinnering aan een oorlog). Het onderscheiden van deze genres of
discoursen is relevant, omdat ze op verschillende aspecten van het vertellen van een
leven nadruk leggen. De genres kunnen worden ingezet als frame om de leeservaring
in te kaderen, wat niet wegneemt dat we ons moeten realiseren dat het hybride vormen
van life narrative zijn en als zodanig een ingewikkelde vermenging laten zien van
manieren om de politieke, ethische, historische en esthetische dimensies van een
verhaal op elkaar te betrekken.
Voordat ik op de Srebrenica life narratives inga, geef ik kort een beschrijving van
het politieke conflict dat zich afspeelde. Tussen 1991 en 1999 werden
honderdduizenden Bosniërs, Kroaten, Serviërs en Albaniërs vermoord, verkracht,
gemarteld, of gedwongen hun huis, dorp en regio te verlaten. Er zijn verschillende
verklaringen gegeven voor dit massale geweld. De eerste stelt de Balkan voor als ‘a
cauldron of mysterious squabbles and ancient hatreds’. (Judt 2005: 665) Zes2
republieken, vijf naties, vier talen, drie religies en twee schriftsystemen werden
decennia lang bij elkaar gehouden door Tito's partij, maar nadat de communistische
leider in 1980 was overleden,

2

Judt noemt de ‘six republicsde’: Slovenië, Kroatië, Bosnië Herzegovina, Servië, Montenegro
en daarnaast nog Macedonië en twee autonome regio's: Kosovo en Vojvodina.
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kwamen eeuwenoude emoties van vijandschap, onrechtvaardigheid en wraak weer
tevoorschijn. Een tweede verklaring is dat interventies van buitenaf de tragedie in
Joegoslavië hebben aangewakkerd. In de negentiende eeuw werd de Balkan bezet
en geëxploiteerd (door Turkije, Engeland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Italië en
Duitsland), wat leidde tot ernstige religieuze en etnische conflicten. Een hiermee
samenhangende verklaring is dat al in de jaren zeventig, dus nog voor de dood van
Tito, het politieke federale systeem begon te wankelen. De economische verschillen
tussen noordelijk en zuidelijk Joegoslavië namen in de loop van de tijd toe en dat
versterkte de disbalans in de machtsverhoudingen: Kroatië en Slovenië werden veel
welvarender dan het landelijke, achterop rakende Macedonië en Kosovo. Ook Servië
bleef economisch achter bij de noordelijke republieken. Zowel de populistische
politicus Slobodan Miloševič als de nationalist Franjo Tuðman in Kroatië profiteerden
van deze situatie en zetten steeds meer in op een etnische retoriek. Vanaf 1991 deden
zich heftige geweldsuitbarstingen voor tussen verschillende etnische en religieuze
groepen binnen de federatie, waarbij beurtelings moslims en christenen, Bosniërs en
Serviërs of Kroaten slachtoffer werden. Steden als Sarajevo en Vukovar lagen
maandenlang onder vuur en drie miljoen mensen zochten hun toevlucht elders in
Europa.3
Dat de conflicten niet konden worden opgelost, was het resultaat van zwakke
strategische beslissingen van zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie. De
VN ‘spent most of their time blocking any decisive military action against the worst
offenders’. (Judt 2005: 683) De EU was hopeloos verdeeld; Frankrijk wilde Servië
niet als de boosdoener aanmerken, Nederland sprak een veto uit tegen acties tegen
de Bosnische-Serviërs zolang er Nederlandse soldaten in het gebied gelegerd waren.
Intussen speelde de zogenaamd ‘neutrale’ positie van internationale instituties vooral
de Serviërs in de kaart.4 De VN hoopten door het instellen van een safe area de
moslims te beschermen, maar droegen in feite bij aan hun segregatie. De Dutchbatters,
zonder noemenswaardig wapenmateriaal en slecht geïnformeerd over de etnische
spanningen, probeerden de orde te handhaven, wat neerkwam op het toestaan dat
mannen en vrouwen werden gescheiden en afgevoerd.

Moslimburgers in Srebrenica
Uitgaande van de complexe historische en politieke conjuncture, kunnen we ons
afvragen hoe het tragische verhaal van Srebrenica verteld werd en wordt, hoe
verschillende life narratives met elkaar verbonden zijn, en hoe we deze kunnen
inzetten om een Europese herinnering te construeren, die helpt het centrum en de
marges van het continent
3
4

Vooral Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen namen veel vluchtelingen uit het
voormalige Joegoslavië op.
Zie Judt: ‘[T]he international arms embargo imposed on former Yugoslavia did nothing to
restrain the Serbs, who could call on the substantial arms industry of the old Yugoslav
federation, but it severely hampered the Bosnian Muslims in their struggles and goes a long
way to account for their substantial military losses between 1992 and 1995.’ (Judt 2005:
676)
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te begrijpen als inwisselbaar, Dat wil zeggen: niet als ‘wij versus zij daarginds,’ maar
als ‘wij en zij’ in gedeelde gemeenschap en verantwoordelijkheid. Dit zijn de vragen
die in het volgende sturend zullen zijn bij mijn analyse en interpretatie van
verschillende life narratives.
Het eerste verhaal waar ik op in wil gaan, is dat van een ooggetuige, de
moslimburger Emir Suljagić, opgetekend in Briefkaarten uit het graf.
(2005) (vanaf nu BG) Suljagić (1975), tegenwoordig journalist in Sarajevo,
maakte als adolescent het beleg van Srebrenica mee en vertelt daarover
in dit survivor narrative. Hij was zeventien jaar toen hij in mei 1992, met
tienduizenden op de vlucht voor de Servische troepen, terechtkwam in de
enclave, waar hij bleef tot het einde in juli 1995 en onder andere werkte
als vertaler voor de VN. Veelzeggend is dat zijn ooggetuigeverslag begint
met een verantwoording van het feit dat hij het heeft overleefd en daarom
namens anderen wil spreken:
Ik heb het overleefd. Mijn naam zou Muhamed, Ibrahim of Isak kunnen
zijn, dat maakt niet uit, ik heb het overleefd en vele anderen niet. Ik heb
het overleefd op dezelfde manier waarop zij zijn gestorven. Tussen hun
dood en mijn voortleven bestaat geen enkel verschil omdat ik voortleef in
een wereld die voorgoed en onherroepelijk is getekend door hun dood. Ik
kom uit Srebrenica. Ik kom eigenlijk ergens anders vandaan, maar heb
ervoor gekozen uit Srebrenica te zijn. Alleen daarvandaan durf ik te komen,
zoals ik me alleen daarheen durfde te begeven in een tijd waarin ik nergens
anders heen kon. (BG 13)
De verteller doet alsof hij uit Srebrenica komt - er is geboren -, maar in werkelijkheid
komt hij uit een dorp elders in de regio. De gebeurtenissen die hij beschrijft, heeft
hij zelf ervaren, maar kennelijk beschrijft hij ze niet altijd zoals ze precies zijn gegaan.
Hij heeft er immers voor gekozen uit Srebrenica te zijn. Primo Levi werd schrijver
om te getuigen, stelt filosoof Giorgio Agamben in zijn Remnants of Auschwitz, The
Witness and the Archive (1999) en precies zo wordt hier in het getuigen een schrijver
geboren. Hij realiseert zich dat hij een verhaal zou willen optekenen ‘van iedereen
die daar geweest is en het heeft overleefd of niet’ (BG 181) en dat dit onmogelijk is.
Aan het spreken namens anderen, het spreken namens de doden, zitten per definitie
beperkingen.
Suljagić beschrijft veel feiten met betrekking tot het dagelijks leven in de belegerde
enclave en de gebeurtenissen op 11 juli 1995, toen duizenden vluchtelingen zich op
de Nederlandse basis verzamelden. Hij is zeer negatief over het gedrag van de
Dutchbatters:
Ik bevond me toen in Potocari, op de Nederlandse basis, waar ik als tolk
werkte voor een driekoppig team oorlogswaarnemers van de VN. Het
verraad dat ik heb gezien is anders dan het verraad dat de overlevenden
van de slachting hebben gezien. (...) Wat ik heb gezien was kille,
bureaucratische desinteresse, een verraad gepleegd door mensen die hadden
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De Serviërs willen dat geregistreerd wordt wie zich op de basis bevindt en wie tot
het reguliere personeel behoort. Suljagić doet pogingen een broer van zijn collega
Hasan als ‘schoonmaker’ aan te melden om hem zo te behoeden voor uitlevering.
Maar de plaatsvervangend commandant, Robert Franken, accepteert dat niet en
markeert de naam van de negentienjarige jongen met een roze markeerstift: hij
‘streepte de naam door, een mens, een leven’.5 (BG 174)
De getuigenis van Suljagić leert ons iets over life narrative als survivor narrative,
een perspectivische vorm van waarheid biedend die niet per se de waarheid is.
Waarheid blijkt lokaal gebonden, niet overdraagbaar naar elders: ‘onze waarheid
was niet voor de buitenwereld bestemd’. (BG 131) Niemand van buiten, in Europa
of verder in de wereld, begrijpt immers het moment zelf, hoe het is om te leven in
die volgestroomde enclave, waar ondanks alles toch een vorm van ‘normaal’ leven
wordt nagestreefd: er wordt elektriciteit opgewekt met zelf gemaakte krachtcentrales
en dynamo's, er worden bioscopen gemaakt in huiskamers waarin tenminste nog een
televisie staat waarop video's getoond kunnen worden. Er wordt zelfs een krant
uitgegeven: de Glas Srebrenice (De Stem van Srebrenica) verschijnt drie jaar lang,
opgemaakt in twintig getypte en getekende exemplaren waarvoor de achterkant van
formulieren wordt gebruikt. De krant wordt doorgegeven in een groep familie en
vrienden en heeft geen nieuwswaarde maar biedt ‘een kleine groep mensen de illusie
van een geestelijk leven in stand te houden’. (BG 144) De krant lezen is een manier
om zin te geven aan de waanzin waarin men terecht gekomen is. Het lijkt achteraf
bijna alsof zoiets nauwelijks mogelijk is geweest: ‘terugkijkend lijkt het zelfs gewaagd
te zeggen dat die krant ook maar heeft bestaan; de kans is gering dat er een kopie
bewaard is gebleven’. (BG 144) Lezen we hier schaamte om de illusie van intellectuele
inspanning die men in stand hield? Is het een opluchting dat de kopieën verloren zijn
gegaan, of is er juist sprake van het tegenovergestelde: het verlangen naar een
overgebleven exemplaar als bewijs van een aandoenlijk geloof in een vorm van
normaliteit? We kunnen slechts vaststellen dat dubbelzinnigheid hoort bij het vertoog
van de survivor.
Een tweede stem die ik wil laten horen is die van Chuck Sudetic, journalist voor
diverse Amerikaanse kranten, tegenwoordig woonachtig in Parijs. Hij publiceerde
in 1998 Blood and Vengeance (BV vanaf hier), de geschiedenis van een
moslimfamilie, de Celiks, die de tragedie van Srebrenica meemaakte (een deel van
de familie overleefde). Deze kroniek kan worden gekarakteriseerd als genealogical
narrative en collaborative narrative. Interessant is dat dit verhaal zich niet alleen
concentreert op de jaren negentig,

5

In 2010, bijna vijftien jaar na de massamoord die ze niet hebben verhinderd, is een aanklacht
ingediend tegen de commandanten Karremans en Franken bij het Openbaar Ministerie in
Arnhem. De aanklacht werd ingediend namens de VN-tolk Hasan Nuhanović en de
nabestaanden van Rizo Mustafić, die als elektricien voor Dutchbat werkte. Beiden hadden
zich met de Nederlanders teruggetrokken op de compound in Potocari. Hasans broer en
ouders werden van de compound weggestuurd, evenals de elektricien. Zij vonden allen de
dood. Zie: De Groene Amsterdammer, 21-07-2010.
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maar ook de langere geschiedenis vertelt van verschillende leden van een familie:
waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. Zo wordt een etnografisch, sociaal en
historisch palet getoond van een moslimfamilie uit het oosten van Bosnië. De
familiegeschiedenis loopt van Hasan Celik, geboren in 1909, tot Nehrudin, die ter
wereld komt in 1995, en toont hoe verschillende sociale klassen en etnische
achtergronden doorwerken in het collectieve verhaal van dit berggebied, waar naast
de zilvermijn in Srebrenica weinig industrie en dus nauwelijks welvaart was. Een
gebied dat vanaf de vijftiende eeuw bepaald werd door de tegenstellingen Ottomaans
(moslim) en Servisch (rooms-katholiek), Istanbul en Wenen, feodale heersers
tegenover arme boeren, Duitse handelaren die de mijnen exploiteerden en
‘sharecroppers’ die het land bewerkten. In de negentiende eeuw werd duidelijk dat
‘the only real law was the code of blood vengeance’, (BV 140) nadat Servië zich
losmaakte van het Ottomaanse Rijk en veel Serviërs emigreerden naar het gebied
ten oosten van de rivier de Drina. Moslims trokken juist vanuit Servië naar het Westen
en vestigden zich in de streek rond Srebrenica.
Niet alleen de geschiedenis van de streek en de familie, ook de politieke
gebeurtenissen en beslissingen rond de enclave in 1995 worden door Sudetic
nauwgezet opgetekend. In sommige passages schrijft hij zichzelf in in het verhaal,
als journalist die ter plekke verantwoordelijk is voor de berichtgeving. Dit geeft de
tekst ook een status als getuigenis, zoals wanneer hij beschrijft hoe een konvooi van
vrachtwagens overladen met mensen arriveert in (veilig moslimgebied) Tuzla: ‘[A]ll
I did was scribble some details into my notebook: truck beds coated with filth and
urine; people stinking of sweat, shit, woodsmoke, and death; someone said this;
someone said that.’ (BV 187) De armzalige smerigheid van de gedeporteerde
bevolking maakt indruk. Maar vaker houdt Sudetic afstand en registreert hij alleen
maar, of reproduceert de woorden van anderen:
‘The situation in Bosnia is unmanageable,’ Janvier6 told the council
members, explaining that the four hundred or so Dutch troops in Srebrenica,
for example, could neither defend the enclave's forty thousand people nor
deter attacks against them, especially since Muslim soldiers were operating
out of the safe area. ‘Missions that put UNPROFOR's troops at great risk,
such as deployment to the eastern enclaves... should be dropped.’ (BV
255)
Sudetic vertelt een verhaal vanuit verschillende perspectieven, hij laat diverse
stemmen horen, reproduceert ‘sociale discoursen’. En vooral laat hij zien hoe de
spanning oploopt in de enclave als moslimofficials garanties vragen aan Dutchbat
en commandant Karremans dit weigert. Terwijl op hun beurt Nederlandse troepen
registreren dat ‘Muslim soldiers sneak through the perimeter around Srebrenica and
open fire on Dutch observation posts (...) to make it seem that the Serbs were attacking
them.’

6

Franse generaal die de UN military Force in Joegoslavië leidde.
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(BV 257) Yasushi Akashi7 beschouwde de oudere moslimleiders in Srebrenica zelfs
als ‘criminal gang leaders’. Het fascinerende is dat Sudetic soms ineens vanuit het
journalistieke betoog over politieke aversies en patstellingen of het militaire geweld
van de troepen van Mladić, overschakelt naar micro storia, zoals de geboorte van
een jongetje, enkele dagen nadat zijn moeder Sanela met de bus uit Srebrenica is
weggevoerd:
Nehrudin Halilovic was born two days earlier than expected, at four in the
morning of Saturday, July 15, 1995. Sanela took him to a tent in a refugee
camp at Tuzla airport. The baby's father and both of his grandfathers might
still have been alive. (BV 314).
Sudetics betoog is effectief vanwege dit overgaan van algemene naar particuliere
geschiedenis, van politieke feiten naar private impressies, van pasgeborenen naar
bijna geëxecuteerden. Belangrijk is dat Sudetic niet wegloopt voor wat slechts de
verbeelding en niet een echte registratie kan zijn (er werden geen pottenkijkers
toegelaten tijdens de executies), zoals de executie van moslimmannen in een open
veld nabij het gehucht Krizevacke Njive:
As the trucks revved their engines, half a dozen soldiers opened fire into
the Muslims' backs. Their legs gave way. They fell to the earth. The
executioners searched for movement among the tangle of bodies. The
twitch of a leg brought a bullet trough the head. (...) The father, both
grandfathers, and an uncle of Sanela's infant son, Nehrudin, had
disappeared. It is not unlikely that they all died on the first day of
Nehrudin's life. (BV 316-317)
‘Facts are subversive’, schreef de vermaarde Britse historicus Timothy Garton Ash8
(2009) en precies dat is wat we hier zien: de feiten zijn ongeloofwaardig, nauwelijks
te begrijpen en zeker niet adequaat na te vertellen. De schrijver kan niet anders dan
de waarheid tot op zekere hoogte verbeelden, tenminste als hij de verhalen van de
gewone, de uit het oog verloren mensen wil vertellen. De waarheid van de bijna 7500
omgebrachte mannen en jongens, in dorpen, scholen en afgelegen velden rond
Srebrenica. En ook de waarheid van NATO vliegtuigen die uren over het gebied
vliegen en niet ingrijpen, van de regering van de Britse minister president John Major
die zich pas op 21 juli realiseert dat er een beslissing genomen moet worden, of de
waarheid van de Amerikaanse president Clinton die wel ingrijpt, mede omdat hij
herkozen wil worden voor een tweede termijn. (BV 323) Iedereen, zo leert Sudetic,
zet de waarheid naar z'n hand

7
8

Speciale afgezant van secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN.
‘Facts are subversive. Subversive of the claims made by democratically elected leaders as
well as dictators, by biographers and autobiographers, spies and heroes, torturers and
post-modernists. Subersive of lies, half-truths, myths; of all those “easy speeches that comfort
cruel men”. (Garton Ash, 2009: xi)
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vanuit eigen overwegingen en preoccupaties. Pas in het najaar van 1996 bereiken
moslims en Serviërs een overeenkomst voor het weghalen uit de velden van inmiddels
vergane lichamen. Ze worden in zakken naar Tuzla gebracht.

Stemmen van moslimvrouwen en Dutchbat III soldaten
Anno 2012 is het moeilijk te begrijpen, ondanks het feit dat we inmiddels
verschillende versies van de feiten op een rij kunnen zetten, dat zeventien jaar geleden
mannen en vrouwen gescheiden werden, en zich lieten scheiden onder bedreiging
van de bewapende soldaten van Mladić, terwijl Nederlandse militairen aanwezig
waren en toekeken. Sudetic beschrijft hoe de angst toenam en hoe Sanela en
Mohammed elkaar gedag zeiden in de hoop elkaar spoedig weer te zien. Het is
nauwelijks voorstelbaar dat gewone mensen accepteerden dat ze uit elkaar gehaald
werden, dat een hoogzwangere vrouw het maar in haar eentje moest zien te redden,
dat mannen de bossen in vluchtten omdat ze beseften dat ze eraan zouden gaan zodra
ze in handen van Mladićs troepen zouden vallen. Troepen die bevolkt werden door
mannen die voorheen gewone buren of kennissen waren geweest.
Selma Leydesdorff publiceerde in 2008 een oral history waarin vrouwen uit
Srebrenica aan het woord kwamen. Dit zijn opnieuw survivor narratives en tevens
autoethnographies. De Amsterdamse historica wil vooral een tegenstem bieden aan
de Nederlandse berichtgeving die veel aandacht heeft voor Dutchbatters en voor de
politieke consequenties, maar weinig voor individuele slachtoffers: vrouwen die
achterbleven nadat hun mannen, zonen, vaders of vrienden waren vermoord. Ook
het officiële NIOD rapport9 uit 2002 besteedt nauwelijks aandacht aan de vrouwen.
Leydesdorff verzamelde ongeveer vijftig verhalen, waarmee ze laat zien hoe levens
door de gebeurtenissen buiten de sociale samenhang zijn geplaatst. De verhalen van
moslimvrouwen zijn fragmentarisch en emotioneel, nooit zakelijk. Dat is precies wat
de historica verwacht:
Wie de overlevenden echt aan het woord laat, krijgt geen harde feiten,
maar impressies, getraumatiseerde flarden van het verleden, verhalen over
verdriet die allemaal samen kunnen leiden tot een historisch beeld waarin
ook het lijden een plaats heeft gekregen, een beeld waartoe de slachtoffers
zich kunnen verhouden. (Leydesdorff 2008: 36)
Het valt op dat veel vrouwen uit een lage klasse kwamen en, opgroeiend in een rurale
omgeving, moeite hadden (en hebben) om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Velen van hen brachten jaren door in vluchtelingenkampen waar niets te doen was.
De meeste geïnterviewde vrouwen zijn negatief over de rol van de Dutchbat soldaten
die geen actie ondernamen om tegen Mladić in te gaan. ‘Voor het slachtoffer is de
bystan-

9

Srebrenica, een ‘veilig gebied’. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de
val van een Safe Area, Amsterdam (Boom) 2002. Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie.
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der die niet inging op het verzoek om hulp en wegkeek niet meer te onderscheiden
van de dreiging van de agressor. Zeker als het slachtoffer uitgeput is en van geliefden
wordt gescheiden.’ (Leydesdorff 2008: 318) De scheiding van mannen en vrouwen
werd door de Serviërs in gang gezet, maar Dutchbat vormde een kordon en droeg
op die manier bij aan het handhaven van orde.
Oral history is een vorm van life narative, waarin de optekenende onderzoeker
als mediator van het vertelde fungeert. Leydesdorff heeft een duidelijke inbreng in
de verhalen die zij representeert, selecteert en interpreteert. Haar eigen Joodse
achtergrond heeft haar positie medebepaald. Alle verhalen samen leiden tot een
geschiedenis als ‘optelsom van de kleine en treurige momenten die niet alleen klein
maar ook belangrijk zijn voor de mensen die ze meemaken.’ (Leydesdorff 2008: 34)
Leydesdorff doet geen moeite haar kritiek op Dutchbat III en haar persoonlijke
opvattingen over het gebeurde te verhullen en meer dan eens identificeert zij zich
openlijk met de moslimvrouwen:
Het wordt steeds duidelijker dat de wereld geweten heeft dat het mis zou
gaan, maar het niet heeft willen voorkomen. En het gaat uiteindelijk niet
om de wereld en om aantallen, maar om individueel verdriet en om leegte.
Waarom is hij die ik zo liefhad, die nooit iemand kwaad had gedaan,
waarom is mijn kind, mijn man, mijn oom, mijn vader, die ouwe vriend
vermoord? Dat kan niet zijn omdat we een andere religie hebben.
(Leydesdorff 2008: 107)
Oral history impliceert het luisteren naar individuele levensverhalen, het opbouwen
van een archief en daarmee het construeren van een culturele en collectieve
herinnering. Net als in het geval van de getuigenis van Suljagić of de kroniek van
Sudetic krijgen we kennis van wat zich heeft afgespeeld en kunnen we ons op basis
hiervan een voorstelling maken van de angst en onmacht in juli 1995. Leydesdorff
is een empathische en ook sturende luisteraar,10 die verantwoordelijkheid voelt ten
opzichte van de niet gehoorde vrouwen. In haar weergave van de verhalen, in haar
poging tot revoicing, tot hervertellen gaat een zekere mate van ‘unreliability’ schuil.11
Elke storywordt immers gekleurd door het discours waarin het wordt gerepresenteerd.
Desalniettemin zorgen het vertellen, luisteren en representeren voor de mogelijkheid
van verwerking en verzoening.12

10

11
12

Zie de recensie van Petra de Koning in NRC: ‘De leegte achter ons gelaten is de waarheid
van Selma Leydesdorff over Srebrenica, gebaseerd op de verhalen van vrouwen - maar vooral
ook op haar eigen ideeën over Nederland, over lafheid, wreedheid en de zieligheid van
mensen. 21 maart 2008.
Zie: Dan Shen en Dejin Xu, Intratextuality, Extratextuality, Intertextuality: Unreliability in
Autobiography versus Fiction, 2007.
Zoals de Truth and Reconciliation Commission onder voorzitterschap van Desmond Tutu
in Zuid-Afrika heeft laten zien.
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Verwerken was niet alleen een opgave voor de vrouwen, ook de militairen van
Dutchbat III hebben dat moeten doen, met meer of minder succes, zoals uit de in de
introductie genoemde televisieuitzending bleek. Verwerken door het vertellen van
je eigen verhaal is een mogelijke therapie om het lijden vorm te geven. Dat kunnen
we ook opmaken uit een andere bron: de catalogus van een fototentoonstelling over
Dutchbat III, gemaakt door fotograaf Friso Keuris.13 Zwart-wit portretten van de
militairen staan afgedrukt naast korte autobiografische schetsen. Een vorm van life
narrative als war memoir, hoewel de Nederlandse soldaten feitelijk niet in oorlog
waren met de Serviërs. Het verschil met de oral history van Leydesdorff is dat er
hier niemand expliciet intervenieert - hoewel de fotograaf natuurlijk bewust
ingezoomd heeft op ogen en uitdrukkingen. Deze directheid én de compacte vorm
maken de verhalen indrukwekkend en overtuigend. Ook de soldaten hebben geleden,
juist omdat zij worstelen met vragen van verantwoordelijkheid en schaamte. Zoals
het verhaal van de soldaat/gewondenverzorger Dekker goed laat zien:
Na de val van Srebrenica reden we in een pantservoertuig met de
vluchtelingen mee richting Potocari. Ons voertuig zat vol. Toch probeerden
mensen bij ons in de wagen te komen. Het is verschrikkelijk maar tijdens
die rit heb ik een jonge vrouw met kind van de YPR af moeten duwen.
We zaten echt helemaal vol. (Keuris 2010: 26)
Het kritisch omgaan met herinneringen is pijnlijk als het eigen gedrag achteraf niet
(helemaal) uit te leggen valt. Of als de context geen alternatieve keuzes bood, hoewel
de spreker beseft dat de geschiedenis zich leek te herhalen:
Bij het afvoeren van de moslims met de bussen, moesten we helpen met
het scheiden van de mensen. Het was één chaos. Twee Nederlandse
luitenanten kregen ruzie omdat één van hen het niet eens was met de
medewerking aan de Serven. Die vond het Nazi-praktijken. (Keuris 2010:
38)
Die historische echo klinkt ook door in de verhalen van anderen, bijvoorbeeld in het
verhaal van de vrouwelijke soldaat Beukeboom:
Wij moesten de moslimvrouwen vervoeren die bij ons op de compound
werkten. Ze liepen via de planken omhoog de vrachtwagen in. Het duurde
niet lang, of wij zagen het als een soort veetransport. Door zo te denken,
spaarde ik mijn gevoelens. (Keuris 2010: 106)
Om jezelf te sparen ontneem je de ander zijn menselijkheid, het is een bekende
strategie die in veel traumastudies is beschreven.

13

Friso Keuris, Dutchbat III, Getuigenissen na Srebrenica, 2010. Met een inleiding door Ad
van Liempt.
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In de DVD bij de catalogus zijn video-opnames van de Dutchbatters door de fotograaf
achter elkaar geplaatst. Ze tonen de onmogelijkheid van de missie, de troep rond de
compound, de knulligheid van voorzieningen, de volledig berooide bevolking. Dat
is ook wat uit deze life narratives blijkt: geweren deden het niet, de strategische
positie van de basis was hopeloos (in een dal met Serviërs in de omringende bergen),
er was geen voorraad: ‘En of je nou 500 of 700 man extra had gehad, tegen een
overmacht van Bosnische Serven die stijf van de drugs stonden met al hun oorlogstuig,
daar was geen houden aan.’ (Keuris 2010: 68) Deze soldaat acht zich niet opgewassen
tegen de onmogelijke taak die hij kreeg, en dat is ook het beeld dat benadrukt wordt
in het officiële NIOD rapport:
Dutchbat arriveerde in 1994 in een enclave met uiterst gecompliceerde
verhoudingen en was slecht geprepareerd op de feitelijke situatie aldaar.
(...) Dat droeg bij tot een in zichzelf gekeerde mentaliteit en een versterking
van negatief gekleurde stereotype opvattingen. Dutchbat was vaak negatief
over de bevolking in de enclave, maar van een doelbewuste antimoslim
houding was geen sprake.14

Verhalen van Europa, conclusie
Deze verschillende life narratives construeren ‘het’ verhaal van Srebrenica. Het
verhaal dat als zodanig niet bestaat, omdat elk persoonsgebonden vertelperspectief
er een nieuwe, veranderende dimensie aan toevoegt. De collectieve presentatie van
verschillende narratieven produceert iets wat je ‘common story’ (Schaffer & Smith
2004: 45) zou kunnen noemen: de opstapeling van stemmen die het verhaal vertellen,
hernemen, aanvullen en uiteindelijk een gedeelde narrative bewerkstelligen, waarin
het gaat om een identificatie van verteller en publiek, en om een bewustwording van
‘discriminatory practices’. Het stem geven aan alle partijen in een conflict is een
noodzakelijke voorwaarde om tot toenadering en verzoening te komen.(De Mul 2011:
142) Daarom overstijgt het onderzoek naar life narratives de disciplinaire dimensies
van geschiedschrijving, literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis en betreedt ze
de politiserende ruimte van de cultural studies.
Srebrenica maakt onherroepelijk deel uit van de Europese ‘history of the present’
en de verhalen over de opengebroken enclave verdienen een plaats in ons collectieve
geheugen, in onze rituele herdenkingen op 4 Mei en in geschiedenislessen op school.
Ter herinnering aan het feit dat in Europa opnieuw een tragedie van etnische zuivering
plaats kon vinden, vijftig jaar na de vorige. Het lezen en verbinden van life narratives
voedt de waakzaamheid, voedt het vermogen om te luisteren voorbij de geijkte
nieuws-reportages en de academische geschiedschrijving, zodat we niet weer in de
val lopen en te laat te beseffen wat er aan het gebeuren is: ‘Onze ellende was routine
geworden, een gemeenplaats. Zozeer dat er iets veel ergers moest gebeuren voordat
de wereld
14

NIOD rapport, 4e hoofdpunt in Perssamenvatting.
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buiten de enclave zou begrijpen dat er zich hier überhaupt iets afspeelde.’ (Suljagić
BG 147) Srebrenica is voorbij, een nieuw Srebrenica dient zich aan. Het is dezelfde
Suljagić die in maart 2012 in de Duitse krant Die Zeit, waarschuwt voor herhaling:
‘Damals Srebrenica, heute Homs. Die Welt darf nicht mehr zuschauen, wie ein Volk
massakriert wird.’15 Toch laten we een halfjaar later de burgers in Syrië aan hun lot
over.
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De kop van Jut
Frank de Glas
Het marxisme in en uit, of toch weer in?
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. Deze
keer is de beurt aan Frank de Glas, universitair docent
literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij bespreekt de
uiteenlopende gebruiksvormen die het marxisme sinds zijn opkomst als
literaire theorie heeft gekend. Daarnaast beschrijft hij hoe de theorie
telkens weer nieuw leven in wordt geblazen met herinterpretaties die los
lijken te staan van hoe het marxisme in de wereld buiten de academie
wordt gezien.
In de jaren negentig woonde ik een promotie van een kennis bij rond een proefschrift
over behandelingsmethoden voor bepaalde vormen van kanker. Het viel me op dat
er over de gekozen methode van onderzoek (verschillende groepen patiënten werden
gevolgd onder uiteenlopende condities) tijdens de verdediging onder de aanwezige
medici zo weinig discussie was. Kennelijk was er in deze club een veel grotere
consensus dan onder alfa's over hoe je een bepaald onderzoek moet aanpakken. Het
debat ging vooral over de interpretatie van de bevindingen van het onderzoek. Heel
anders dus dan in de geesteswetenschappen (en in de literatuurwetenschap). Daar
beroepen onderzoekers zich op tal van methoden naast elkaar.
Dit methodenpluralisme in de geesteswetenschappen verklaart misschien waarom
in ‘ons’ domein onderzoeksmethoden veel minder vaak voor altijd en eeuwig in de
ban gedaan worden. Het is bij alfa's ook niet zo duidelijk in hoeverre er sprake is
van ‘vooruitgang’ in de wetenschap. Toegegeven, er worden geen horoscopen van
auteurs meer getrokken en weinig academici (in elk geval in Europa) zweren nog op
de Bijbel als onfeilbaar kompas bij het bepalen van de waarde van letterkundige
werken. Maar verder blijven geesteswetenschappers een bont gezelschap en is de
herwaardering van oudere theorieën en stromingen nooit helemaal uit te sluiten.
Een stroming die in de geesteswetenschappen aan een enorm wisselende
conjunctuur onderhevig is geweest, is die van het marxisme. Zelf begon ik mijn
studie in september 1971, om precies te zijn de studie Nederlandse taal- en letterkunde,
aan de (toen nog) Katholieke Universiteit in Nijmegen. De docenten, wat zeg ik, de
hele samenleving stond aan het eind van de jaren zestig nog stevig onder invloed
van het Koude Oorlogsdenken. Katholieke instellingen (ook al waren die al flink aan
het ontzuilen) hadden sowieso een antisocialistische traditie. Maar onder invloed
van de stu-
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dentenbeweging en het jongerenprotest werd in het begin van de jaren zeventig het
marxisme herontdekt. De revival van Marx als inspiratiebron voor de
geesteswetenschappen stond (in elk geval in Nijmegen) sterk onder Duitse invloed.
Het was niet zozeer het Oost-Europese ‘reële socialisme’ dat als voorbeeld diende
(hoewel bijvoorbeeld de PvdA van die tijd vrij welwillend stond tegenover de DDR).
Men greep eerder terug naar de klassieken van het marxisme uit de negentiende eeuw
en er verschenen veel heruitgaven van toepassingen van het marxistische denken uit
de jaren dertig en vijftig in allerlei verschillende disciplines. Tijdens mijn
introductietijd kwamen ouderejaars op de proppen met Arnold Hausers
Sozialgeschichte von Kunst und Literatur. Van dit boek uit 1957 was in het midden
van de Koude Oorlog door de Nederlandse Wereldbibliotheek een vuistdikke vertaling
uitgebracht onder de titel Van grotschildering tot filmbeeld. Hausers op het marxisme
geïnspireerde herduiding van de productie en verspreiding van kunst en literatuur
werd een bestseller in heel Europa. Het zou een model worden voor vele latere
neomarxistische studies.
Marx' sleutelbegrippen als arbeid en kapitaal, productiekrachten en
productieverhoudingen, zijn klassenbegrip, zijn ideologiebegrip en zijn
materialistische geschied-verklaring zouden op den duur wereldwijd in de
geesteswetenschappen invloeden hebben in minstens twee opzichten. Hij bood een
arsenaal voor het analyseren van maatschappijbeelden in kunst en literatuur. Tegelijk
leverde zijn theorie een gereedschapskist voor de studie van de productie, verspreiding
en receptie van kunst en literatuur. De sociale positie van de kunstenaar, de opkomst
van de cultuurindustrie, de ideologische beïnvloeding van lezers en kijkers, het
werden allemaal kwesties die veelvuldig met behulp van het marxistische
begrippenapparaat bestudeerd zouden worden.
De verklarende kracht van allerlei sleutelbegrippen uit het marxisme voor het
ontraadselen van allerlei fenomenen in de kapitalistische maatschappij was zo sterk,
dat deze stroming in de geesteswetenschappen nog tientallen jaren zou blijven
doorwerken. Marx' opvattingen over het begrip ideologie, zijn visie op begrippen
als arbeidsdeling en vervreemding, de kijk op de maatschappelijke positie van de
kunstenaar, het zijn elementen die tot op de dag van vandaag in het
geesteswetenschappelijk debat doorklinken. Dit ondanks het feit dat de opeenvolgende
stromingen die op het geesteswetenschappelijke discours hun stempel zouden zetten
(structuralisme, feminisme, Cultural Studies, poststructuralisme) er stevige discussies
mee aangingen. Ze vielen Marx' denken flink aan of corrigeerden het stevig, maar
konden er toch moeilijk omheen.
Dit alles terwijl sinds de jaren zeventig de waardering van het marxistische/
socialistische gedachtegoed buiten de academie nogal een grillige conjunctuur had
ondergaan. De teleurstelling over de politieke onvrijheid in Oost-Europa (mede door
de Russische inval in Tsjecho-Slowakije in 1968, die veel mensen had ontmoedigd)
deed sommigen hun hoop vestigen op het Cubaanse en/of het Chinese experiment.
Anderen idealiseerden sommige utopische experimenten uit het verleden, zoals de
kortstondige bloei van het anarchisme in Catalonië aan het begin van de Spaanse
Burger-
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oorlog (vergelijk George Orwells veel vertaalde Hommage to Catalonia). De jaren
zeventig zorgden voor allerlei desillusies. Zo publiceerden Broyelle en Tschirhart
in 1977 hun Deuxième retour de Chine (verwijzend naar André Gides kritische Retour
de l'URSS uit 1937). Een eerste boek in een lange reeks van publicaties die het prestige
van het Chinese communisme flink zouden laten afbladderen. Op het marxisme
gebaseerde experimenten in ontwikkelingslanden liepen meestal uit op autoritaire
regimes. In Oost-Europa volgde uiteindelijk de totale déconfiture van het ‘reële’
socialisme. Misschien dat in sommige westerse intellectuele kringen vooral de
ineenstorting van de ‘modelstaat’ DDR het meeste indruk maakte. Daar bleek de
relatieve welvaart gebaseerd op een allesomvattende bespionering van de bevolking
door haar eigen burgers, met daarbovenop een huichelachtige politieke leiding en
verstikkende inefficiëntie.
De val van de Muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie leidde uiteindelijk tot
Fukuyama's proclamatie van het ‘einde van de geschiedenis’. Het liberale
kapitalistische systeem leek het universele ontwikkelingsmodel geworden.
Wonderlijk genoeg heeft de allerjongste financiële crisis tot een derde revival van
het marxisme in krap honderd jaar geleid. De Occupybeweging met onder andere de
Sloveense filosoof Slavoj Zizek als woordvoerder grijpt er weer gretig op terug.
Wat opvalt daarbij is de selectieve receptie van het marxisme in de
geesteswetenschappen. Marx' gereedschapskist werd en wordt alom ingezet bij het
analyseren van allerlei verschijnselen in de vrije markteconomie. Onderbelicht bleef
dat het marxisme op een aantal andere punten de plank nogal heeft misgeslagen of
weinig te bieden had. Zoals in zijn onderschatting van het aanpassingsvermogen van
het kapitalisme of in de frictie tussen het prediken van klassenstrijd en revolutie en
de uitgangspunten van de rule of law en de rechten van de individuele burger. De
samenlevingsvormen die slaagden in het combineren van een redelijke welvaart, een
functionerende rechtsstaat, een acceptabel sociaal vangnet alsook doorlopende
technologische innovatie waren allemaal gestoeld op gemengde economieën waar
het vrije ondernemerschap door overheidsbijsturing in banen werden geleid. Zelfs
de relatief succesvolle geleide economieën kwamen hier niet in de buurt.
Op één punt heeft de marxistische wereldvisie echt een blinde vlek vertoond. Het
gaat om de miskenning van de individuele creativiteit en arbeidsethos als drijvende
kracht achter menselijke zelfverwezenlijking. In zijn bekende citaat over het 's
ochtends jagen, 's middags vissen (zie Marx en Engels 1932: 33) onderstreepte Marx
dat het communisme zou afrekenen met de verwerpelijke arbeidsdeling onder het
kapitalisme. Maar hij had niet voorzien hoe sterk de drang van het individu is om
met eigen handen iets tot stand te brengen, zelfs wanneer dit volstrekt tegen alle
economische logica en marktwetten ingaat. Marx voorzag veel, maar niet de zzp'er.
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In de kast
Yara Kaas
Fantasy als ‘Echte Literatuur’:
Neil Gaimans American Gods
In de rubriek ‘In de kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld
der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle
aandacht verdient. Vergeten literatuur komt boven water en op bekende
werken wordt een verfrissende blik geworpen. Voor dit nummer gaat Yara
Kaas een stap verder en brengt meteen een heel genre voor het voetlicht.
Met Neil Gaimans American Gods in de hand loodst ze ons langs
vooroordelen en door de facade van druk geïllustreerde covers uiteindelijk
naar de rijke wereld van de fantasy.
De Britse schrijver Neil Gaiman heeft een uiterst succesvolle carrière achter de rug.
Hij heeft een kast vol boekenprijzen, 1,6 miljoen fans op Twitter, en hij ontving
bergen wildenthousiaste recensies van zijn oeuvre. Drie van zijn boeken zijn verfilmd
(Stardust, Coraline en Neverwhere) en de rechten van de rest van zijn werk zijn reeds
verkocht. Naast romans en korte verhalen schrijft Gaiman ook poëzie, scripts voor
televisie en film, en is hij het brein achter de revolutionaire serie graphic novels The
Sandman, die een plaats wist te veroveren op de New York Times-bestsellerlijst. En
toch is Neil Gaiman geen bekende naam voor veel mensen in het literaire circuit.
Waarom?
Neil Gaiman schrijft fantasy. Sterker nog, hij wordt door de media ook wel ‘the
rockstar of modern fantasy’ genoemd. Voor veel mensen is dit een onvergeeflijke
afknapper, een vriend van mij deed het gehele genre af met de woorden: ‘Ik lees
liever een écht boek.’ Dit is een veel voorkomende houding: aan de ene kant is er
‘Echte Literatuur’, en aan de andere kant is er fantasy. Het genre heeft een reputatie
als een populaire vorm van escapisme voor verloren zielen die de harde werkelijkheid
niet aan kunnen, en daarom liever wegvluchten in een magische fantasiewereld. Waar
komt dit idee vandaan? Hoe kan het dat de spookverhalen van Edgar Allan Poe alom
vereerd worden, maar het lezen van A Song of Ice and Fire een geheim is dat je maar
beter voor je kan houden als je serieus genomen wilt worden als
literatuurwetenschapper?
Het probleem lijkt voornamelijk te zijn dat veel mensen over het hoofd zien dat
fantasy even divers is als ieder ander literair genre: boeken als Gaimans Neverwhere
en Tolkiens The Hobbit hebben weinig gemeen, maar worden voor het gemak samen
onder het kopje ‘fantasy’ gepropt. Dergelijke discussies over genredefinities zijn
uiteraard in alle literaire uithoeken te vinden, maar bij fantasy overheerst duidelijk
het imago van wapperende gewaden en magische zwaarden, en het is dit beeld dat
veel lezers af
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schrikt. Daarom wil ik de lezers van Vooys bij deze uitnodigen om Neil Gaimans
American Gods op te pakken, als voorbeeld van waar het genre toe in staat is: ik
beloof dat er geen draken in zitten.
American Gods valt onder het kopje ‘contemporary fantasy’: het verhaal speelt
zich af in een alternatieve versie van onze wereld waarin magische elementen bestaan.
Het boek volgt het leven van een man, genaamd Shadow, wiens leven onherroepelijk
verandert als hij wordt meegezogen in een ‘roadtrip from hell’ vol louche figuren en
bizarre plotwendingen. Na een paar jaar in de gevangenis te hebben gezeten, wordt
Shadow ingehuurd als de bodyguard van de mysterieuze Mr Wednesday. Hij komt
er echter al snel achter dat zijn werkgever de Noorse god Odin is, die een
ondergrondse oorlog aan het voorbereiden is tegen de nieuwe goden van Amerika:
de goden van de media, technologie, en het internet. Voordat Shadow het weet raakt
hij betrokken in de mythische strijd, en moet ook hij een antwoord vinden op de
vraag: is er nog wel plaats voor de oude goden in de moderne Amerikaanse
maatschappij?
Neil Gaiman citeert op zijn website de outline van American Gods die hij voor
zichzelf had geschreven voordat hij aan het boek begon:
American Gods will be a big book, I hope. A sort of weird, sprawling
picaresque epic, which starts out relatively small and gets larger. (...) I see
it as a distorting mirror; (...) It's about the soul of America, really. What
people brought to America; what found them when they came; and the
things that lie sleeping beneath it all.
Dit vat perfect samen wat American Gods is: het is een schets van Amerika, het
epische en het alledaagse, dat wat het een vreemd en uniek land maakt. Het is geen
wonder dat Gaiman het land zo treffend kan beschrijven: als een geëmigreerde Brit
heeft hij het voordeel van het perspectief van een outsider, en weet hij precies zijn
vinger te leggen op de ongrijpbare karakteristieke elementen van wat Amerika
Amerika maakt. Gaiman schrijft over typisch Amerikaanse fenomenen als roadside
attractions, de sociale conventies van small-town life, en, boven alles, de worsteling
van de immigranten die hun weg proberen te vinden in een vreemde samenleving.
In zijn boek presenteert Gaiman een kleurrijke kaleidoscoop aan personages, van
voodoogeesten tot de Egyptische goden, waardoor American Gods even veelzijdig
wordt als Amerika zelf. Het boek is een melting pot van mythische figuren die
wanhopig met de tijd mee proberen te gaan en daar niet altijd in slagen. De goden
in American Gods hebben hun thuisland achtergelaten voor de veelbelovende nieuwe
wereld, en moeten vechten voor hun bestaan in dit continent waarin ze niet zo worden
aanbeden als vanouds. De goden die zich niet kunnen aanpassen worden vergeten
en raken aan lager wal: Bilquis wordt alleen nog maar aanbeden in haar beroep als
prostituee, en Thor pleegt uit wanhoop zelfmoord.
Een van de meest aangrijpende hoofdstukken in het boek is ‘Somewhere in
America’ (alleen te vinden in de Author's Preferred Text editie), waarin Gaiman het
verhaal vertelt van Salim, een jonge man die zijn plaats probeert te vinden in New
York. De onge-
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schreven regels van de Amerikaanse samenleving zijn onbegrijpelijk voor hem: hij
is te beleefd, te geduldig, geeft te hoge fooien, en kan geen aansluiting vinden in de
chaos van New York. De hoop die Salim voelde bij aankomst slaat al snel om in
eenzaamheid.
Na een bijzonder slechte dag raakt Salim in gesprek met een taxichauffeur, die uit
hetzelfde land blijkt te komen als hij, en vindt eindelijk de connectie waar hij zo
wanhopig naar op zoek is. De taxichauffeur vertelt dat hij een ifrit is (een wezen
afkomstig uit de islamitische mythologie), en dat hij zich even slecht thuisvoelt in
deze vreemde wereld als Salim. Ze vinden een emotionele band in hun pijn, en de
twee brengen samen de nacht door in een hotelkamer. Als Salim de volgende ochtend
wakker wordt, ziet hij dat hij een tweede kans heeft gekregen: de ifrit heeft Salims
eigendommen meegenomen en zijn eigen spullen achtergelaten, zodat Salim opnieuw
kan beginnen, met een nieuwe baan en een nieuwe identiteit.
Dit hoofdstuk is een perfecte illustratie van de haken en ogen van de American
dream, en hoe de aanpassing aan een nieuwe cultuur kan leiden tot vervreemding,
ongemak, en een diep gevoel van eenzaamheid. Emigreren naar Amerika biedt de
mogelijkheid van een beter leven en een nieuw begin, maar het is een gok die niet
altijd even goed uitpakt. Het is en blijft een sprong in het diepe, en niet iedereen kan
de omslag aan: de Slavische god Czernobog, bijvoorbeeld, hangt vast in zijn
herinneringen van ‘de goede oude tijd’ en raakt in de vergetelheid als hij zich nukkig
opsluit in zijn huis, ver van de wereld wiens veranderingen hij niet meer kan (en wil)
bijhouden.
American Gods laat zien dat fantasy en ‘Echte Literatuur’ elkaar niet uitsluiten;
integendeel. Een van de kenmerken van literatuur is immers het effect van
vervreemding, ‘het deautomatiserende proces waarbij een lezer een als esthetisch te
kenschetsen gevoel van verrassing ervaart, doordat verwachtingspatronen worden
doorbroken’. (Brillenburg Wurth & Rigney 2008: 419) Dit is precies wat Gaiman
doet in American Gods: zijn boek biedt een deautomatiserende visie op de rol van
religie in de moderne wereld, over Amerikaanse immigranten, en over de problemen
die de moderne global village met zich meebrengt. Over deze onderwerpen is immers
al veel gezegd, maar door het in een fantastische context te gieten kan de lezer uit
de overbekende tropen en het veelgebruikte jargon breken en de zaken met nieuwe
ogen bekijken.
‘“This isn't about what is,” said Mr. Nancy. “It's about what people think is. It's
all imaginary anyway. That's why it's important. People only fight over imaginary
things.”’ (462) Een goed fantasyverhaal gaat niet over draken en tovenaars (net zoals
een goede sciencefictionroman niet draait om lasers en robots), maar voelt universele
thema's aan de tand aan de hand van een fantastische verhaalwereld. Is dit
vervreemdingseffect uniek voor dit genre? Nee. Maar men zou kunnen
beargumenteren dat, aangezien in fantastische literatuur het verschil met de
werkelijkheid groter is dan in realistische romans, de vervreemding krachtiger kan
zijn. Fantasy biedt de ultieme mogelijkheid om een grote stap uit je comfort zone te
zetten en met nieuwe ogen naar de wereld te kijken.
Uiteindelijk blijft de discussie rondom fantasy problematisch: de categorisering
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van schrijvers lijkt vaak ronduit willekeurig en bij boekhandels en uitgeverijen komt
het uiteindelijk neer op marketingtactieken. (Zeg nou zelf, had jij Haruki Murakami
opgepakt als hij in de fantasysectie had gestaan?) Dus ga de uitdaging aan: zet alle
literaire vooroordelen even aan de kant, en sla een fantasyroman open! De kaften
zien er misschien wat angstaanjagend uit (Joost mag weten waarom de uitgevers zich
vast blijven klampen aan vaak ronduit lelijke illustraties), maar je krijgt er hele nieuwe
werelden voor terug. Leef mee met de avonturen van koning Arthur in The Once and
Future King, lach je dood om de apocalyps van Good Omens, en raak verslingerd
aan de politieke machtsspelletjes en morele corruptie van George R.R. Martins A
Song oflce and Fire. Boeken als American Gods laten immers zien dat fantasy meer
erkenning verdient als een volwaardig literair genre dat gelezen verdient te worden.
Draken en tovenaars inbegrepen.
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Interview
Alain Balistreri en Suzanne van Geuns
‘Afghanistan heeft mij andere vragen doen stellen’
Ton van 't Hof over poëzie en oorlog

‘Verzonden vanaf mijn iPad.’

In reactie op onze call for papers voor dit themanummer stuurde dichter
en kolonel Ton van 't Hof een cyclus van vijftien gedichten over zijn
ervaringen in de Eerste Golfoorlog. ‘Hoewel geen artikel, lijken ze aan
te sluiten bij uw thema,’ schreef hij ons. Het zijn gedichten over herinneren,
afstand nemen en de groeiende vervreemding waarmee oorlog gepaard
gaat. Ton van 't Hof publiceerde onder andere bij De Contrabas en werd
bekend om de bijzondere manieren waarop hij poëzie genereert. Zijn
poëzie verschijnt bij zijn eigen uitgeverij Stanza. Wij spraken hem aan zijn
eettafel in Amsterdam over de behoefte aan procedures en de noodzaak
die los te laten, over oorlog en vragen die je moet stellen, ook in vredestijd.
De cyclus die je ons stuurde doet een stuk persoonlijker aan dan je eerdere werk.
Komt dat doordat deze gedichten jouw eigen ervaringen in de Eerste Golfoorlog
schetsen, of is het onderdeel van een grotere ontwikkeling?
Dat laatste is zeker waar. In mijn eerdere bundel Aan een ster/ she argued (2009)
kun je dat goed zien. Ik heb daar de ervaringen in Afghanistan op een andere manier
in verwerkt, van flarf tot gedichten die direct van mijzelf kwamen. Het gaat over de
meer filosofische vragen die ik tegenkwam. Waarom doe ik dit allemaal? Waarom
zijn we hier? Wat doen we als het Westen in Afghanistan? Wat doe ik als ‘nadenkend
mens’ met een wapen in m'n handen?
Als militair heb ik mezelf vragen gesteld die je gewoon moet stellen als je dat
werk
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doet. Het laatste deel van Aan een ster/ she argued is vooral een afspiegeling van de
ongelooflijke eenzaamheid die ik daar gevoeld heb. De nadenkende mens die zich
in een keer letterlijk in de woestijn, maar ook figuurlijk in een woestijnachtige wereld
bevindt. Ik vroeg me echt af: waar the fuck ben ik? Waar ben ik in godsnaam beland?
Flarf - een dichttechniek waarbij het gedicht ontstaat uit zoekresultaten op
internet - en persoonlijke poëzie lijken elkaar uit te sluiten. Over Aan een ster/
she argued schreef Ernst van de Hemel dat het ‘zowel een van de meest geslaagde
voorbeelden van flarf als de voorbode van haar afschaffing’ is.
Dat was de laatste echte flarfbundel die ik geschreven heb. In die zin heeft hij
volkomen gelijk gehad. Ik gebruik wel nog steeds zoekmachines in poëzie, maar op
een andere manier dan in mijn eerste twee bundels. Alleen de eerste afdeling van
Aan een ster/ she argued is nog echte flarf. De andere twee afdelingen, die later zijn
geschreven, zijn dat al niet meer. Flarf is een manier om heel ironisch te zijn, de
draak te steken met de poëzie waar je zelf niet zo van houdt. Ik denk dat ik van mijn
ironie in die bundel afscheid nam. Ik werd er moe van. Ik had gezegd wat ik wat dat
betreft te zeggen had: dan moet je weer verder. Ik denk dat ik van een denker wat
meer een dichter geworden ben.
Die ironische afstand was uiteindelijk niet meer vruchtbaar.
Ik ben begonnen met het bewust groot maken van die afstand, en ben nu op het
punt aangeland dat ik die afstand heel klein wil houden en eens wil te kijken wat ik
dan tegenkom. Deze nieuwe cyclus (2012) heeft niets meer te maken met procedurele
poëzie. Dat is voor het eerst mijn eigen ervaring - alhoewel er veel tusse+n
aanhalingstekens staat. Dat is eng, maar tegelijkertijd erg interessant. Ik stuit weer
op die periode, weer op de gevoelens uit die tijd. Ze waren verborgen, maar door het
dichten weet ik ze opnieuw aan te boren.
Waarom begon die afstand eigenlijk zo groot?
In het begin had ik heel erg nodig dat ik me ‘loszong’ van mezelf. Ik wilde geen
gedichten maken die uit mezelf kwamen, in die zin dat ze gebaseerd waren op wat
ik voelde of wat ik dacht of had meegemaakt - daar wilde ik me juist los van zingen.
En dat is best lastig. Een manier om dat te doen is gebruik maken van een procedure.
Een opvallend onderdeel van je oeuvre is het gedicht ‘Een lijn is een vore’, dat
jij procedurele poëzie noemt. Het gedicht bestaat niet, zoals flarf, uitsluitend
uit zoekresultaten, maar ontstaat wel met behulp van een (online) procedure.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ik heb een procedure gebruikt en op internet toegepast, en op basis daarvan is dit
gedicht tot stand gekomen. Een heel groot gedeelte van het gedicht is niet zelf
verzonnen, hoewel er natuurlijk veel van mezelf in zit. Ik ben voor ‘Een lijn is een
vore’ fictief door Friesland, Groningen, Drenthe en de Noordoostpolder gewandeld.
Ik ben in het
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plaatsje Zwarte Haan begonnen, dat tikte ik dat in op Google, en ik vond allerlei
wetenswaardigheden over Zwarte Haan. Vervolgens heb ik uit alle zoekresultaten
de zaken die ik bruikbaar achtte, gekopieerd en in een pagina geplakt: dat was ruw
basismateriaal. Dat is één manier waarop ik zinnen, woorden, zinsneden en zinsdelen
heb geselecteerd.
De andere manier waarop ik dat gedaan heb is door woorden uit de Engelse
vertaling van de Divina Comedia, woorden uit zinnen waarvan ik dacht ‘hé, die kan
ik gebruiken’ of ‘dat is een aardig woord’ in mijn e-reader op te zoeken . Mijn e-reader
zit vol met Engelse en Amerikaanse literaire sites. Daar heb ik die zoekwoorden
ingetikt en ook de zinsneden uit de zoekresultaten die me aardig leken voor het
gedicht. Dan houd je misschien 20 of 25 zinnen over en uit die 25 zinnen heb ik
voortdurend de gedichten gemaakt. De ene keer zie je dat ik de diepte in ga, dat ik
dingen terugvind uit 1630 of uit 1700 zoveel, maar die zijn dan wel doorspekt of
doorsneden met zaken die uit de zoekresultaten die uit mijn e-reader tevoorschijn
kwamen, nadat ik zoekwoorden uit Dantes Commedia invoerde.
Elke procedure begint uiteindelijk met een idee. Chatten met Jabberwacky is niks
anders dan het idee om een tekst in te voeren in een chatmachine op internet, en daar
rolt dan iets uit. Het valt me in. Het komt. Als ik het ene werk heb afgesloten en er
komt nog niks, dan ga ik er wel bewust over denken. Wat zou ik willen doen? Ik
zocht toch steeds naar een kader, naar een houvast. Dat heb ik tot nu toe telkens
nodig gehad, met uitzondering van deze laatste reeks gedichten. Mijn oeuvre is aan
verandering onderhevig. Dat hoort ook zo, denk ik.
Maar een bepaalde reserve
bleef bestaan.
Wat was?
en is
mijn ‘relatie met de energie
die het leven is’
En ik greep, na jaren
opnieuw naar
de poëzie

Wanneer begon je met schrijven?
Op de middelbare school begon ik met het schrijven van gedichten. Tegelijkertijd
overigens met tekenen en schilderen. Rond m'n negentiende ben ik gestopt met
schrijven, om me te ontwikkelen als tekenaar en schilder. Ik heb gesolliciteerd voor
de militaire academie en voor de kunstacademie. Voor beide ben ik aangenomen.
Het werd de militaire academie.
Ik kon vlieger worden. Dat was echt een jongensdroom. De militaire academie,
dat is drie jaar studeren en dan ga je de vliegeropleiding in. In dat vierde jaar heb ik
'm om precies te zijn anderhalve week gevolgd. Toen moest ik opnieuw medisch
gekeurd
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worden en werd ik afgekeurd. Dat was heel hard. Het was ook het moment dat ik
geld ging verdienen: na drie jaar zakgeld, was ik inmiddels bij een vast salaris beland.
Het vierde en het vijfde jaar van de militaire academie heb ik afgemaakt; maar ik
moest een ander vak leren.
Tekenen en schilderen ben ik blijven doen, tot mijn vijfendertigste, toen ik in één
keer terugkeerde naar de poëzie. Ik heb eigenlijk nooit meer een kwast vastgepakt,
al heb ik best mooie dingen gemaakt. Op een gegeven moment vond ik dat ik te
weinig kwijt kon in het schilderen. ‘Ik kon mezelf er onvoldoende in kwijt’ - dat is
natuurlijk gek om te zeggen, want vervolgens schreef ik allemaal bundels flarf en
procedurele poëzie: losgezongen van mezelf.
Wat kon je in poëzie precies kwijt dat kwast en verf niet konden uitdrukken?
Ik zoek naar een verbinding tussen poëzie en filosofie. Ergens zit daar een raakvlak
dat misschien niet heel direct herkenbaar is, maar het zit er voor mij wel. En dat kon
ik niet in het tekenen en schilderen kwijt. Ik had de behoefte om me uit te drukken,
niet zozeer gevoelens, maar meer qua inhoud, gedachten, meer richting de
filosofiekant. Meer diepgang.
Eerder beschreef je de filosofische vragen die je tegenkwam in Afghanistan.
Poëzie biedt jou dus de mogelijkheid die vragen te stellen en daarop te
reflecteren?
Ja, absoluut. En poëzie verschaft mij de vrijheid om er op een heel andere manier
mee om te kunnen gaan, om op andere manieren antwoorden te krijgen. Om vanuit
andere invalshoeken, op een niet-militaire manier, te kijken welke antwoorden je
zou kunnen geven. Poëzie verschaft mij dat platform.
Dat is ook de reden dat ik ben overgestapt van het schilderen naar het schrijven,
naar de taal: omdat poëzie voor mij het medium is waarin alles geoorloofd is, waarin
ik alles kan en mag en probeer te doen. Ondanks dat kader dat ik mezelf af en toe
opleg. Die beperkingen, hoe gek dat ook klinkt, verschaffen juist die vrijheid.
Procedures dwingen je om out of the box te denken. Als je de procedures niet hebt,
blijfje te eng en te dicht bij jezelf. Die procedure dwingt je dingen te vinden die je
anders nooit gevonden had. Een procedure dwingt me een kant op die ik zelf nooit
had kunnen vinden.
Toch stap je steeds meer van de procedures af.
Omdat dit een gebied is dat ik nog niet verkend heb. Het is in elk geval een gebied
dat ik per definitie ook wil betreden om te kijken wat me dat oplevert. Het is
kwetsbaarder en ik durf me langzamerhand ook steeds kwetsbaarder op te stellen.
Ik durf dingen te doen die ik in het begin niet durfde te doen.
Als ik dan al iets toe te voegen heb, dan ligt dat in mijzelf. Dat is één van de
redenen waarom ik nu probeer terug naar mezelf te gaan: om te kijken wat ik dan
precies toe te voegen heb. Ik kan nog wel honderden van die procedures verzinnen,
maar wat heb ik nou daadwerkelijk te zeggen? En natuurlijk: ik ben al die bundels.
Ik ben dat allemaal.
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Wat is blijven hangen
tussen uitstromende overalls:
‘We're
in business, gentlemen
right now.’
En, gek genoeg
dat het warm was, die dag

Kun je wat meer vertellen over je oorlogservaringen?
Ik ben gevechtsleider van origine. Dat betekent dat je op een radarbuis kijkt, dat
je in contact staat met de vlieger in z'n cockpit. Jij geeft hem aanwijzingen waar zijn
doel zich bevindt. Dat kan een doel zijn op zee, op de grond of in de lucht. Ik sta de
vlieger bij in het uitvoeren van zijn missie.
De Eerste Golfoorlog heeft een heel korte luchtoorlog gekend. Dat betekent dat
er voor de vlieger in de cockpit maar kort daadwerkelijk gevaar was. Ik heb dat nooit
als een echt dreigende situatie gevoeld. Voor mij was de Eerste Golfoorlog het
prototype van een oorlog waarbij ik zonder enig gevaar voor mezelf, kijkend op de
elektronische en technische hulpmiddelen die ik had, een oorlog op afstand voerde.
Hoe dicht ik er ook in zat, het was toch een oorlog op afstand. Ik heb alles van nabij
meegemaakt, in die zin dat ik het zag op een radarscherm en het hoorde over mijn
koptelefoon. Maar vervolgens ging ik naar de bar toe om een biertje drinken, ik was
vrij om de stad in te gaan. We zaten in het zuiden van Turkije, in een verlaten
vakantieoord aan de kust. Daar was één hotel open, speciaal voor ons. Er waren
mensen uit Istanbul binnengevlogen, de koks en de bediendes, en we hebben daar
feestjes gehouden in het overdekte zwembad. Maar de volgende dag moest je weer
een missie plannen, en je ging weer bommen gooien. Het was een rare oorlog.
Daarnaast heb ik het Joegoslaviëconflict meegemaakt. Daar heb ik nog niet over
gedicht, misschien dat ik daar wel nooit iets over schrijf. Opnieuw, 's avonds gewoon
nadat je werk had gedaan een biertje drinken. Lekker slapen en morgen weer gezond
op. Ook een bizarre toestand.
Afghanistan was heel anders. Middenin het oorlogsgebied. Middenin de woestijn,
de dreiging daar... Er was voortdurend de dreiging van aanvallen van buitenaf. Daar
heb ik aan den lijve ondervonden wat het is als je... Daar loop je met wapens, ben je
bezig met het bestrijden van de vijand. Die heel erg dichtbij is. Er staat een hek om
het vliegveld, maar daarbuiten zit-ie en hij schiet raketten op je af. Het bracht een
ander soort spanning met zich mee. Afghanistan heeft mij andere vragen doen stellen.
De wezenlijke vragen: waarom doen we ons dit allemaal aan? Wat zijn hier eigenlijk
precies aan het doen? En wat betekent het om daadwerkelijk geweld uit te oefenen?
Wat betekent het voor mezelf, wat betekent het voor anderen? Wanneer kan ik het
nog voor mezelf rechtvaardigen en wanneer niet meer? Ik heb getracht daar een soort
antwoord op te geven. Bij de vorige conflicten heb ik die vragen nooit echt gesteld.
Nee.
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Omdat er meer afstand was?
Ik kan alleen maar zeggen dat ik ze niet gesteld heb. Omdat ik die twee conflicten
ook echt anders heb beleefd dan het conflict in Afghanistan. Ik weet zeker dat het te
maken heeft gehad met de omstandigheden, en wellicht ook gewoon met het feit dat
je ouder wordt. Maar ik heb deze cyclus over de Eerste Golfoorlog nu geschreven
met de wetenschap van Afghanistan. En het zijn volgens mij wel gedichten waarin
ik reflecteer. De afstand wordt misschien wel kleiner.
Mag je in het leger dat soort vragen stellen?
Ja, dat is absoluut geoorloofd. Ik kan alleen maar praten over de luchtmachtcultuur,
omdat ik die ik goed ken. Als je in Afghanistan zit, stel je die vragen. Ik ben natuurlijk
niet de enige. Ik moedig mijn mensen ook altijd aan om die vragen te stellen. Want
ik vind dat je als soldaat... Het is je vak, je bent verplicht je dat af te vragen. Volgens
mij kun je anders niet goed functioneren.
In het geval van Joegoslavië leverde dat een positief antwoord op. Maar wat betreft
Afghanistan moet ik nu eenmaal zeggen dat ik daar een negatief gevoel over heb.
Het is niet anders. Ondanks het feit dat we daar ook goede dingen hebben gedaan,
ben ik niet trots op het uiteindelijke resultaat.
Heb je het idee dat het voor niks is geweest?
Daar ben ik heel eerlijk in: ja. Ik heb het gevoel dat het een zinloze missie is
geweest. Afghanistan en Irak. Dat is voor mij een worsteling. De Balkanoorlog, daar
lijkt het resultaat te hebben gehad. Het ingrijpen. Daar lijk je als Europa en als NAVO
en als de wereld ‘zinvol’ te hebben geopereerd, hoewel het veel leed en ellende met
zich mee heeft gebracht. Maar als ik kijk naar Afghanistan, dan zal ik eerlijk zeggen
dat ik denk dat we daar geen resultaat hebben geboekt. Het met een kruiwagen
binnenbrengen van de democratie, ik ben ervan overtuigd dat het niet werkt. Daar
werkt het in elk geval gewoon niet. Wij gaan daar straks weg en volgens mij hebben
we nauwelijks iets bereikt. De Nederlanders hebben heel goed werk gedaan daar en
mensen tijdelijk verlichting gegeven en ze een veilige paraplu kunnen bieden. Maar
op het moment dat je daar weggaat is het ook gelijk weer... Ellende.
Is dit schrijven ook een soort therapie?
Ik voel het niet als een therapie. Aan de andere kant, ja, voel ik wel dat ik het moet
doen. Alles in die procedures komt gevoelsmatig tot stand. De keuzes zijn altijd zeer
gevoelsmatig ingegeven. En nu voel ik dat ik moet doen wat ik nu doe.
Ik heb het idee dat ik vanaf het begin dezelfde vragen stel, alleen probeer ik ze
steeds op een andere manier te beantwoorden. Ik begon door het nemen van afstand,
maar het zijn steeds dezelfde vragen: wie ben ik? wat is het leven? waar gaat het
om? Met behulp van instrumenten tracht ik daar antwoorden op te formuleren. Ik
tast dat scala aan mogelijke instrumenten af, en ik ben zelf een instrument.
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Is dat ook waarom je zoveel schrijft? Omdat je het moet doen?
Procedures genereren op een gegeven moment gewoon poëzie. En dat geeft dan
ook de mogelijkheid heel veel te kunnen produceren. Dan komen de dingen snel tot
stand. Ik doe niets bewust hierin, alles gaat op gevoel. Ik ben in mijn werk een
ongelooflijk rationeel mens: dat moet ook wel. In die zin heb ik dit ook nodig om
daar afstand van te nemen, ik moet daar afstand van nemen. Het is een manier om
uit te rusten, om niet bezig te zijn met werk. Ik heb het echt nodig om mijn werk te
kunnen doen. Ik heb nog nooit harder gewerkt en nog nooit zoveel geschreven als
toen ik op een basis woonde.
Is het dan een confronterende ervaring als iemand probeert jouw gedachten in
te gaan, bij het interpreteren van je poëzie?
Dat is zeker zo. Maar ik vind het niet intimiderend. Gedichten die op basis van
een procedure tot stand zijn gekomen, ja, die zijn gewoon wat ze zijn. Ik denk dat
het misschien juist minder intimiderend wordt als het gaat over een cyclus zoals deze
laatste. Want wat ik geschreven heb in die cyclus is wat mij betreft wat er gebeurd
is. Je mag er van alles in vinden van mij, maar daar staat wat ik ervaren en beleefd
heb.
‘Hart dat niets wil weten
dan ervaring’
Er kan altijd meer gezegd worden
over wat is gedaan ‘grammatica’ der motieven
maar ik ging
tamelijk veilig
hemelhoog
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Column
Joost Nijsen
Leve het literair laboratorium
Vanwege ons dertigjarig jubileum is de column deze gehele jaargang
gereserveerd voor terugblikken op de ontwikkelingen van verscheidene
cultuurgerelateerde vakgebieden in de afgelopen decennia. Uitgever Joost
Nijsen blikt in zijn column terug op dertig jaar literaire tijdschriften. Hij
brengt het blad Optima in herinnering, dat hij in zijn studententijd
oprichtte, en illustreert aan de hand van dit literaire tijdschrift waarom
het niet kwalijk, maar juist logisch is dat de meeste literaire tijdschriften
geen lang en stukgelezen leven beschoren is: it's a high school for literature.
Betekent dit ook dat Vooys zijn beste tijd gehad heeft?
In de dertig jaar waarin Vooys nu bestaat, een peuterpasje in het licht der eeuwigheid,
deden zich aardverschuivingen voor in economische, politieke en militaire
verhoudingen: kapitalisme zo goed als failliet, explosieve groei populisme,
economische dominantie verschoven van West naar Oost, verspreiding islam over
de wereld door immigratiegolven, afbrokkeling en demasqué christendom - is er een
ziener die dat al rond 1980 voorspeld heeft? Het tempo waarin technologische
veranderingen zich hebben voltrokken is adembenemend en bevordert ongekende
vormen van globalisering. Technologie die ook op ons dagelijks leven van grote
invloed was en is. Neem alleen al de manier waarop dit artikel u bereikt heeft. Dertig
jaar geleden zou ik het vijf keer door mijn schrijfmachine getrokken hebben, waarna
ik de kopij, volgekrabbeld met laatste verbeteringen op met typex aangebrachte
witvlakjes, in een envelop gestopt en na weging gefrankeerd zou hebben. Als de post
zijn werk goed deed, had het de redactie toch nog tijdig bereikt, waarna het opnieuw
ingetikt moest worden, dan wel voorzien van technische instructies (‘onderstreept
= cursief!’) naar de zetter verstuurd werd. Een enkeling beschikte al over een
faxapparaat.
Wow.
Ook ons leesgedrag werd door de technologische vooruitgang sterk beïnvloed. De
vraag is niet of, maar in welke mate de steeds slimmere smartphones inwerken op
het lezen. Ik doel dan niet eens op het digitale lezen (dat is nog steeds lézen, zij het
via een andere drager dan papier), maar op veranderingen in onze vrijetijdsbesteding.
Waar de lezer zich vroeger uren in stilte terugtrok met een boek, raakt zijn concentratie
nu steeds meer aangetast door een voortdurend contact met de wereld via een brede
en ononderbroken stroom van contactmomenten via e-mail, sms, chat en social media.
Het andante van het geconcentreerde lezen hebben we gaandeweg,
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onbedoeld en onbewust, ingeruild voor het staccato van een kaleidoscopisch
gefragmenteerde tijd.
Reken maar dat ik voor dit artikel veel meer ‘lezers’ zou bereiken als ik het,
teruggesnoeid tot een paar sound bites, verspreidde via duizenden ‘vrienden’ op
Facebook en Twitter. Waarom kostbare tijd inruimen voor langdradige
onderbouwingen? ‘Doet u mij maar alleen de aria's,’ zouden we Verdi of Mozart
vandaag de dag misschien toegeroepen hebben. ‘Die recitatieven geloven we wel.
Geen tijd!’
Tegen de achtergrond van al deze revoluties zou je, op cultureel microniveau,
verwachten dat ook een literair tijdschrift vandaag de dag volkomen anders
functioneert dan de periodieken dertig jaar geleden. Maar hoeveel conferenties er
ook belegd zijn over ‘het einde van het literaire tijdschrift’, wanneer ik mijn ervaringen
van dertig jaar terug vergelijk met het landschap van literaire tijdschriften anno 2012,
zie ik verbazingwekkend genoeg meer overeenkomsten dan verschillen. Dat was
althans mijn conclusie toen ik voor dit verzoeknummer kortstondig terugdook in de
tijd en deze herinneringen afzette tegen de praktijk van literaire tijdschriften vandaag
de dag.
Bijna gelijktijdig met de geboorte van Vooys in Utrecht, stond ik in Amsterdam
aan de wieg van Optima,‘cahier voor literatuur en boekwezen’. Naast mij ligt het
vergeelde eerste nummer, oktober 1983. Een solotijdschrift dat verscheen bij mijn
toenmalige eenmansuitgeverijtje ‘Joost Nijsen’, al werd ik redactioneel gelukkig
wezenlijk bijgestaan door literaire kameraden als Ad Fransen, Atte Jongstra, Bas
Heijne en Henk Pröpper. Zij voegden een literaire dimensie toe aan een kwartaalblad
dat ik vooral begonnen was om gericht aandacht te besteden aan het ‘boekwezen’,
met accenten op de relatie auteur-uitgever, bibliofilie en typografie. Prominenten op
dat gebied, met name Boudewijn Büch en Frans A. Janssen, waren van meet af aan
frequente medewerkers.
De meeste Optima-redacteuren studeerden neerlandistiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Daar en in de kringen eromheen troffen we ook schrijvende
generatiegenoten, waaronder Connie Palmen, Herman Koch, Rogi Wieg en Joost
Zwagerman. Sommigen van hen debuteerden in Optima.
In die beginjaren van onze literaire loopbanen, twintigers nog, kropen we
voortdurend bij elkaar, achter koffie, wijn en asbakken, om hartstochtelijk over
literatuur te praten. We deden daarbij, vanuit gezonde hybris, alsof we al precies
wisten wat wel en niet deugde in de letteren van die jaren en hoe wij dat weleens
zouden veranderen. Een eigen ‘poëtica’, zoals ooit de Tachtigers, Forum en de
Vijftigers, hadden we eerlijk gezegd niet. Uitgesproken en eensgezind waren we
vooral waar het onze teleurstellingen en ergernissen betrof.
Het literaire landschap toonde begin jaren tachtig grofweg twee bolwerken waar
we ons in verhitte vergaderingen voortdurend tegen afzetten: het ‘academische’ en
wat gemaniëreerde schrijven van schrijvers rond De Revisor (veelal verbonden aan
de hoogliteraire uitgeverij Querido); en de tegenpool ervan, het door Jeroen Brouwers
fel bestreden anekdotisme van de met Nescio en Elsschot dwepende
‘jongetjesliteratuur’. We herkenden ons in de polemische drift van Brouwers, zoals
we ook de Hermans van
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Mandarijnen op zwavelzuur aan de borst drukten. En vrolijk werden van Reves
weerzin tegen Mulisch (‘Mullis? Dat is vullis’).
Maar wat, verzuchtten we aan het eind van menige bijeenkomst (ik herinner me
een foto van de redacteuren, aan een grote houten tafel bij mij thuis, allen in zwarte
truien, met donkere brilmonturen op bleke, ernstige gezichten), was dan onze richting?
Inspirerende voorbeelden vonden we vooral in de wereldliteratuur. Flaubert natuurlijk,
Kafka, Nabokov, Forster. Maar Nederland? Multatuli, die zeker. Sommige werken
van sommige Tachtigers. Couperus. Reve. Kellendonk. Van der Heijden.
Eindeloos wisselden we meningen uit - wat maakte die Grote Schrijvers nou zo
Groot en, dat vooral, hoe zouden we nou zelf die sprong naar de sterren maken?
Waar waren die literaire supertalenten in Amsterdam en de rest van Nederland?
Keken we wel goed? En waren we het echt wel onderling eens over onze literaire
missie en over de koers van ons tijdschrift? En daar gingen we weer, toch nog maar
een glas, al hadden sommigen van ons de volgende ochtend al vroeg college of moest
iemand 's nachts nog een recensie af schrijven voor de Gooi- en Eemlander (op een
oude fiets moet je het leren).
Wilden we met Optima nou Vorm of Vent? Eureka: juist de combinatie daarvan!
Immers, echt grote schrijvers beschikken over uitzonderlijke stilistische kwaliteiten
èn visie èn verbeeldingskracht. Fuck de gemakzuchtige anekdotisten enfuck die
moderne rederijkers. Een fantastisch geschreven verhaal wilden we, volkomen
origineel, met veel kloten en zonder onnodige letterkunstige omwegen. Of een bij
alle eruditie glashelder en persoonlijk essay.
Als we niet ook al met één been in het postmoderne hadden gestaan en iets als een
richtingvaste ‘literaire stroming’ eigenlijk meer iets voor de collegebanken vonden,
zouden we onze overtuiging misschien wel in een gepolijste poëtica gegoten hebben.
Alleen, waar vonden we nou die grootse literatuur? Kende iemand nog een talent
ergens? Of rijpten die meesterwerken misschien in onszelf?
Jaren gingen voorbij. Elk kwartaal verscheen een aflevering, met soms boeiende
essays of uitstekende verhalen en gedichten. Het ging best goed. Optima ging over
in andere handen (Contact), veranderde van redactie (Arjan Peters, Michaël Zeeman)
en daarmee steeds ook iets van karakter, ging nog eens over in andere handen
(Prometheus) en blies toen zijn laatste adem uit. De redacteuren van weleer waren
inmiddels gevestigd schrijver geworden, of journalist, of letterkundig bestuurder. Of
een combinatie van dat al.
Tot op de dag van vandaag heeft mij geen bericht bereikt dat de toch nog
onverwachtse verdwijning van Optima mensen uit de slaap houdt. Misschien één op
de vijf lezers van dit artikel, schat ik, zal van Optima gehoord hebben. En langzaam
zal dit periodiek verbleken tot een nostalgische herinnering in het hoofd van de
langstlevende redacteur, tot ook hij zijn laatste adem uitblaast en niemand meer weet
wat dat was, Optima. Ook Vooys wacht dit lot. Maar een probleem is die
vergankelijkheid van tijdschriften niet, wat mij betreft. Dat leg ik u uit.
In veel bezorgdheid over het wel en wee van literaire tijdschriften, met inbegrip
van
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notities die anticiperen, dan wel volgen op subsidieverminderingen, speelt de markt
een centrale rol. Wat geen bereik heeft, heeft in de ogen van menig hedendaags
cultuurpoliticus eigenlijk geen bestaansrecht. Ook uitgevers (mijzelf incluis) zijn zo
gaan denken: wat is de zin van een tijdrovende uitgave als een literair tijdschrift,
wanneer daar maar tweehonderd abonnees voor te vinden zijn?
Het misverstand dat daaraan ten grondslag ligt, is dat het ooit anders is geweest,
dan wel ooit anders zal zijn. Slechts enkele gunstige uitzonderingen daargelaten,
toen en nu (zoals jarenlang het nu verdwenen blad Bzzlletin), heeft geen enkel literair
tijdschrift in Nederland ooit meer dan een klein zaaltje vaste lezers gekend. Dat is
ook niet zo verwonderlijk, omdat een tijdschrift eerst en vooral een laboratorium is
voor schrijvers en redacteuren. Een proeftuin voor literatoren en schrijvers. Je vindt
er jezelf uit, ontwikkelt je smaak en je stijl, in een meestal weinig wetenschappelijk
verlopende dialoog met geestverwanten. Om vervolgens, geoefend en geïnspireerd,
tot een visie en een eigen vorm te komen, in de latere praktijk als schrijver,
wetenschapper ofjournalist.
Bij mijn weten bestaat er geen literair tijdschrift dat is opgericht door
veertigplussers. It's a high schoolfor literature. Eindscripties aan universiteiten vinden
evenmin duizenden lezers, meestal zelfs geen tientallen lezers. Ook daar gaat het
eerst en vooral om vorming en ontwikkeling.
Daarom moeten literaire tijdschriften altijd ondersteund worden. Het mooie is dat
zelfs in deze tijden van subsidieverlagingen steeds nieuwe literaire clubjes ontstaan
met hun eigen platforms, literaire tijdschriften en literaire avonden (en oké, plak er
vooral een Facebook-pagina aan vast). Ongeacht financiële omstandigheden. Al is
het erg slim van tijdschriften als Das Magazin en De Gids (respectievelijk het jongste
en oudste literaire tijdschrift van Nederland) om samenwerking te zoeken met gedrukte
media, in casu NRC-Next en De Groene. Krijg je er meteen een potentieel
lezerspubliek van tienduizenden bij.
Maar zelfs dan zullen de meesten het bijgesloten literaire periodiek ongelezen
laten.
Geeft helemaal niks. Want in het literaire laboratorium gaat het nu eens lekker
niet om de ontvanger, maar om de zender.
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Daniela Carpi (red.)
Bioethics and Biolaw Through Literature
Berlijn en Boston (De Gruyter) 2011
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119 euro
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Hans Bertens
Bio-ethiek en literatuur: nog geen gelukkig huwelijk
Bioethics and Biolaw Through Literature is een verzameling van achttien essays,
naar alle waarschijnlijkheid een congresbundel, die voorafgegaan wordt door een
uitvoerige inleiding en wordt uitgeluid door een ook uitvoerige ‘appendix’, die
bio-ethiek en de uit die ethiek voortvloeiende wetgeving trachten te verbinden met
de literatuur. In het eerste deel, ‘From a Legal Perspective’, dat overigens maar vijf
essays omvat, is het uitgangspunt een bio-ethische casus en wordt vanuit die casus
een verband gelegd met de literatuur. In het tweede deel, ‘From a Literary
Perspective’, wordt de omgekeerde weg bewandeld. Een aantal romans en een
hypertekst bieden daar aanleiding tot bio-ethische beschouwingen. In de appendix,
‘Mapping the Law - reading old maps of Strasbourg as representing and constituting
legal spaces and places’ van Leif Dahlberg wordt weliswaar heel even aan bio-ethiek
gerefereerd, maar gaat het in feite om wat er zoal uit vroegmoderne kaarten van
Straatsburg kan worden afgeleid. Interessant, maar de vraag dringt zich op wat dit
met het onderwerp van de titel te maken heeft. Dat geldt overigens ook voor een
aantal van de essays.
Bio-ethiek wordt in de inleiding gedefinieerd als ‘the research and practice,
generally interdisciplinary in nature, which aims to clarify or resolve ethical questions
raised by the advance and application of biomedical and biological sciences’ (2) en
bio-wetgeving als ‘the taking of agreed upon principles and practices of bioethics
into law with the sanctions that law engenders’. (2-3) (Overigens wordt eerder in de
inleiding bio-ethiek nogal anders en niet bepaald helderder omschreven: ‘The purpose
of bioethics, the science of life [sic], is to find new values and norms which will be
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Case of Bertha Mason’ heeft daar eigenlijk weinig mee van doen en gaat in op het
vertoog rond
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krankzinnigheid in het Engeland van het midden van de negentiende eeuw en op het
al dan niet krankzinnige personage Bertha Mason in Charlotte Bröntes Jane Eyre.
De titel van John Drakakis' ‘Shaping Personhood: Problems of Subjectivity and the
Self in Shakespeare's The Taming of the Shrew and Much Ado About Nothing’ spreekt
voor zich, net als die van Patrizia Nerozzi Bellman: ‘On the Sciences of Man in
Eighteenth-Century English Literature and Art: Anatomizing the Self’. Ook in Yvonne
Bezrucka's ‘Bio-Ethics Avant la Lettre: Nineteenth-century Instances in
Post-Darwinian Literature’ vraag je je af in hoeverre frenologie en eugenetische
programma's iets met bio-ethiek te maken hebben. Geen van beide kunnen
redelijkerwijs worden gezien als een resultaat van ‘the advance and application of
biomedical and biological sciences’. De bio-ethiek houdt zich weliswaar bezig met
de vraag hoe ‘personhood’ gedefinieerd zou moeten worden, maar dat is een vraag
die niet bepaald voorbehouden is aan de bio-ethiek. Afgezien daarvan bieden
opvattingen uit een al dan niet ver verleden geen nieuwe vergezichten.
Meer in het algemeen blijkt dat het niet zo eenvoudig om in de literatuur werkelijk
relevante aanknopingspunten te vinden voor vernieuwende bio-ethische discussies.
In de essays die literaire werken als uitgangspunt nemen, komen we meer dan eens
Mary Shelleys Frankenstein tegen, net als H.G. Wells' The Island of Dr. Moreau,
waar de onaangename arts van de titel even onaangename experimenten uitvoert, en
Shelly Jacksons hypertekst Patchwork Girl, waarin de hoofdpersoon letterlijk
samengesteld is uit onderdelen van andere vrouwen (zelfs haar stem is van een andere
vrouw geweest). In deze romans wordt de bio-ethische discussie juist in de kiem
gesmoord, doordat enerzijds de biotechniek nog niet zo ver gevorderd is dat we hier
met reële opties te maken hebben en anderzijds de auteur het morele oordeel van de
lezer zelf al invult. Dat belet diverse auteurs niet om ferme uitspraken te doen. Is het
inderdaad zo dat de hoofdpersoon van Patchwork Girl ‘radically alters the traditional
view of the subject as an individual with a unique personality and a definite identity’
(211) en daarom staat voor ‘the man of our time, lacking in self-confidence and
searching for an identity that is never well defined and always fragmented’, (217)
zoals Silvia Monti stelt in haar ‘Rhetoric, Lexicography and Bioethics in Shelly
Jackson's Hypertext Patchwork Girl?’. Moeten we er niet even bij stilstaan dat het
genetisch materiaal van eenieder van ons een heel lange weg heeft afgelegd, via
talloze ons volstrekt onbekende voorouders, en ook een patchwork is, zonder dat dat
onverbiddellijk tot een identiteitscrisis leidt? Ook in Fay Weldons The Life and Loves
of a She Devil, hier besproken door Chiara Battisti, en in Alasdair Grays Poor Things,
besproken door Sidia Fiorao, hebben we te maken met biotechnische ingrepen uit
een verre toekomst - in Weldons roman laat een vrouw zich in feite ombouwen tot
een duplicaat van de vrouw voor wie haar man haar heeft verlaten en in Poor Things
plaatst een niet door bescheidenheid geremde neurochirurg het brein van een vrijwel
volgroeide foetus in het lichaam van haar door zelfmoord verdronken moeder. In
deze gevallen krijgt de lezer veel meer speelruimte van de auteur om tot een
bio-ethisch oordeel te komen, maar toch is zo'n oordeel nog nauwelijks aan de orde.
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Waar dat wel het geval is, lopen de bijdragen - de meeste uit Italië - nogal eens achter
de feiten aan. In haar discussie van Anna Quindlens roman One True Thing, waarin
de hoofdpersoon (ten onrechte) wordt beschuldigd van hulp bij zelfdoding, vraagt
Laura Apostoli: ‘is it possible and desirable for an alleged “right to die” to come into
existence in a future bio-juridical legislation?’ (257) Het antwoord is natuurlijk
bevestigend, want zowel Nederland als België kennen bijvoorbeeld een dergelijke
wetgeving. Hetzelfde dilemma wordt aan de orde gesteld door Michele Sesta naar
aanleiding van Isabel Allendes Vida Interminable.
‘Science fiction runs these thought experiments for us’, (140) zegt Eric S. Rabkin
in zijn bijdrage over ‘Science Fiction and Bioethical Knowledge’, maar ook dat valt
nogal tegen. In zijn korte verhaal ‘All the Troubles of the World’ uit 1958 liet de
natuurkundige en science fiction schrijver Isaac Asimov een megacomputer die
praktisch de hele wereld runde een poging tot zelfmoord doen, omdat hij zo dooden doodmoe van al die door de mens veroorzaakte problemen was geworden. Ook
de veel latere voorbeelden van kunstmatige levensvormen die in dit boek worden
opgevoerd, de computer HAL in 2001: Space Odyssey bijvoorbeeld, of de robot
Spike in Jeannette Wintersons The Stone Gods (besproken door Valentine Adami)
brengen ons niets dichter bij het oplossen van het probleem van ‘personhood,’ het
benoemen van diegenen op wie bijvoorbeeld de rechten van de mens van toepassing
zijn.
De casussen die in het eerste deel van Bioethics and Biolaw worden besproken
presenteren concrete dilemma's. Jeanne Gaakeer vraagt zich in ‘The Genetics of
Law: What Is Man?’ af of het zwijgrecht van verdachten niet wordt geschonden door
het onder dwang afnemen van DNA, een praktijk die weliswaar dat zwijgrecht
respecteert, maar het lichaam doet ‘spreken’. Gary Watt gaat in op een controversiële
zaak waarin tegen de wil van de ouders een Siamese tweeling werd gescheiden, met
als overigens voorzien resultaat de dood van een van de kinderen (‘The Case of
Conjoined Twins: Medical Dilemma in Law and Literature’). En Jane Bryan neemt
in haar bijdrage over ‘enforced caesarians’ polemisch stelling in een aantal zaken
waarin zwangere vrouwen om dwingende medische redenen, maar tegen hun
uitdrukkelijke wens, een keizersnede ondergingen nadat een rechtbank ze (tijdelijk)
ontoerekeningsvatbaar had verklaard. ‘No stance is taken as to whether or not [this]
is a good thing’ (131), claimt Bryan aan het eind van haar overigens voortreffelijke
stuk, maar opmerkingen als ‘The cases therefore perform the male fantasy of giving
birth’ (127) maken dat niet erg geloofwaardig. We hebben in al deze gevallen te
maken met zeer reële dilemma's waarvoor geen schadevrije oplossingen te bedenken
zijn. Maar de verbindingen die met literatuur worden gelegd zijn teleurstellend.
Gaakeer betrekt Michel Houellebecqs Les particules élémentaires en Heidegger bij
haar probleem, maar die werpen daar weinig licht op. We hebben de heren eerlijk
gezegd ook niet nodig bij haar kernvraag: ‘So the question we have to ask is whether
we dominate technology or technology dominates us.’ (59) Hetzelfde geldt voor de
literatuur die Watts gebruikt, Shakespeares lange gedicht ‘The Phoenix and the
Turtle’. En Watts eigen benadering vanuit de geesteswetenschappen helpt ook niet
bij de vraag of zijn Siamese tweeling wèl of juist niet
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zou moeten worden gescheiden (wat de vroege dood van beiden zou inhouden): ‘The
pathetic sight of conjoined babies depicts utter closeness and interdependence and
therefore signifies something of what it means to be fully human’. (101)
In zijn stuk over Japanse manga's, ‘A Serious Reading of Biotechnology in Japanese
Graphic Novels: Weak Thoughts Regarding Ethics, Literature and Medicine’, doet
Paul Cheung een verstrekkend voorstel: ‘In medical education and professional
development, a sharp focus on reading serious works of fiction could be accompanied
by the cultivation of relevant reading practices’. (249) Het zou inderdaad helemaal
geen kwaad kunnen als artsen gedurende hun opleiding serieuze romans zouden
moeten lezen. Maar het zou ook helemaal geen kwaad kunnen als
literatuurwetenschappers die zich met bio-ethiek bezig houden eens een weekje
meeliepen in een ziekenhuis, en wel op een afdeling waar artsen beslissingen over
leven en dood moeten nemen. De indruk die we nu krijgen, is dat zij weinig idee
hebben van de concrete dilemma's die de ontwikkeling van de bio-medische
wetenschap - zoals de mogelijkheid om embryo's te selecteren op genetische
eigenschappen - met zich mee heeft gebracht, of dat die concrete dilemma's niet
literair vorm hebben gekregen. Zij richten zich vooral op zaken die nog volstrekt
niet aan de orde zijn of die weliswaar ethische dilemma's vormen maar niets met
biomedische ontwikkelingen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld euthanasie. De
bijdragen die niet de literatuur als uitgangspunt nemen, presenteren wel concrete
bio-ethische dilemma's - het geval van de Siamese tweeling, de onvrijwillige
keizersnedes - maar vinden op hun beurt geen literaire teksten die die dilemma's
uitwerken en al dan niet verhelderen. Het zal niet de bedoeling zijn geweest, maar
deze verzameling essays wekt sterk de indruk dat bio-ethiek en literatuur elkaar niet
zoveel te bieden hebben.
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Anna Pochmara
The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and
Sexuality in the Harlem Renaissance
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2011
280 pagina's
34,50 euro
ISBN 9789089643193

Samira Spatzek
Tussen stelling en verwijzing:
gender, seksualiteit en zwarte mannelijkheid tijdens de Harlem
Renaissance
De zwarte Amerikaanse schrijver Alain Locke verklaarde in 1925 ‘something beyond
the watch and guard of statistics has happened in the life of the American Negro’.
(Gates 1997: 961) Hij refereerde aan de levendige periode van de Harlem Renaissance,
die vanaf de jaren twintig tot 1940 in New Yorks Harlem en in andere grote steden
in de VS plaatsvond. De ‘Jazz Age’ - zoals de Harlem Renaissance vaak wordt
genoemdwordt tegenwoordig gezien als een periode van tot dan toe ongekende
productiviteit van zwarte kunstenaars in de Verenigde Staten. De Afro-Amerikaanse
kunstzinnige expressie was uiteenlopend en omvatte onder meer muziek en toonkunst,
dans, schilderkunst, literatuur en toneel. Wat deze verschillende kunstvormen verbond
was de poging van zwarte kunstenaars om nieuwe manieren van self-fashioning te
vinden die de langdurige effecten van de slavernij en zwarte onderdrukking door
blank Amerika probeerden te doorbreken.
Sinds de academische herontdekking van de Harlem Renaissance door onder
andere academicus Nathan Huggins in de jaren zeventig heeft dit thema centraal
gestaan. De grote hoeveelheid literatuur die over het onderwerp is gepubliceerd in
acht nemende, geef ik toe dat ik in eerste instantie behoorlijk sceptisch de eerste
pagina's van Anna Pochmara's The Making of the New Negro: Black Authorship,
Masculinity, and Sexuality (2011) las. Het is niet makkelijk te zien welke nieuwe
inzichten er over deze grondig onderzochte periode te vinden zijn. Is het nog steeds
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mogelijk nieuwe feiten en ontdekkingen aan te treffen over deze bloeiperiode van
de Amerikaanse kunst- en literatuurgeschiedenis? Pochmara, assistent professor
Engelse Taal en Cultuur aan de universiteit van Warschau, gelooft dat dit inderdaad
mogelijk is. In de 280 pagina's van
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haar monografie The Making of the New Negro analyseert ze de constructie van
gender, seksualiteit en met name zwarte mannelijkheid in een selectie van teksten
uit die periode, waaronder gepubliceerde teksten en privé-brieven. Ze herwaardeert
zes schrijvers en politiek leiders en hun artistiek en politiek werk door ze met elkaar
in dialoog te brengen.
Het aantal boeken dat gericht is op de thema's masculiniteit en blackness is de
laatste jaren gegroeid.1 Pochmara's boek sluit zich hierbij aan door zich te concentreren
op de Harlem Renaissance. Ze gebruikt hiervoor de ruimere term ‘New Negro
Renaissance’, zodat ze zwarte artistieke expressie in meerdere noordelijke steden,
naast New York City, kan betrekken in haar analyse. Haar werk bouwt voort op
bijvoorbeeld de ideeën van Marlon Bryan Ross' Manning the Race: Reforming Black
Men in the Jim Crow Era. (2004) Ross' analyse van de New Negro beweging richt
zich op ‘the sexual politics of patronage’ in de vroege twintigste-eeuwse pogingen
om zwarte masculiniteit te bevorderen in de strijd voor raciale vooruitgang. (13)
Pochmara wil de bevindingen van Ross deels bijstellen en richt zich vooral op twee
schrijvers die Ross ook onderzocht. Dit zijn Alain Locke en Wallace Thurman.
Hiervoor gebruikt Pochmara een complex model dat is gebaseerd op inzichten van
onder meer Masculinity Studies en Whiteness Studies. Ze stelt dat de:
black male writer is caught in a double bind between the need to engage
in ‘heroic warfare’ with his strong predecessors and the need to establish
a legitimate patrilineal lineage, which will both validate black male
authorship and set off the specters of social illegitimacy resulting from
white men's symbolic and biological fathering of black children. (9-10)
Volgens Pochmara is de zwarte mannelijke schrijver van die tijd continu bezig om
zijn voorgangers tegen te spreken en tegelijkertijd zijn eigen idee van het politieke
en artistieke moment te scheppen. Op deze stelling van de double bind waarin de
zwarte mannelijke schrijver is gevangen bouwt Pochmara voort in de zes hoofdstukken
van haar boek.
De structuur van haar tekst en de hoofdstukindeling zijn als volgt: het eerste
hoofdstuk, ‘Prologue: The Question of Manhood in the Booker T. Washington W.E.B. Du Bois Debate’, introduceert voor de lezer de sociaalhistorische en
ideologische context van de Harlem Renaissance. Washington en Du Bois streden
in deze tijd om het symbolische leiderschap van de zwarte gemeenschap. Pochmara
wil in dit hoofdstuk laten zien dat beide leiders sterk van elkaar afweken in hun
constructies van zwarte masculiniteit. Terwijl Washington gelooft in een
mannelijkheid die gebaseerd is op ijver en patriarchale welgemanierdheid, kiest Du
Bois voor een meer assertieve versie van zwarte mannelijkheid, die verbonden is
met zijn notie van exceptio-

1

Zie bijvoorbeeld Schwarz (2003), Summers (2004) en White (2011).
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neel leiderschap dat voortkomt uit een elite klasse; de zogenoemde ‘talented ten
percent’. The Making of the New Negro gaat verder met twee delen die beide uit twee
hoofdstukken bestaan. Het eerste deel heeft als titel ‘Alain Locke and the New Negro’
en bespreekt Locke als een van de centrale figuren van de beweging die zich
voornamelijk richtte op jongeren in die beweging. Het tweede deel, ‘Wallace Thurman
and Niggerati Manor’, beschrijft Thurmans invloed op de beweging als iemand die
deel uitmaakte van een jongere generatie kunstenaars en activisten. Het tweede deel
van Pochmara's boek wordt gevolgd door een zesde hoofdstuk waarin Richard Wrights
antwoord op de New Negro Renaissance wordt beschreven aan de hand van de
constructies van zwarte mannelijke identiteit in zijn romans die werden gepubliceerd
in de jaren kort na de Renaissance.
Pochmara's boek is in grote mate gebaseerd op het idee dat de productie van literaire
en culturele geschiedschrijving een kwestie van dialogical rhetorics is, waarmee een
retoriek van stelling en verwijzing wordt bedoeld. Hiermee refereert ze aan een door
gender en seksualiteit getekende dialoog, die in de productie van literaire en culturele
geschiedenis heeft bemiddeld. Pochmara beargumenteert dat deze dialoog in het
geval van de New Negro Renaissance plaatsvond tussen de belangrijkste mannelijke
figuren van de beweging op het gebied van representatie en esthetiek. Een voorbeeld
hiervan is het gebruik van oorlogsdiscours door bijvoorbeeld Du Bois. Pochmara
onderkent een retoriek van strijdlust in Du Bois' politieke constructie van zwarte
mannelijkheid. Du Bois, die in zijn werk veel aandacht besteedde aan bijvoorbeeld
de prestaties van zwarte militairen, probeert volgens Pochmara de balans te vinden
tussen de intellectueel en de strijder. Hij gebruikt termen als ‘brain and brawn’ om
een visie van mannelijkheid te bevorderen die zowel militant als beschaafd en nobel
is. (51) Pochmara contrasteert dit met Alain Lockes latere poging om vergelijkbare
oorlogstermen tot de zogenoemde ‘culturele frontlinie’ te introduceren. Locke stelt
zwarte, artistieke articulatie op gelijke voet met de ontberingen en uitdagingen van
oorlogsvoering en voert Du Bois' intellectuele en politieke strijd op het gebied van
het esthetische. Pochmara schrijft: ‘Th[e] representation of art as struggle politicizes
cultural productions. (...) Locke's aesthetic philosophy places modernist art as a
successful weapon.’ (107) Zwarte schrijvers en politieke leiders van de New Negro
beweging voerden een constante discussie over de uiteenlopende betekenissen van
zwarte masculiniteit in deze periode.
The Making of the New Negro is een zowel interessant als inzichtrijk boek. Het is
inzichtrijk, omdat het is gebaseerd op een gevarieerd aantal gepubliceerde en
ongepubliceerde boeken, briefwisselingen en manuscripten. Pochmara laat haar
vakkundigheid zien in haar verhandeling van deze bronnen en in de bedreven wijze
waarop ze hier een verhaal uit schept.
Door nadruk te leggen op de voortgaande conversatie van de besproken zes
schrijvers en politiek leiders en hun artistiek en politiek werk - de dialogical rhetorics
- weet Pochmara op een frisse manier naar een veelbesproken periode uit de
Amerikaanse literatuur- en cultuurgeschiedenis te kijken.
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Tegelijkertijd blijft Pochmara's studie vaak te onbeduidend. Ik hoopte dat haar kijk
op de geselecteerde teksten vragen op zou wekken over de implicaties van datgene
wat ze beschrijft. Dit is jammer genoeg niet het geval en The Making of the New
Negro blijft te veel op het beschrijvende vlak. Daarnaast is de structuur van het boek
niet overtuigend. In haar poging de intertekstualiteit van de constructie van zwarte
masculiniteit tijdens New Negro Renaissance vast te stellen, gebruikt Pochmara te
veel verwijzingen, ten koste van de helderheid en leesbaarheid van haar werk.
Bovendien lost het boek niet geheel de verwachtingen in die worden geschetst in de
introductie. Pochmara stelt bijvoorbeeld bij het inleiden van haar theoretische methode
dat deze ‘will also shed light on fundamental black feminist projects [of the 1980s]
which aim to undo this masculinization and to rewrite black literary history’. (10)
Buiten het feit dat dit niet gebeurt in The Making of the New Negro, blijft het voor
mij enigszins onduidelijk hoe een behandeling van zwarte masculiniteit en seksualiteit
in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw kan worden toegepast in een
bespreking van interventies door zwarte feministen die vijftig jaar later plaatsvonden.
Terugkomend op de eerste vraag in deze boekbespreking over de mogelijkheid
om nieuwe kennis te ontdekken over de Harlem Renaissance: nee, het blijkt niet
mogelijk om geheel nieuwe feiten en inzichten te vinden bij het doorzoeken van de
archieven. Wat The Making of the New Negro overigens wel bereikt, is het vergroten
van ons begrip van de constructie van zwart auteurschap en masculiniteit van deze
tijd.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Met dit nummer sluiten we het jubileumjaar af. Dat doen we op karakteristieke wijze,
met wederom een veelzijdige invulling door docenten, promovendi en studenten.
Universitair docent Wilbert Smulders grijpt in het openingsartikel terug op een
canoniek werk: De donkere kamer van Damokles, dat nu opnieuw in de belangstelling
staat dankzij Nederland Leest. Hij laat aan de hand van correspondentie en enkele
essays van Hermans zien waar zijn ambivalente houding jegens zijn meest succesvolle
werk vandaan kwam. Promovenda Marjolein Corjanus beschouwt de vele actuele
plagiaat-gevallen in Frankrijk: waar ligt de scheidslijn tussen intertekstualiteit en
‘overschrijven’ en waarom kent Frankrijk zoveel schandalen op dit gebied? Ze geeft
een stand van zaken en biedt zo een kijkje in de keuken van het Franse literaire leven.
Een andere canonieke auteur in deze Vooys is Jan Wolkers, wiens korte verhalen
door studente Suzanne van Geuns vanuit religiewetenschappelijk perspectief gelezen
worden. Het veelvuldige geweld tegen dieren in deze verhalen is, zo toont zij aan,
te begrijpen als een ritueel. Tot slot beschrijft boekwetenschapper Paul Dijstelberge
de sociale en financiële positie van de schrijver en de rol van de uitgever daarin voor
de vroegmoderne periode: het wordt al gauw duidelijk dat het schrijvers nooit om
een dik salaris te doen kan zijn geweest.
Jan de Jong herinnert ons aan een tijd dat het genre van de roman zelf nog niet
gold als volwaardig: hij plaatst P. van Limburg Brouwer, schrijver vol zelfspot, graag
alsnog In de Kast. Promovendus Rik Smit heeft geen goed woord over voor een
genre waarmee de markt aan de haal is gegaan: de paranormale romantiek, de Kop
van Jut van deze editie.
Redacteur Viola van de Sandt en oud-hoofdredacteur Lisanne Snelders vroegen
succesvol uitgever en Elsschotbiograaf Vic van de Reijt naar zijn rol als ‘toekenner’
van literaire waarde en als voorstander van een intellectuele elite. Het leverde een
boeiend gesprek op met een oude rot in het uitgeversvak. In de laatste terugblikcolumn
is eveneens een lid van de oude garde aan het woord: Just Enschedé, verbonden aan
de CPNB, neemt ons mee naar 1982, een jaar waarin er geen Boekenbal was, en
voert ons van daar langs precies dertig jaar boeken, dansmuziek en mooie jurkjes.
Zoals altijd sluiten we dit nummer af met recensies: Janneke van der Heide bespreekt
The Evolution of Literature: Legacies of Darwin in European Cultures en Ton
Naaijkens las het werk van Carl de Strycker voor ons: Celan auseinandergeschrieben.
Paul Celan in de Nederlandstalige poëzie.
De essaywedstrijd, de reeks van columns waarin werd teruggeblikt op de laatste
dertig jaar van het literaire en wetenschappelijke veld: de festiviteiten rond Vooys'
dertigjarig bestaan zijn voorbij. Het is tijd om weer verder te gaan. Ook het komende
jaar kunt u interessante en diverse nummers van ons verwachten. De redactie wenst
u een prettige jaarwisseling!
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Wilbert Smulders
Hermans over De donkere kamer: ‘mijn slechtste boek’ en ‘knap
succes’
Wilbert Smulders, neerlandicus aan de Universiteit Utrecht en
Hermansexpert, laat zien dat De donkere kamer van Damokles een
bijzondere positie heeft in diens oeuvre: het is zowel zijn meest succesvolle
roman als het werk waaraan hij zelf bij het schrijven, maar ook lange tijd
daarna, het minste plezier beleefde. Smulders toont aan dat Hermans'
ambivalente positie ten aanzien van de roman te verklaren is binnen een
bredere discussie over de vraag wat een goede roman is: experimenteel
of klassiek? Deze categorieën blijken elkaar niet per definitie uit te sluiten.

Nederland leest Hermans
De donkere kamer van Damokles (1958) neemt in Hermans' werk een vreemde plaats
in. Aan de ene kant is het de eerste roman waarmee hij succes had bij een groot
publiek, aan de andere kant is het de roman waaraan hijzelf het minste plezier heeft
beleefd en schaamde hij zich bijna voor het succes dat hij ermee had.
Allereerst de ene kant: dat Hermans pas in 1958 doorbrak bij een groot publiek.
Dit is nu misschien moeilijk voorstelbaar gezien de centrale plaats die hij inneemt
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, vooral in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw. Toch is het voor een goed begrip van De donkere kamer van
Damokles van belang in gedachten even terug te gaan naar de omstandigheden waarin
de roman geschreven werd en verscheen: het culturele klimaat van de jaren vijftig,
met zijn nog geheel verzuilde pers en de ontluikende televisie (één net, alleen 's
avonds), de kloof tussen de kleine kring van auteurs en lezers van enkele moeizaam
opererende literaire tijdschriften en het grote publiek, dat bediend werd met
bijvoorbeeld de Arbeiderspers-omnibussen die bij tienduizenden tegelijk aan de man
gebracht werden door de bezorgers van het grootste dagblad van Nederland, het
socialistische Het vrije volk. Literatuur had nog maar een klein hoekje in de krant en
werk van Hermans, Reve, Mulisch en de Vijftigers werd nog uitsluitend uitgegeven
in de vorm van het gebonden boek, waarvoor maar een heel beperkte lezerskring
bestond. Het viel in die dagen buiten ieders blik dat dit nog geen anderhalf decennium
later sterk veranderd zou zijn: dat diezelfde schrijvers in het televisietijdperk publieke
figuren zouden worden en hun werk in paperback in grote oplagen zou worden
verspreid; dat in de loop van de jaren zestig het verschijnsel bestseller zou ontstaan
(en steeds belangrijker zou worden) en dat een groot publiek vanaf de jaren zeventig
aangestuurd zou worden door een netwerk van wekelijks verschijnende literaire
bijlagen. In de jaren vijftig was het eenvou-

Vooys. Jaargang 30

7
digweg niet denkbaar dat een auteur ‘gemaakt’ zou kunnen worden door hem of haar
drie minuten te gast te laten zijn bij een televisieprogramma als De Wereld Draait
Door. In de kleine kring waarin literatuur toen leefde was commercieel succes eerder
iets verdachts.
Dan de andere kant: dat Hermans vrijwel een hekel heeft gehad aan het boek. Ook
dit is moeilijk voorstelbaar voor hedendaagse lezers. De donkere kamer van Damokles
is immers al meer dan een halve eeuw canoniek (in 2008 verscheen de 43ste druk),
is een van de boeken die middelbare scholieren het liefst lezen1 en was uitverkoren
om in de maand november van dit jaar het object te zijn van ‘Nederland Leest’.
Er is nog iets geks aan de hand met deze roman. Hermans had tot 1957 weinig
erkenning gekregen voor wat hij zelf zijn belangrijkste werk vond, te weten de
surrealistische verhalen zoals die uit Paranoia en de roman De God Denkbaar
Denkbaar de God. Dat zat hem natuurlijk niet lekker, maar dat hij pas succes had
toen hij in 1958 voor de dag kwam met wat in zijn ogen een conventionele roman
was, namelijk De donkere kamer, vond hij ronduit verontrustend. Ook dit zorgde
ervoor dat deze roman hem met tweeslachtige gevoelens vervulde. En om het nog
iets gecompliceerder te maken: Hermans heeft juist vanaf 1958 propaganda gemaakt
voor ‘de klassieke roman’, waarvan nu net De donkere kamer het prototype lijkt te
zijn. In het hierna volgende probeer ik deze kluwen te ontwarren.

‘Het is koffie kweken aan de Noordpool’
Hoe stonden de zaken voor Hermans in de periode dat het schrijven van De donkere
kamer op zijn programma stond, dat wil zeggen in de periode van 1952 tot 1958?
Als hij in mei 1952 begint te schrijven aan wat later De donkere kamer zou worden,
heeft hij net het proces vanwege Ik heb altijd gelijk achter de rug. Hij schrijft in een
dummy dertig bladzijden, die dan nog de titel ‘Een overgevoelige natuur’ dragen.
Voorlopig zal hij het daarbij laten, omdat hij niet weet hoe het verder moet. Daarbij
is hij ontmoedigd door de respons op zijn werk, hoewel hijzelf vindt dat hij veel beter
schrijft dan voorheen:
[M]aar ja, het leidt allemaal tot niets. De kranten prijzen mij, maar vertellen
erbij dat maar héél héél enkelen mijn werkjes kunnen begrijpen. Daar ben
ik dus voorgoed mee getekend. Onder dat etiket zal ik de gebrekkige
literatuurgeschiedenis van Nederland in gaan. (Hermans 2004: 120)
Als hij in september 1953 het manuscript van de verhalenbundel Paranoia aan Van
Oorschot opstuurt, schrijft hij in het begeleidende briefje: ‘Ik heb een voorgevoel
dat het een mooi boekje wordt; een soort afscheidsboekje, misschien.’ (Hermans
2004: 94) Een jaar later, in 1954, als Paranoia is uitgebracht, schrijft hij z'n uitgever:
‘Bij iedere nieuwe critiek over Paranoia die ik in handen krijg, wordt mij duidelijker
dat ik

1

Zie bijvoorbeeld: www.webhome.demon.nl/top100/, (juli 2012).
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voorgoed te boek sta als een deiningman. Men schrijft niet over het boek, maar over
de deining die ik veroorzaakt heb, zou kunnen veroorzaken, waarschijnlijk alweer
veroorzaak enz. enz.’ en ‘Dikwijls als ik critieken op mij lees, word ik bang van
mezelf.’ (Hermans 2004: 94)
Hij heeft het bovendien veel te druk: hij is medewerker van Podium, waar hij bezig
is Mandarijnen op zwavelzuur - stukken te publiceren en moet bovendien een
dissertatie schrijven waarvoor hij veel veldwerk in Luxemburg moet verrichten. Hij
heeft dus te weinig tijd voor het schrijven van een roman, maar kan het zich ook
weer niet permitteren om zijn baan aan de universiteit van Groningen op te geven.
Uit de afrekening over 1953 blijkt namelijk dat hij dat jaar aan de literatuur slechts
1239,06 gulden heeft verdiend. (Hermans 2004: 121)
In 1955 wordt zijn zoon geboren en krijgt hij vrijwel de hele Nederlandse literaire
wereld over zich heen vanwege zijn als Mandarijnen-brochure gepubliceerde aanval
op J.B. Charles. Omdat Van Oorschot de tweede Mandarijnen-brochure niet wil
uitgeven, doet hij dat noodgedwongen in eigen beheer en probeert hij tevergeefs bij
verschillende uitgevers de hele verzameling Mandarijnen onder te brengen. Met De
donkere kamer zit hij intussen vast; in mei 1955 schrijft hij Van Oorschot:
Wat van De donkere kamer van Damokles gereed was, heb ik een week
of drie geleden in de vuilnisbak gegooid. Ik denk niet dat ik voorlopig
enig animo zal hebben er opnieuw aan te beginnen. Wat daaraan te doen?
Het is geen onwil, maar onmacht. Wat daaraan te doen? [...] Wanneer je
mij werkelijk een laatste vriendendienst wilt bewijzen, gooi je het contract
van De donkere kamer van Damocles in de kachel. (Hermans 2004:
156-157)
Een jaar later, in april 1956, schrijft hij Van Oorschot dat hij een andere roman bijna
af heeft: De God Denkbaar Denkbaar de God. Over die tekst is hij wel enthousiast:
‘Het is de eerste consequent surrealistische roman, niet alleen in Nederland, maar
op de hele wereld.’ (Hermans 2004: 167) In een interview van jaren later herinnert
hij zich dat hij tijdens het schrijven van dit boek er zo in opging, dat hij het in het
bad kon declameren en op reis het hotelregister tekende met ‘Denkbaar’.2 Als hij die
roman voltooid heeft,

2

Hermans zegt dit in een context waaruit opnieuw blijkt dat hij De donkere kamer niet hoog
heeft zitten: ‘Die namen zijn allemaal goed geslaagd. Verder ben ik niet dol op De donkere
kamer. Het is een gewone roman. Men kan met een zo eenvoudige figuur niet veel kanten
op. De God denkbaar is van veel meer belang. Dat was een experiment, een persoonlijke
revolutie. Expres tegen de regels van de romankunst, als die tenminste bestaan. Alle
begrijpelijkheid heb ik er opzettelijk uitgewipt. De God denkbaar is polyinterpretabel. De
gewone roman suggereert tot een bepaalde interpretatie. Denkbaar kon ik uit het hoofd
declameren, in het bad. Ik maakte in die tijd een reis door Italië. In alle gastenboeken schreefik
Denkbaar, niet Hermans. Wel een beetje flauw, maar dat tekent mijn bezetenheid van dat
boek. Het slot vind ik heel aangrijpend. [...] Ook Conserve is een heel mooi boek, beter dan
De donkere kamer. De tweede versie ervan is de beste, die heb ik op schoolmeestersmanier
herschreven: zin voor zin.’ (In: Jesserun d'Oliveira 1977: 21)
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wil hij verder gaan met het bewerken van Conserve en de andere twee kitsch-romans,
teksten die hij in 1946 voornamelijk om het gewin snel geschreven heeft. ‘Ik heb in
dit werkje veel meer zin dan in Damokles, ten eerste doordat ik door De God
Denkbaar Denkbaar de God ervoor in de stemming gekomen ben, ten tweede doordat
de oorlog mij een beetje de keel uithangt en het publiek waarschijnlijk ook.’ (Hermans
2004: 170) Als De God Denkbaar een halfjaar later net is uitgekomen, zal hij Van
Oorschot schrijven:
Er zijn deskundigen die De God Denkbaar Denkbaar de God voor een
groot meesterwerk houden. Onder de aanhangers van die mening vindt
men niet in de laatste plaats W.F. Hermans. Heus, zonder gekheid, over
mijn andere boeken ben ik lang niet zo te spreken als over dit. Wie weet,
keert het tij in de boekhandel. (Hermans 2004: 197)
Maar het tij keert niet. Vrijwel geen recensent is over De God Denkbaar te spreken.
In juni 1957 noemt Gerard Knuvelder het boek in De Tijd ‘een mislukt veelbelovend
werk’ en dat is tekenend voor de algehele ontvangst. Deze reacties vergrootten
Hermans' animo niet om het vastgelopen manuscript van De donkere kamer vlot te
trekken, waarvoor hij inmiddels al vijf jaar een contract had. In 1965 zegt hij tegen
H.U. Jesserun d'Oliveira over deze periode: ‘Ik had het gevoel dat ik als auteur
volkomen mislukt was. Als iedereen het zegt, ga je het tenslotte wel geloven.’
(Jessurun d'Oliveira 1965: 24) In een brief uit 1988 aan een bevriende
literatuurwetenschapper blikt hij als volgt terug op 1957:
Ik had zelf ook geen vertrouwen in het boek. De belangstelling was in die
tijd toch al klein. Zo herinner ik me nog hoe gedeprimeerd ik raakte toen
ik voorjaar 1957 een hele stapel van Ik heb altijd gelijk bij een
tweedehands-boekenwinkel in Utrecht zag liggen [...] Kortom, toen ik het
[manuscript van De donkere kamer] inleverde (ik had er niet eens een
doorslag van, stiekem hopend dat het zoek zou raken bij de post), had ik
er geen enkel vertrouwen in. Ik schaamde me er eigenlijk een beetje voor:
ik vond het zo ouderwets in vergelijking met De God Denkbaar Denkbaar
de God.3
Toen, in die terugblik uit 1988, voegde hij daaraan meteen toe: ‘Dit soort dingen
vind ik nu niet meer. Hoe ouderwetser hoe beter. Alle moderne dingen zijn aardig
voor een keertje, maar er kan geen oeuvre mee worden samengesteld. Of het wordt
navelstaarderij en niet ophouden met liegen’,4 maar dertig jaar eerder werd zijn animo
om De donkere kamer te voltooien dus ernstig geremd, doordat hij het gênant vond
met een conventionele roman voor de dag te komen.

3
4

Brief de dato 16 februari 1988. In: Hermans-archief Letterkundig Museum, corresp.
W. Smulders.
Idem.
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‘Hamlet gespeeld in gordijnen en confectiepakjes’
Toch krijgt Hermans eind 1957 ineens de geest en voltooit hij de roman in het voorjaar
van 1958 in drie maanden tijd. Maar hij houdt zijn reserves, getuige de gelaten toon
van het briefje van 14 juli 1958 aan Van Oorschot, dat het manuscript begeleidt:
‘Enfin, ik hoop voor je dat je het met enig genoegen zult publiceren. En dan maar
wachten op de protestacties van pers, publiek en pastoors.’ (Hermans 2004: 221)
Onzekerheid over deze roman spreekt ook uit de brief die hij twee weken na inlevering
van het manuscript aan Frieda Balk-Smit Duyzentkunst schrijft:
Het is een vrij dik boek geworden en toch uiterst beknopt geschreven. Ik
weet zelf niet wat ik ervan denken moet. Voor het eerst heb ik een boek
gemaakt met een intrigue van grootse eenvoud, een ‘machtig gegeven’
begrijp je wel. Het gegeven was zo machtig, dat al het andere in
vergelijking daarmee onbelangrijk werd, ieder schilderachtig detail
overbodig aandeed. [...] Het is zoiets als Hamlet gespeeld in gordijnen en
confectiepakjes. [...]. Het is een merkwaardige ervaring voor mij dat ik,
als ik over een groots gegeven beschik tot bijna klassieke methoden wordt
teruggedrongen. [...] Waar is de vrolijke tijd gebleven waarin ik Conserve
schreef, op en top op z'n jan-boeren-fluitjes, zonder enige (of misschien
juist met overstelpend veel) besef van het hoe. (Hermans 2010: 723)
Met De donkere kamer heeft Hermans heeft dus iets geschreven waarvan hijzelf niet
weet wat hij ervan denken moet.
Het spreekt voor zich dat hij verrast werd door de vrijwel unaniem positieve
ontvangst van zijn roman. Het regent ineens complimenten, zelfs het IDIL5 vindt De
donkere kamer ‘een sterke roman’ (al wordt eraan toegevoegd: ‘die om de vrije
erotiek lezers met onderscheidingsvermogen vraagt’6). In maart 1959 roepen Johan
van der Woude en Adriaan van der Veen, die voorheen kritisch waren over Hermans
werk, De donkere kamer voor de Avro-microfoon uit tot boek van het jaar. In juli
van dat jaar kiest De Groene Amsterdammer - gezien de eerste Mandarijnen-brochure
toch bepaald niet

5

6

IDIL (Informatie Dienst inzake Literatuur) was is in 1937 opgericht door katholieke
bibliotheken, uitgeverijen en boekhandelaren die graag een overzicht wilden hebben van
boeken die als moreel juist konden worden aangemerkt. Hoewel ze vonden dat katholieken
meer zouden moeten lezen, waren ze onzeker over de vraag welke boeken voldeden aan de
katholieke boekenwet, de zogenaamde Index. In de jaren vijftig zwaaide de geestelijke Gerard
Verbiest (1894-1979) er de scepter; in die periode werd o.a. Hermans' werk herhaaldelijk
getroffen doordat de katholieke boekenbranche te horen kreeg dat het ‘Verboden lectuur’ (=
categorie I) of ‘Streng voorbehouden’ (= categorie II) was. (Pas Categorie V luidde: ‘Lectuur
voor allen’.) In hoofdstuk III van Mandarijnen op zwavelzuur, dat de titel ‘Storm in een glas
wijwater’ draagt, is de Hermans' tirade tegen IDIL-coryfee Verbiest uit 1952 opgenomen,
onder de titel ‘De Heilige Idil en haar nar’. IDIL bestond tot 1968 (!), toen het opging in het
KBLC (Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum), dat nog steeds bestaat.
IDIL-beoordeling (28-01-1959).
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Hermans' lijfblad - de roman als boek van de maand. In augustus 1959 verschijnt de
derde druk. In oktober 1961 verschijnt de Deense, in april 1962 de Noorse, in mei
1962 de Engelse, in augustus van datzelfde jaar de Zweedse en in oktober de Franse
vertaling. Op maandag 21 mei 1962 beginnen de opnamen voor de verfilming van
de roman door Fons Rademakers. De doorbraak is een feit.
Toch neemt dit succes Hermans' ambivalente gevoel jegens zijn roman niet weg.
Hij begrijpt even weinig van het succes van De donkere kamer (en van de romans
die hij daarna zal schrijven) als van het gebrek aan succes dat hij had met wat hij
daarvóór schreef. Doelend op de omslag in 1958 schrijft hij in 1976 aan Frans Janssen:
Om je een geheime waarheid te vertellen: mijn onberoemdheid en gebrek
aan succes in de jaren is voor mij een even groot raadsel als de huidige
omgekeerde situatie en allebei kan het aanleiding geven tot de
treurigmakende gedachte dat het leven toch maar een malle gok is en dat
de oordelen van de mensen op niets berusten. Als ik voor 1958 zou zijn
overleden of zelfs maar radicaal opgehouden met schrijven, zou nu niemand
meer van mij hebben gehoord. (Hermans 2010: 756)

‘Afschuwelijk misverstand!: de auteur als slaaf van zijn publiek’
Maar ook meteen na het eclatante succes van De donkere kamer stak hij zijn reserve
over de roman in kleine kring niet onder stoelen of banken. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit zijn antwoord op een brief van Sybren Polet, die dan redacteur is van Podium 58
- een poging tot doorstart van Podium. Op briefpapier van het ‘2-maandelijks literair
tijdschrift’ had Polet Hermans op 26 januari 1959 gefeliciteerd met zijn lectoraat in
de fysische geografie aan de Universiteit van Groningen en hem gevraagd bij te
dragen aan Podium 58. Polet spreekt zijn bewondering uit voor De donkere kamer:
En nu ik je toch schrijf, vergun mij even mijn petjen op te lichten: je
Zwaard van Damocles is geweldig; ik zou het niet anders weten te zeggen.
Een boek dat ondankbaar stemt: waarom heeft hij er i.p.v. 400 geen 800
pag. van gemaakt? Een boek dat deprimeert: als je van plan bent proza te
schrijven, begin er niet aan, want dit bereik je niet. Sorry, dat ik uitbundig
ben, maar je kunt het zo zelden zijn voor een Nederlands boek dat je de
gelegenheid moet aangrijpen. Overigens is dit boek niet zozeer
aangrijpender dan je voorgaande proza dan wel knapper.7
Een week later, op 2 februari, antwoordt Hermans Polet met een uitvoerige brief
waarin hij laat zien dat het succes van de roman hem bevreemdt:
De bijval die ‘Damocles’ ondervindt blijft mij verbazen en verontrusten,
waarmee ik niet wil zeggen dat ik het naar vind als iemand, jij b.v. mij
schrijft dat hij het waar7

Hermans-archief Letterkundig Museum, corresp. WFH-S. Polet.
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deert. Ik geef direct toe dat ‘Damocles’ knapper geschreven is dan veel
van mijn andere boeken (of nou ja, Het behouden huis is minstens even
knap) maar dat juist die knapheid het aspect is dat ook door een
experimentele dichter geprezen wordt, slaat mij met onbegrip. Is die
knapheid zoveel bijzonders? Het is een klassieke knapheid, om het maar
zo gunstig mogelijk uit te drukken, elke buitenlandse film zit even knap
in elkaar (Fanfare [film van Fons Rademakers uit 1958] zit trouwens ook
vrij knap in elkaar voor het doen van een Nederlands product). Ik voor
mij vind de doelbewuste onknapheid van De God Denkbaar Denkbaar de
God veel knapper. Ik heb lang geaarzeld Damokles af te maken (ik heb er
geen zes jaar over geschreven, maar bij elkaar een maand of vier, het heeft
alleen zo lang geduurd door die aarzelingen). Ik wou het niet helemaal
opgeven omdat ik het gegeven zo eenvoudig en toch voor veel uitwerking
vatbaar vond, zoiets als een stuk van Bach. Maar, nu ik er over nadenk,
misschien heb ik tenslotte Damocles alleen afgemaakt omdat mij uit de
reacties op Denkbaar bleek dat men dat boek mislukt vond omdat men
meende dat ik ‘de’ romantechniek niet beheerste. Afschuwelijk
misverstand! Zo wordt zelfs een onafhankelijk auteur toch nog de slaaf
van zijn publiek.8
Hier komt iets opmerkelijks aan het licht. De schrijver die in kleine kring naam heeft
gemaakt met vooral surrealistische verhalen, werpt hier op weliswaar vriendelijke
toon, maar toch in duidelijke bewoordingen de experimentele dichter Polet het verwijt
voor de voeten dat hij pas bij een conventionele roman als De donkere kamer over
zijn werk enthousiast is geworden. Waarom, zo vraagt Hermans hier impliciet, bleven
de Vijftigers zo stil bij een experimentele roman als De God Denkbaar, die toch een
eind in de buurt komt van wat zij met hun poëzie beogen? Hij bagatelliseert de alom
bejubelde prestatie die hij met De donkere kamer geleverd heeft als een min of meer
goedkoop succes, dat niet alleen gemakkelijk te herhalen zal zijn, maar dat bovendien
ten koste is gegaan van het scheppen van werkelijk belangrijke literatuur (à la De
God Denkbaar dus):
Ik ben het met je eens dat Damocles veel langer had kunnen zijn, maar ik
kreeg genoeg van mijn eigen knapheid en daarom heb ik het maar zo
beknopt mogelijk gehouden. Als ik knap was en handig, zou ik er
gemakkelijk tien vervolgen op kunnen schrijven. Ik weet nog niet zeker
of ik dat wel ben. Ook heb ik nog een ander bijzonder knap gegeven in
mijn hoofd, al twee jaar, ik zal niet kunnen nalaten het te realiseren, zonder
dit soort boeken zelf erg belangrijk te vinden. Ik beschouw [dit soort
boeken] als een soort ontspanningslectuur. Als de algemene stand van het
proza in Nederland verder geëvolueerd was, zou ik het misschien niet de
moeite waard vinden aan dergelijke neigingen toe te geven, maar nu dat
niet het geval is, en ik er bovendien succes mee heb, wordt de verleiding
wel erg groot, in elk geval [wordt de

8

Hermans-archief Letterkundig Museum, corresp. WFH-S. Polet.
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verleiding] minder groot een boek uit te denken dat niet alleen in Nederland
maar ook in de hele wereldliteratuur een revolutie zou betekenen.9
Deze brief wordt pas twee maanden later door Polet beantwoord. Hij schrijft dat hij
de ‘onknapheid’ van De God Denkbaar even hoog aanslaat als de ‘knapheid’ van
De donkere kamer, ‘[...] maar het is ergens een knapheid die men ook van dichters
kent en “dus” minder frappant [vindt]’. Ook hij, schrijft Polet, was teleurgesteld over
het gebrek aan respons dat De God Denkbaar gekregen heeft. En evenals Hermans
vindt ook hij het jammer dat de Vijftigers zo weinig interesse hebben voor het proza.
Einde van deze korte, maar opmerkelijke gedachtewisseling met een Vijftiger over
de ‘onknapheid’ van de ‘experimentele roman’ De God Denkbaar.
De briefwisseling tussen Hermans en Polet geeft aan dat Hermans zich miskend
acht, zelfs door zijn collega's de Vijftigers, op wat hijzelf zijn sterkste punt acht: het
experimentele (lees: surrealistische) verhaal. En zij laat iets zien van zijn gêne, die
daarmee samenhangt, om met een ‘klassieke roman’ voor de dag te zijn gekomen.
In dat verband is het pikant dat hij juist in die tijd schrijft aan wat zonder twijfel zijn
bekendste poëticale essay zou worden, dat nota bene de titel ‘Experimentele romans’
draagt, dat hij in 1961 in Het Vaderland publiceert en in 1964 in Het sadistische
universum 1 bundelt, maar daar het ontstaansjaar 1958 krijgt. Opmerkelijk genoeg
is het verschijnsel ‘experimentele roman’ alleen maar de aanleiding tot dit essay; het
eigenlijke thema is zijn tegenhanger, namelijk ‘de klassieke roman’. En zo zal het
essay ook de literatuurgeschiedenis ingaan: als Hermans' beginselverklaring met
betrekking tot de aard, functie en doel van de klassieke roman. In dit essay geeft
Hermans immers zijn bekende ‘mussen’-definitie van de roman, die uitdrukt dat alle
onderdelen van een literair kunstwerk functioneel moeten zijn. Ook formuleert hij
er de slogan die later een gevleugeld woord zou worden: ‘Romanschrijven is
wetenschap bedrijven zonder bewijs’, waarmee hij elk naturalisme afwijst en zich
onomwonden tot het modernisme bekent. In tegenstelling tot wat hij Polet in deze
periode schrijft, zet hij experimentele romans in dit essay weg als producten van een
onrijpe literatuur en schuift hij een type roman naar voren waarvan De donkere kamer
sindsdien de representant bij uitstek is geworden.
Hoe moeten we deze tegenstrijdigheid verklaren? Gaat het hier vooral om een
strategische zet? Wil Hermans het ijzer smeden als het heet is en maakt hij daarom
de formule die tot succes bij een ruimer publiek heeft geleid, om pragmatische redenen
tot de kern van zijn poëtica, waarbij hij op de koop toe neemt dat subtiliteiten als die
waarover hij met Polet correspondeert, tot de kleine kring beperkt dienen te blijven?
Dit is niet onmogelijk, maar lijkt me onwaarschijnlijk. Of komt deze tegenstrijdigheid
voort uit kinnesinne vanwege het uitblijven van erkenning van zijn eigen
experimentele werk à la De God Denkbaar? Dit lijkt me waarschijnlijker, want
Hermans opent

9

Hermans-archief Letterkundig Museum, corresp. WFH-S. Polet.
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‘Experimentele romans’ met zich af te zetten tegen het bekendste prozawerk van de
Vijftigers, Bert Schierbeeks Het boek Ik uit 1951. De eerste zinnen van dit essay, dat
hij in 1958 schreef, maar in 1961 gepubliceerd werd, wijzen in die richting. Ze luiden
namelijk:
Tien jaar geleden werd ik geïnterviewd door de grootmeester van de
literaire interviewers, G.H. 's Gravensande. In die tijd begon Bert
Schierbeek Het boek Ik van zich te doen spreken. 's Gravensande vroeg
mij wat ik over de toekomst van de Nederlandse roman dacht. Ik zei dat
het belangrijkste experiment dat een Nederlandse auteur zou kunnen nemen,
het schrijven van een ‘klassieke roman’ zou zijn.10
Hermans is in 1958 dus nog steeds verongelijkt door het succes dat Schierbeek in
1951 had, maar dat neemt niet weg dat hij het idee van de ‘klassieke roman’ al in
1951 lanceerde, en niet pas in 1958, in reactie op het debacle van zijn lievelingsboek
De God Denkbaar. Het lijkt er bovendien op dat Hermans' pleidooi voor de ‘klassieke
roman’, door hem in een interview geponeerd in 1951 en in 1958 herhaald bij het
schrijven van ‘Experimentele romans’ en gepubliceerd in 1961, te maken heeft met
een andere discussie tussen Hermans en de Vijftigers, eentje die hij in 1951 in Podium
gevoerd heeft. Het betreft de discussie over het surrealisme met Paul Rodenko en
J.B. Charles naar aanleiding van De schilderkunst in een kritiek stadium, het toen
net verschenen spraakmakende essay van Carel Willink. In dit essay viel Willink de
abstracte vorm van experimentele schilderkunst aan van bij voorbeeld Wim Hussem,
waarvoor Rodenko en Charles vlak daarvóór in Podium nu juist een lans hadden
gebroken. (Met zijn essay viel Willink natuurlijk indirect de Cobra-beweging aan.)
In zijn Podium-essay ‘De lange broek als mijlpaal in de cultuur’ kiest Hermans partij
voor het standpunt van Willink, die beweerd had dat een kunstenaar, hoe
experimenteel hij ook wil zijn, altijd iets moet proberen uit te beelden. (Hermans
1951: 10-31) ‘Hij [de experimentele kunstenaar] poogt niet uit te beelden. Zijn
schilderijen zijn zelfs niet de afbeelding van verfklodders, maar verfklodders zonder
meer.’ (Willink 1981: 66) De schilderkunstige te-

10

‘Tien jaar geleden’ lijkt in tegenspraak met het feit dat dit essay uit 1958 stamt, het
jaartal dat Hermans vanaf de negende druk van Het sadistische universum 1 onder het
essay laat afdrukken, terwijl Schierbeeks Het boek Ik in 1951 verscheen. De verklaring
luidt denkelijk als volgt. Hermans heeft de kern van het essay (vlak) vóór 1958
geschreven; deze bevatte toen zijn definitie van de ‘klassieke roman’ en zijn poëticale
stellingname die uitmondt in ‘Romanschrijven is wetenschap bedrijven zonder bewijs’.
Hij publiceerde het essay in Het Vaderland van 29 maart 1961, en toen was het
inderdaad tien jaar na 1951. Bij die gelegenheid heeft hij er een kop en een staart aan
toegevoegd, respectievelijk de sneer naar Schierbeeks Het boek Ik (gevolgd door tirade
dat de hele moderne literatuur in Nederland helaas alleen maar ‘experimentele romans’
bevat) en het pleidooi voor het melodrama. (Zie ook: F.A. Janssen en R. Delvigne,
Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik
Hermans. Amsterdam 1996: 57.) Dit zou kunnen verklaren waarom het essay
‘Experimentele romans’, ondanks de faam die het heeft, zo'n onevenwichtige structuur
heeft.
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genstelling tussen de surrealist Willink en de Cobra-schilders loopt parallel met die
tussen de schrijver Hermans en de Vijftigers.
Ik krijg de indruk dat Hermans in ‘Experimentele romans’ uit 1958 voor de
buitenwacht het onderscheid tussen de experimentele en de klassieke roman min of
meer met de botte bijl tot stand brengt, en daarmee iets forceert dat in de kleine kring
van de medewerkers aan Podium, onder wie Hermans zelf, in de periode 1950-1958
regelmatig onderwerp van een veel subtielere gedachtewisseling is geweest, de
gedachtewisseling namelijk over de vraag of experimentele kunst alle regels dient
los te laten dan wel of zij toch tot in al haar onderdelen functioneel moet zijn, hoe
vrij zij ook zijn mag in het gebruik van regels.
Welbeschouwd discussieerden Hermans en de Vijftigers in Podium over een
nuance van het modernisme. Hun discussie over de tegenstelling tussen Carel Willink
en Wim Hussem kan misschien nog het beste worden samengevat als een geschil
tussen surrealisme met klassieke middelen en surrealisme met experimentele of
abstracte middelen. Zo bezien staat Hermans' ‘klassieke roman’ ook weer niet zo ver
af van Schierbeeks Het boek Ik, is zij er in feite een variant van.

‘De duistere achterkant van het toneel’
De indruk dat het onderscheid tussen experimenteel en klassiek ondergeschikt is aan
iets veel belangrijkers, wordt bevestigd door een ander poëticaal essay waaraan
Hermans in die periode werkt, namelijk ‘Antipathieke romanpersonages’, dat hij in
1960 zal publiceren in Nieuw Vlaams Tijdschrift. Dit essay is vele malen subtieler
en diepgaander dan ‘Experimentele romans’, maar heeft gek genoeg in de
Hermansreceptie tot nu toe nauwelijks aandacht gekregen. In dit essay levert Hermans
een complete visie op wat literatuur volgens hem dient te zijn en hoe de verhouding
tussen de schrijver en zijn publiek in elkaar zit. Het essay is niet, zoals ‘Experimentele
romans’, half en half gericht tegen de experimentele dichters; integendeel, hij
verwoordt wat ‘de moderne schrijver’ en ‘de moderne literatuur’ dient te zijn, of
deze nu surrealistisch, experimenteel, abstract of realistisch is.
Hermans maakt allereerst een principieel onderscheid tussen literatuur en
niet-literatuur, oftewel tussen ‘de serieuze roman’ en wat hij een roman voor ‘het
gemiddelde publiek’ noemt. De eerste soort roman confronteert het publiek met ‘wat
het wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar
bij het ontwaken verdrongen’; in de tweede soort beschrijft de schrijver personages
‘waarover [hij] niet meer bekend maakt dan de massa, in zijn op schijnwaarden
gebaseerde onderlinge verkeer, in het openbaar over zichzelf wil weten’.
Hermans' hoofdpunt is dat geen van beide soorten romans in staat is een adequate
afbeelding van de werkelijkheid te geven, aangezien beide soorten romans een
mythisch beeld van de werkelijkheid geven. Maar er is volgens Hermans een
belangrijk verschil tussen beide soorten. De roman voor het grote publiek maakt het
publiek wijs (of bevestigt het in zijn idee) dat er zoiets bestaat als ‘de werkelijkheid’
- en verdonkeremaant dus, al dan niet bewust, dat het beeld dat hij van de
werkelijkheid ophangt,
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conventioneel is; dat wil zeggen overeenkomstig wat men stilzwijgend onderling
heeft afgesproken. De schrijver van de onserieuze roman weet niet (of wil niet weten)
dat zijn beeld van de werkelijkheid een mythisch beeld is. De schrijver van de serieuze
roman daarentegen schept zijn beeld van de werkelijkheid in het volle bewustzijn
dat het er alleen maar een mythisch van beeld geeft. Alle literatuur is dus mythisch,
de fantastische even goed als de realistische. ‘Ook de realistische roman is in wezen
een mythische roman en zijn maker is een magiër. Geen psycholoog, geen socioloog,
geen natuurkundige, maar een magiër die er zijn hoogstpersoonlijke mythe op
nahoudt.’
Wat is dan het verschil tussen de mythe van ‘het grote publiek’ en de
‘hoogstpersoonlijke mythe’ van de schrijver? Heeft de schrijver soms een literaire
periscoop waarmee hij om het hoekje van de mythe kan kijken en een beeld van de
werkelijkheid in het oog weet te krijgen dat niet mythisch maar ‘waar’ is, een beeld
dat ‘het grote publiek’ ontgaat? Nee, integendeel. Iedereen dwaalt in mythen, de
schrijver even goed als het grote publiek. De hoogstpersoonlijke mythe van de
schrijver bestaat er nu juist uit dat zij laat zien dat zo'n telescoop - literair, religieus
of wetenschappelijk - niet bestaat, en dat zij dusdoende ‘het grote publiek’ berooft
van zijn illusie dat ideeën over de werkelijkheid de ‘echte werkelijkheid’ dekken.
De schrijver toont de lezer dat elk beeld van de werkelijkheid per se mythisch is. Hij
beweert dit niet, maar toont het in zijn verhalen.
In ‘Antipathieke romanpersonages’ typeert Hermans de schrijver als een magiër
die zijn publiek bespeelt, maar er uiteindelijk alleen maar op uit is het te laten zien
dat zijn hoge hoed niets verbergt, zijn toverstaf alleen maar een stukje geverfd hout
is en dat hij ondanks de schijn van het tegendeel helemaal niets achter de hand houdt.
In de inleidende passage van het verhaal ‘Het grote medelijden’, dat hij eind 1961,
een jaar later dus, schrijft, laat hij het zijn alter ego, de schrijver Richard Simmillion,
als volgt zeggen:
Zij [de lezers] weten niet dat ze de boodschap die ik niet breng nederig
hebben te aanvaarden en gedienstig moeten verbreiden, in hun oren het
gedreun van altijd hetzelfde aambeeld waarop ik hamer zonder iets te
smeden. Ze begrijpen niet dat de lege handen waarmee ik bij ze binnen
kom, hen kunnen verlossen van de verschrikkelijke volte waarin zij de
wereld laten stikken (mijn cursivering, W.S.).
Keren we nu terug naar de verhouding tussen de ‘experimentele roman’ en de
‘klassieke roman’, dan kunnen we zeggen dat de visie die uit ‘Antipathieke
romanpersonages’ spreekt (namelijk dat literatuur altijd mythisch is) impliceert dat
de tegenstelling tussen beide soorten romans van ondergeschikt belang wordt. Beide
soorten romans zijn literaire manieren om het beeld van de werkelijkheid bewust
neer te zetten als een mythisch beeld. Verschil is wel dat de experimentele roman
dit op een opzichtiger manier doet dan de klassieke roman, die - op een ‘gemakkelijke’
manier gelezen - het risico in zich draagt te worden opgevat als een beeld van de
‘echte’ werkelijkheid.
Dit maakt twee dingen begrijpelijk. In de eerste plaats dat Hermans een strategi-
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sche voorkeur heeft voor genres die opzichtig mythisch zijn, zoals het surrealistische
verhaal à la De God Denkbaar, dat de lezer immers geen moment de gelegenheid
biedt zich comfortabel in de weergegeven werkelijkheid te nestelen. En ook dat
Hermans een zwak heeft voor kitsch-romans, zoals melodrama's à la Conserve, die
hij in de jaren veertig onder schuilnaam publiceerde en die hij in 1957 met liefde
nog eens onder handen neemt om ze, maar dan onder zijn eigen naam, verder uit het
lood te trekken en ze zodoende om te smeden tot perverse varianten van de ‘onserieuze
roman’, dat wil zeggen tot ‘serieuze romans’. In de tweede plaats maakt het verschil
begrijpelijk dat Hermans zich geneert over het ogenschijnlijk ‘gemakkelijke’ succes
van het realisme in De donkere kamer. Dat een roman succes heeft bij het grote
publiek wekt volgens de visie die uit ‘Antipathieke romanpersonages’ spreekt, immers
de verdenking dat hij geen ‘serieuze roman’ kan zijn. Verder zal Hermans er de pest
over in hebben gehad dat het grote publiek pas snapte wat hij jarenlang met originele,
voluit literaire verhalen en romans als Paranoia en De God Denkbaar bedoeld had,
toen hij het hem met een conventioneel verhaal onder de neus wreef.
Toch impliceert ‘Antipathieke romanpersonages’ nu net dat een conventioneel,
realistisch verhaal even goed een ‘serieuze’ roman kan zijn als een fantastische of
surrealistische. Immers:
Het realisme is op zichzelf een mythische leer [...] Als, wat soms gebeurt,
romans bij veel lezers de indruk wekken ‘de werkelijkheid’ weer te geven,
niets te zijn dan ‘de werkelijkheid’, komt dit alleen doordat de schrijver
erin geslaagd is zijn mythische werkelijkheid door suggestie over te dragen
op de lezer, precies zoals de sprookjesschrijver zijn sprookjeswereld
overdraagt op lezers die weten dat het objectief niet echt gebeurd kan zijn
wat hij vertelt. Het enige verschil is, dat in het eerste geval het verschil
tussen de mythische werkelijkheid van de schrijver en de ‘echte’
werkelijkheid moeilijk valt aan te tonen. (Hermans 2008: 133-134)
Maar zo'n realistische roman moet de lezer dan ook niet alleen hypnotiseren, hij dient
die betovering vervolgens ook weer te doorbreken. ‘In het realistische verhaal lijkt
de moraal minder makkelijk te omzeilen dan in het sprookje. Maar ook in het meest
realistische toneelstuk zijn de rotsen van karton en de deur naar de badkamer voert
in werkelijkheid naar de duistere achterkant van het toneel’. De duistere achterkant
van het toneel, dat is een treffende metafoor voor heel de literatuuropvatting die
Hermans in ‘Antipathieke romanpersonages’ verwoordt.
Het publiek in een schouwburg komt kijken naar een verbeelding van de
werkelijkheid die de illusie wekt iets wezenlijks over die werkelijkheid te onthullen,
dat wil zeggen te tonen wat er achter de werkelijkheid zit. Als het een realistisch
toneelstuk is, krijgt het publiek op het toneel een beeld van de werkelijkheid te zien
dat sterk lijkt op de ‘echte’ werkelijkheid. Maar hoewel het publiek zich graag laat
hypnotiseren, is het niet gek en beseft het donders goed dat de rotsen van karton zijn
en de deur van de badkamer naar de achterkant van het toneel voert.
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Wat het publiek in het toneelstuk aan zingeving zoekt, ontsnapt dus weer door de
badkamerdeur, die - als drempel van de fictie - terugverwijst naar de werkelijkheid,
waarmee die werkelijkheid nog steeds even amorf is als zij was toen het publiek in
de zaal plaatsnam. Toch heeft die badkamerdeur op het toneel aan het publiek wel
iets gegeven waar het in de werkelijkheid niet gemakkelijk de vinger op kan leggen:
die deur heeft namelijk iets onvatbaars in een beeld gevat. Daarmee is iets heel
bijzonders tot stand gebracht: dat wat per se amorf is, heeft namelijk toch een vorm
gekregen. Het gaat hier dus om de paradox dat het toneel de mogelijkheid biedt om
te belichten dat het achter het toneel, waar de werkelijkheid weer begint, inderdaad
duister is.
Realisme dat zichzelf ondoorzichtig maakt is de artistieke evenknie van het
surrealisme, dat - omgekeerd - aan het fantastische de schijn van het werkelijke
verschaft. Daarom is De donkere kamer ook de literaire evenknie van De God
Denkbaar, met dit verschil dat De God Denkbaar zich meteen aandient als een kras
sprookje, terwijl De donkere kamer de lezer met ogenschijnlijk realisme naar binnen
lokt en hem daar alleen maar aan het lijntje houdt om hem uiteindelijk evengoed in
een fuik van absurdisme te vangen.
We kunnen het verschil en de overeenkomst tussen beide romans duidelijk maken
door elk van beide te vergelijken met een schilderij. De God Denkbaar vergelijk ik
dan met René Magrittes beroemde schilderij La reproduction inderdite en De donkere
kamer met de prent Klimmen en Dalen van M.C. Escher. (Al in 1946 uit Hermans
zijn bewondering voor kunstenaars als Escher, Oldeboerrigter en Magritte.11) Magrittes
schilderij maakt van iets gewoons (‘man kijkt in de spiegel’) iets absurds en dat is
bij de eerste aanblik al duidelijk. Eschers prent doet het omgekeerde en maakt een
figuur die in de werkelijkheid onbestaanbaar is, op papier volkomen aannemelijk.
De prent is even absurd als het schilderij, maar oogt alleen realistisch.
De afbeelding op Eschers prent maakt wat in de werkelijkheid onmogelijk is in
de prent op een verbluffende manier mogelijk en stelt de kijker daardoor voor een
intrigerend raadsel, zij het een andersoortig raadsel dan waarvoor Magrittes schilderij
hem plaatste. Op welk onderdeel van Eschers prent de kijker zijn blik ook richt,
nergens kan hij de vinger leggen op een perspectivische ‘fout’ van de soort die bij
Magrittes schilderij meteen in het oog springt, sterker nog, waar heel Magrittes
schilderij op gericht is. Aan geen enkel onderdeel van de afbeelding op Esschers
prent is iets vreemds te ontdekken, maar het geheel van alle onderdelen ervan dwingt
de kijker steeds weer te erkennen dat ‘het niet klopt’. De donkere kamer werkt zoals
Eschers Kimmen en dalen.12 Beide kunstwerken zijn varianten van elkaar en alle twee
scheppen ze een sadistisch universum.

11
12

‘20 jaar surrealisme’. In: De Baanbreker 2(1946): 5.
Wegens ruimtegebrek kan ik dit hier niet verder uitwerken. Voor een uitvoerige beschrijving
van de analogie tussen Hermans' en Esschers werk, zie: W. Smulders, ‘Dorbeck: de deur
naar de badkamer. De donkere kamer van Damokles revisited’. In: De Gids 175 (2012), 7,
te verschijnen in december 2012.
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René Magritte, ‘La reproduction interdite’, 1937

M.C. Escher, ‘Klimmen en dalen’, 1960

‘het slechtste boek dat ik ooit geschreven heb’
Niemand zal willen aanvechten dat De donkere kamer tot de canon van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis behoort. Dat neemt niet het gegeven weg dat
Hermans zich met regelmaat tegenover bevriende literatuurwetenschappers bleef
beklagen over de ondeugdelijkheid van De donkere kamer. ‘De donkere kamer van
Damokles wordt voor mij meer en meer het slechtste boek dat ik ooit geschreven
heb’, schrijft hij in 1984 aan Rob Delvigne. ‘Het gepraat over “Damokles” staat me
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zo tegen, omdat het me herinnert aan de moeilijkheden die ik ondervond toen ik het
boek schreef.’ (Hermans 2010: 753) En aan Saskia de Vries, eveneens in 1984: ‘De
lezer kan beter weten - maar komt toch in verwarring. Door al die moeilijkheden van
de lezers, ben ik tot de mening gekomen dat de roman eigenlijk niet deugt, dat hij
niet duidelijk genoeg uitdrukt wat mij voor ogen staat.’ (Hermans 2010: 754)
Ondanks Hermans' eigen, niet geringe en aanhoudende reserve is deze roman in
de voor het grote publiek toch de belichaming geworden van de poëtica die hij in
‘Antipathieke romanpersonages’ zo briljant verwoordt. Had hij volgens die poëtica
niet juist tevreden moeten zijn met ‘al die moeilijkheden’ die de lezers met dit boek
hebben? Het lijkt erop dat De donkere kamer tot op zekere hoogte een fascinerend
misverstand is tussen zijn auteur en zijn publiek.
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Marjolein Corjanus
Plagiaat in de Franse literatuur: actualiteit en achtergronden
Over Houellebecq, Macé-Scaron en Poivre d'Arvor en de strijd om
prestige
Voor een auteur is het de grootste zonde die je kunt begaan: plagiaat.
Toch hebben zich de afgelopen jaren opvallend veel plagiaataffaires
voorgedaan in Frankrijk. Onderzoekster Marjolein Corjanus beschouwt
deze merkwaardige actualiteit en gebruikt daarbij de theorieën van Marilyn
Randall en Hélène Maurel-Indart. Waar ligt de scheidslijn tussen
intertekstualiteit en plagiaat, wat zijn de drijfveren van plagiatoren en
waarom kent Frankrijk zoveel gevallen? Met dergelijke vragen beschrijft
Corjanus de stand van zaken in literair Frankrijk.
De Franse literaire wereld werd onlangs opgeschrikt door enkele geruchtmakende
plagiaataffaires, waar grote namen bij betrokken waren. Patrick Poivre d'Arvor,
voormalig anchorman van het Franse journaal, schrijver en vooraanstaand journalist,
kwam begin 2011 in opspraak toen een belangrijk deel van zijn biografie over Ernest
Hemingway bleek te zijn overgenomen uit een eerdere biografie. In datzelfde jaar
moest Poivre d'Arvor voor de rechter verschijnen vanwege zijn roman Fragments
d'une femme perdue uit 2009. Zijn ex-vriendin had in het liefdesverhaal niet alleen
veel episodes uit hun relatie maar ook letterlijke citaten uit onder meer haar
liefdesbrieven herkend.
In dezelfde periode speelde er een omvangrijke plagiaataffaire rondom schrijver,
literair criticus en televisiepersoonlijkheid Joseph Macé-Scaron. Nadat mediasite
Acrimed overeenkomsten aantoonde tussen Macé-Scarons bekroonde roman Ticket
d'Entrée (2011) en de Franse vertaling van de roman Notes from a Big Country van
de Amerikaanse schrijver Bill Bryson, werden er door de schrijvende pers ook
overeenkomsten gesignaleerd met vertaald werk van Jay McInerney en Rachel Cusk.
En vervolgens bleek dat Macé-Scaron ook voor zijn recensies voor het
gerenommeerde weekblad Marianne teksten van collega's had gebruikt.
Kort daarvoor, in september 2010, was succesauteur Michel Houellebecq al onder
vuur komen te liggen toen bleek dat hij voor zijn roman La carte et le territoire
zonder enige vermelding passages van Wikipedia en uit een reisgids had overgenomen.
Het Franse digitale tijdschrift Slate deed de ontdekking nog voordat het boek in de
winkels lag. Uitgever Flammarion wilde van geen plagiaat weten en in de pers spraken
voor- en tegenstanders zich in felle bewoordingen over het boek uit.
Hoe kan het dat vooraanstaande Franse schrijvers hun toevlucht nemen tot het
overnemen van andermans werk? Hoe kan men met zekerheid stellen dat er sprake
is van plagiaat? Waarom lijkt de ene schrijver gemakkelijker onder plagiaatbeschuldi-
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gingen uit te komen dan de ander? En hoe wordt er in de Franse culturele wereld
eigenlijk omgegaan met beschuldigingen van plagiaat? In dit artikel worden aan de
hand van twee naslagwerken de achtergronden geschetst bij deze Franse actualiteit.
Hélène Maurel-Indart, hoogleraar in de letteren aan de universiteit van Tours, geldt
in Frankrijk als een autoriteit op het gebied van literair plagiaat. In 2011 verscheen
haar boek Du plagiat in een grote oplage bij Gallimard (in de serie ‘Folio Essais’).
Du plagiat biedt een historisch overzicht van diverse gevallen en vormen van literair
plagiaat, vaak voorzien van tekstvoorbeelden van kopie en origineel. Ook bespreekt
Maurel-Indart inhoudelijk diverse rechtszaken en doet zij aanbevelingen voor het
oordelen over plagiaat.
In haar veelgeprezen boek Pragmatic plagiarism, dat de Engels- en Franstalige
literatuur als onderwerp heeft, kiest de Canadese hoogleraar in de letteren Marilyn
Randall voor een andere invalshoek. Zij bestudeert diverse plagiaatgevallen als
verschijnsel binnen het literaire krachtenveld en baseert zich daarbij op de theorieën
van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Een beschuldiging van plagiaat kan niet
los worden gezien, zo stelt zij, van de culturele functie die de vermeende plagiator
en de geplagieerde binnen de literaire instituties bekleden: ‘plagiarism is power’.
(Randall 2001: 190)

Een plagiaatdetectiepoortje
Wanneer is er sprake van plagiaat en wanneer niet? De contouren van het begrip
plagiaat liggen niet bepaald stevig vast. Randall wijst erop dat er niet alleen door de
eeuwen heen verschillend werd geoordeeld over plagiaat maar ook dat in een en
dezelfde periode verschillende lezers verschillend kunnen oordelen over dezelfde
tekst. (Randall 2001: 128) Vaststaat dat er beschuldigingen van plagiaat werden geuit
lang voordat taalkundige en filosofe Julia Kristeva in de jaren zestig van de vorige
eeuw het begrip intertekstualiteit benoemde. Kristeva stelde dat tekst ontstaat omdat
de schrijver, vanuit zijn eigen sociale en historische context, gebruik maakt van
bestaande teksten: ‘[...] any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is
the absorption and transformation of another’. (Allen 2000: 39) Wat inhoudt dat geen
enkel boek ab nihilo wordt geschreven, maar ontstaat dankzij inspiratie en daarmee
een vorm van imitatie is. Maar hoe te onderscheiden tussen enerzijds originaliteit en
creativiteit en anderzijds het klakkeloos overnemen van andermans werk (wat
Maurel-Indart omschrijft als ‘l'emprunt servile’ (Anizon 2011: 30))? Wanneer is er
sprake van wat Randall ‘happy theft’, een verrijking van het origineel, noemt en
wanneer niet? (2001: 102)
Hoe handig zou het zijn, zo schrijft Maurel-Indart, als men zou beschikken over
een literair detectiepoortje dat de authentieke, bonafide schrijvers doorlaat en een
alarmsignaal afgeeft bij ongetalenteerde overschrijvers en fraudeurs. In een aanzet
tot zo'n virtueel poortje biedt ze een overzicht van vele verschillende vormen van
intertekstualiteit. (Maurel-Indart 2011: 292) Ze maakt daarbij een onderscheid tussen
de directe of indirecte ontlening enerzijds en een gehele of gedeeltelijke ontlening
anderzijds en baseert zich daarbij onder meer op de theorieën van Genette. Ze voegt
er zelf nog twee criteria aan toe: de intentie van de ontlener (was er opzet in het spel
of gebeurde de ont-
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lening onbewust?) en het feit of de ontlening eerlijk wordt vermeld of niet.
Veel is dus afhankelijk van de intentie van de auteur. De plagiator eigent zich
opzettelijk het werk van de ander toe met het doel zo zelf faam te vergaren. En zo
wordt niet alleen de geplagieerde auteur maar zeker ook de lezer gedupeerd. Wat de
pastiche en de parodie dan ook onderscheidt van plagiaat, is het feit dat de lezer van
meet af aan op de hoogte is van de al dan niet humoristische intentie van de schrijver.
Deze sluit als het ware een pact met de lezer. Maurel-Indart verwijst naar het spel
dat Georges Pérec in La Vie mode d'emploi (1978) met de lezer speelt: die zal in de
tekst tevergeefs naar de citaten zoeken van de dertig auteurs waarnaar de schrijver
in zijn nawoord verwijst. En zo verdwijnen in een literair zeer interessante puzzel
de grenzen tussen citaat, verwijzing en plagiaat.
Daarmee is ook meteen een andere, belangrijke speler aangemerkt: de lezer. Diens
perceptie van een boek is doorslaggevend voor de beschuldiging van plagiaat. Randall
wijst erop dat waar voor de ene lezer de intertekstualiteit in een tekst overduidelijk
kan zijn, een andere lezer deze totaal niet hoeft op te merken. Zo kan de ene lezer
waardering opbrengen voor en plezier beleven aan de verwijzingen die de tekst te
bieden heeft, terwijl de andere lezer na toevallige ontdekking van de overeenkomsten
de auteur misleiding of zelfs plagiaat kan verwijten. Of zoals Randall het meermaals
benoemt: ‘plagiarism is in the eye of the beholder’. (Randall 2001: xii)

Plagiaat en het literaire krachtenveld
In Pragmatic plagiarism analyseert Randall met name het discours dat schrijver,
lezer en criticus rondom plagiaatgevallen bezigen, omdat naar haar idee juist daar
het literaire krachtenveld wordt blootgelegd: ‘[...] battles about plagiarism are
exemplary of power struggles in the construction of the literary field.’ (Randall 2001:
120) Als voorbeeld van zo'n krachtenspel beschrijft Randall de controverse rondom
de Frans-Kameroense schrijfster Calixthe Beyala, die in mei 1996 werd veroordeeld
voor ‘contrefacon partielle’ (gedeeltelijke vervalsing) in haar roman Le petit prince
de Belleville uit 1992. Nadat Beyala eind 1996 niettemin de prestigieuze Prix de
l'Académie francaise heeft gewonnen voor haar nieuwe roman Les honneurs perdus,
komt journalist Pierre Assouline, dan hoofdredacteur van literair tijdschrift Lire, met
een zware beschuldiging van plagiaat. De vergelijkingen tussen Les honneurs perdus
en de romans The Famished Road van Ben Okri en The Color Purple van Alice
Walker die hij in zijn artikel beschrijft, zijn overtuigend. (Zie ook Maurel-Indart
2011: 63-65.)
Beyala vindt het niet nodig de beschuldiging te ontkrachten, maar beschuldigt de
critici op haar beurt van seksisme en racisme. Op deze manier doet ze een handig
beroep op juist diegenen aan wie zij haar positie te danken heeft, een positie die niet
op positieve discriminatie maar op merite zou moeten berusten. In de daaropvolgende
jaren lijkt Beyala niet echt tot het literaire establishment toe te treden, maar kiest zij
juist voor het activisme en strijdt zij, op soms provocerende wijze, voor de rechten
van minderheden.
Randall wijst erop dat Assoulines beschuldiging mogelijk niet alleen is gebaseerd
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op literairethische gronden. Zijn aanval op de Académie zelf, die hij vriendjespolitiek
verwijt ten faveure van een schrijfster die nota bene al eerder werd veroordeeld voor
plagiaat, heeft ook trekken van de klassieke strijd tussen de journalist enerzijds en
de literaire elite anderzijds. De rol van Assouline is hier des te interessanter omdat
hij zich recentelijk ook in de plagiaataffaire rondom Macé-Scaron heeft gemengd.
Opmerkelijk genoeg neemt hij het deze keer juist op voor de schrijver, hoewel ook
hier de bewijslast overtuigend is. Op zijn veelgelezen literaire blog voor Le Monde
schrijft hij onder de kop De jacht op Scaron is geopend onder meer dat de
beschuldiging van plagiaat voor een schrijver dodelijk is. (Assouline 2011) Hij
bagatelliseert vervolgens de omvang van de ontleningen die Macé-Scaron zich
gepermitteerd heeft en heeft geen goed woord over voor de mediahetze die zich
voornamelijk op het internet voltrekt: ‘Binnen enkele uren is het vraagteken
verdwenen, de schuldige gelyncht.’ Hij herinnert eraan dat de verdediging van
Macé-Scaron identiek is aan die van Houellebecq, die hele pagina's kopieerde maar
daar gewoon mee wegkwam. ‘Houellebecq kan zich alles veroorloven: zijn cynisme,
zijn gevoel voor zelfspot en zijn status als “groot schrijver” beschermen hem.’
Dat Assouline de status van beide schrijvers vergelijkt is waarschijnlijk niet
toevallig. Zijn eigen status is sinds de affaire rondom Beyala ook aanzienlijk
gewijzigd. Inmiddels behoort hij als vooraanstaand literator en bekroond schrijver
zelf tot het Franse literaire establishment dat hij vijftien jaar daarvoor nog aanviel,
wat in januari 2012 nog eens werd bevestigd toen hij werd opgenomen in de
prestigieuze Académie Goncourt. Assouline heeft inmiddels zelf de macht om
schrijvers van krediet te voorzien. Andersom kan zijn steun voor een veelbelovend
auteur ook een gunstig effect hebben op zijn eigen status. Men moet niet vergeten,
zo schrijft Randall, dat zowel kunstenaar als criticus deel uitmaken van hetzelfde
systeem, dat ondanks (of wellicht zelfs dankzij) deze ‘power struggles’ volledig
intact blijft. (Randall 2001: 118) Het moge duidelijk zijn dat de strijd rondom een
plagiaatbeschuldiging zich dus niet alleen op tekstueel niveau maar juist ook op
buitentekstueel vlak afspeelt.

Plagiaat en prestige
Op dezelfde manier kan een beschuldiging van plagiaat worden uitgelegd als een
strijd om het behoud of het verwerven van prestige. In de bewoordingen waarmee
schrijvers als Houellebecq, Poivre d'Arvor en Macé-Scaron op de beschuldigingen
van plagiaat reageerden, is een voortdurend beroep op prestige waarneembaar. Zo
verklaarde Patrick Poivre d'Arvor kort na de uitspraak van de rechter snibbig dat zijn
ex-vriendin nu eenmaal niets van literatuur begreep. En toen Michel Houellebecq
medio 2010 in opspraak kwam naar aanleiding van zijn roman La carte et le territoire,
verwees hij naar vooraanstaande auteurs als Pérec en Borges.
Het maakt deel uit van mijn manier van schrijven, het is een gangbare
literaire techniek. Ik verweef graag allerlei heterogene teksten, noem het
‘patchwork’. Pérec bewerkte in zijn La Vie mode d'emploi de teksten
helemaal niet, ik herschrijf ze wel
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enigszins om ze in te passen in mijn eigen stijl. Ik zou willen dat ik in staat
was ze minder te bewerken. (Houellebecq, aangehaald in Cottyn 2010)1
Een gevierd auteur past het uiteraard niet om de beschuldiging van plagiaat te moeten
ontkennen. Het verklaart waarschijnlijk waarom Macé-Scaron in eerste instantie
toegaf dat hij een stommiteit (‘une connerie’) had begaan, maar kort daarna op zijn
woorden terugkwam en zich beriep op termen als allusies en intertekstualiteit.
In de paragraaf die Randall wijdt aan het inventariseren van de verontschuldigende
strategieën die vermeende plagiatoren gebruiken, vindt men zo ongeveer alle
uitvluchten die ook Macé-Scaron aanvoerde nadat de affaire rondom hem losbarstte.
(Randall 2001: 138-144) Zo heeft het zin, schrijft Randall, om flatterende
vergelijkingen te trekken met illustere voorgangers, wat Macé-Scaron deed toen hij
aan Montaigne refereerde en stelde dat die in zijn Essais ook niet altijd keurig
refereerde aan Plutarchus. Nog zo'n strategie die Macé-Scaron gebruikte: de
competentie van critici in twijfel trekken ‘(...) who lack the ability to recognize genius
and to distinguish between inspired and uninspired imitation’. (Randall 2001: 140)
Op dezelfde manier verwees Macé-Scaron in zijn commentaar naar juist de goed
geïnformeerde (lees: intellectuele) lezers die de knipogen of ‘clins d'oeil’ in zijn werk
wel zouden kunnen ontwaren. Waar het gaat om deze ‘inside jokes’ citeert Randall
Bourdieu die in The Rules of Art schrijft: ‘[T]hese clins d'oeil, silent and hidden
references to other artists, present or past, affirm, in and by games of distinction, a
complicity which excludes the uninitiated (...).’ (Randall 2001: 10)
In een vergelijkbare strijd om prestige kan een beschuldiging van plagiaat ook een
efficiënte manier zijn om een veelbelovende schrijver buiten te sluiten. Zowel Randall
als Maurel-Indart bespreken het voorbeeld van André Schwarz-Bart, die voor zijn
debuutroman Le dernier des Justes in 1959 meteen de prix Goncourt in de wacht
sleepte. Het vroege succes, het onmiskenbare talent en de onconventionele schrijfstijl
van Schwarz-Bart waren menigeen een doorn in het oog. Er volgde een zeer negatieve
campagne in de literaire pers, waarbij zelfs plagiaat werd gesuggereerd. Dat laatste
bleek ongegrond, maar niemand bleek bij machte het tij te keren. Schwarz-Bart
voelde zich naar eigen zeggen van zijn schrijverseer beroofd en zou in 1967 nog
slechts één roman publiceren, in co-auteurschap met zijn echtgenote. In 2009
verscheen postuum Etoile du matin, een roman die hij bij leven met veel moeite
voltooide.
Andersom geniet een eenmaal gevestigd en gevierd schrijver vaak zoveel prestige
dat hij of zij weinig te duchten heeft van beschuldigingen van plagiaat. Maurel-Indart
biedt een historisch overzicht van bekroonde Franse auteurs die vanwege (vermeend)
plagiaat voor het gerecht werden gedaagd, maar wijst erop dat geen van hen
daadwerkelijk werd veroordeeld (Beyala werd alleen veroordeeld voor haar
debuutroman). Van Macé-Scarons roman Ticket d'entrée verscheen geen herziene
uitgave en van de

1

Zie ook: Vebret, J., ‘Exclusif, la réponse de Michel Houellebecq aux accusations de
plagiat’. In: Le Nouvel Observateur, 6-9-2010.
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Prix de la Coupole die hem door collega-journalisten was toegekend, hoefde hij geen
afstand te doen. En bij het tijdschrift Marianne werd hij weliswaar tijdelijk van zijn
functie als literair criticus naar de politieke redactie overgeplaatst, maar er volgde
geen ontslag, geen rectificatie en slechts halfslachtige excuses. Een geplagieerde
journaliste die een klacht naar de baas van Marianne had gestuurd, werd nota bene
door Macé-Scaron zelf teruggebeld met het aanbod om voor zijn blad te komen
werken.

Plagiaat en de uitgeverswereld
Los van overwegingen omtrent prestige kunnen plagiërende schrijvers in de optiek
van Randall net zo goed als de slachtoffers van de moderne literaire industrie
beschouwd worden. (Randall 2001: 181) Het eerste succesvolle boek is nog niet
verschenen of de gretige uitgever vraagt de auteur al weer om een tweede. Het
beproefde recept van de auteursmarketing maakt de druk op de schrijver alleen maar
groter. Bij de publiciteit rondom nieuwe titels ligt de nadruk eerder op de bekende
naam van de schrijver dan op het werk. Bovendien staan er grote financiële belangen
op het spel, waarbij de schrijver onder nog grotere druk kan komen te staan:
[(...) persoonlijke inspiratie, het langdurige proces van rijping en revisie
en niet te vergeten originaliteit zijn allemaal voorwaarden voor het ontstaan
van een authentiek nieuw werk, maar vormen tevens obstakels voor het
principe van de marketing.] (Maurel-Indart 2011: 59)
Zo bezien kan de verleiding voor een schrijver groot zijn om zijn toevlucht te nemen
tot een mediageniek onderwerp (denk aan een biografie over een aansprekend
persoon), een ghostwriter of, in het ergste geval, plagiaat. Het lijkt erop dat voor de
Hemingway-biografie van Poivre d'Arvor van al deze drie strategieën gebruik werd
gemaakt.
Bij het lezen van Hemingway, la vie jusqu' à l'excès zag Jéröme Dupuis, die als
journalist voor magazine L'Express al vaker plagiaatzaken aan het licht bracht, dat
de schrijfstijl in het eerste deel van het boek sterk afweek van de bekende, lyrische
stijl van Poivre d'Arvor. Uiteindelijk vond Dupuis een in 1989 verschenen biografie,
waaruit zo'n honderd pagina's overgenomen bleken. Toen Dupuis de schrijver met
de gelijkenis confronteerde, reageerde deze vooral verbaasd, wat deed vermoeden
dat Poivre d'Arvor gebruik maakte van een ghostwriter. Het is in de Franse
schrijverswereld namelijk niet ongebruikelijk om het schrijfwerk in eerste instantie
uit te besteden aan wat men er oneerbiedig een nègre noemt. Daarna volgt er vaak
nog een tweede redactieslag door een uitgever voordat de uiteindelijke auteur, wiens
naam op het omslag komt te staan, zijn finishing touch doorvoert. En dan kan het
zomaar gebeuren dat er ergens in dit versnipperde schrijfproces bronvermeldingen
en aanhalingstekens sneuvelen. Poivre d'Arvor voerde als excuus aan dat per ongeluk
een onvoltooide, vroege versie naar de uitgever was gestuurd. Afgezien van de vraag
of zo'n vergissing bij het doornemen van de drukproeven niet door hemzelf opgemerkt
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zou zijn, is zijn verklaring mogelijk een indicatie van de haast waarmee de uitgave
gepaard ging.
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Achtergronden bij het Franse plagiaat
Randall voert enkele verklaringen aan voor het feit dat er in Frankrijk van oudsher
zoveel (juridische) aandacht uitgaat naar plagiaat. Als eerste noemt ze de relatieve
starheid van de Franse literaire instituties:
[T]he presence of the Académie francaise, the stronger, more formalized
commitment to classicism (...) made the literary oppositions between
imitation and originality appear more trenchant in France than in England.
(...) and it may perhaps be that the ‘encyclopaedic’ tradition of compilation
and classification is itself less developed in the English tradition. (Randall
2001: 113)
Als andere belangrijke oorzaak voor een verhoogde aandacht voor originaliteit en
zeggenschap noemt ze de relatief late Franse wetgeving omtrent auteursrecht, die
uit de negentiende eeuw dateert. In zekere zin, zo stelt ze, werd met die afbakening
in dezelfde periode ook het moderne concept van plagiaat uitgevonden. (Randall
2001: 118)
Maurel-Indart is wat directer in haar verklaring voor de vele
plagiaatbeschuldigingen en -gevallen en legt onomwonden de schuld bij het Franse
onderwijssysteem. In een interview met het weekblad Télérama zegt ze daarover:
[Frankrijk loopt achter bij de Angelsaksische landen: ons schoolsysteem
drijft op imitatie. Als goede leerling geldt degene die erin slaagt zich
auteurs uitstekend eigen te maken. (...) In de Verenigde Staten of in
Engeland hecht men echter veel meer waarde aan ervaring en eigen creatie
en worden er aan veel universiteiten bijvoorbeeld schrijfworkshops
aangeboden... daar kom je dus veel moeilijker weg met plagiaat.] (Anizon
2011: 34)
Vermeldenswaardig zijn in dit opzicht de reacties op het initiatief van Jean-Noël
Darde, lector aan de universiteit Paris VIII, die gevallen van wetenschappelijk plagiaat
opspoort en op zijn blog publiceert.2 Hij wordt regelmatig onder druk gezet om zijn
activiteiten te staken. Het kwam hem in 2011 op een juridische aanklacht wegens
smaad te staan, die weliswaar nietig werd verklaard, maar Darde werd wel op een
deel van zijn onderzoekspremie gekort. ‘Ik ga over twee jaar met pensioen (...), voor
mij is het risico beperkt’, zo licht hij zelf toe in een interview met Le Point. (Cocquet
2011) Maar volgens hem is het beste advies aan wie plagiaat van eigen werk ontdekt,
om zich koest te houden. Men zet simpelweg te veel op het spel.
Hoezeer de Franse houding ten opzichte van plagiaat verschilt van die in het
buitenland bleek begin 2012, toen Poivre d'Arvor zich kandidaat stelde voor een
zetel in de elitaire Académie francaise, het literaire instituut dat momenteel worstelt
om de lege zetels met grote namen op te vullen. Zijn kandidatuur viel samen met het
aftreden van de Hongaarse president Pal Schmitt, wiens positie onhoudbaar was
geworden na-

2

Zie http://archeologie-copier-coller.com/.
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dat was gebleken dat diens proefschrift uit 1992 vrijwel volledig bestond uit teksten
van anderen. ‘Misschien moet de Hongaarse president eens te rade gaan bij PPDA?’,
werd sarcastisch geopperd in de Franse pers, waar men normaliter volstaat met deze
afkorting. En schrijver Francois Weyergans, zelf lid van de Académie, liet zich
ontvallen niet te snappen wat de schrijver bezielde. Poivre d'Arvor bemachtigde
slechts twee van de veertig stemmen: het lijkt erop dat zijn gehavende imago hem
de das om heeft gedaan. Zou er dan toch, onder meer dankzij het pionierswerk van
wetenschappers als Maurel-Indart en Darde en de onthullingen van journalisten als
Dupuis, een mentaliteitsverandering op til zijn?

Ten slotte
Echter, de Franse praktijk is weerbarstiger én genuanceerder. Zo besloten Michel
Houellebecq en zijn uitgeverij Flammarion medio 2011 in herdrukken van La carte
et le territoire Wikipedia alsnog te bedanken voor de gebruikte teksten, maar niet
nadat het boek in 2010 met de Prix Goncourt bekroond was. Poivre d'Arvor bracht
een gewijzigde en fors ingekorte versie van zijn Hemingway-biografie uit en werd
eind 2011 tot een boete van 33.000 euro veroordeeld voor schending van de privacy
en plagiaat in Fragments d'une femme perdue. Heruitgave van het boek werd
bovendien verboden, wat voor Franse begrippen een unicum is. Desalniettemin
publiceerde hij in de maanden erna nog twee aardig ontvangen boeken en kreeg hij
een cultureel programma op de televisie. En Joseph Macé-Scaron? Die heeft
vooralsnog geen nieuw boek aangekondigd, maar is nog steeds op diverse fronten
zeer actief als journalist, waarbij hij niet schroomt om anderen te maat te nemen. Le
Nouvel Observateur, die eind 2011 de balans opmaakte, vergeleek de tactiek van
deze auteurs met die van de schildpad die zijn kop kan intrekken maar niet van wijken
weet: ‘Een schildpad loopt niet achteruit: zelfs als het lijkt of hij gestopt is, gaat hij
vooruit.’ (Caviglioli 2011)
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Suzanne van Geuns
Geweld en ritueel
Dierenoffers in drie verhalen van Jan Wolkers
Vooys-redacteur Suzanne van Geuns kijkt in dit artikel naar geweld en
ritueel in drie romans van Jan Wolkers. Zij leest het geweld tegen dieren
als onderdeel van verschillende rituelen, die fungeren als een ‘gesloten
circuit’ waarin het verzet van de ik-persoon tegen de vaderfiguur
symbolisch vormgegeven wordt. Ze bespreekt diverse theoretici rond
geritualiseerd geweld en laat zien hoe religiewetenschap een nieuw
perspectief biedt op bekende verhalen.
‘Spiets hem erop,’ beval hij. [...] Was hij een priester en moest ik hem
gehoorzamen? Ik keek omhoog naar de zon die een blinkende krater in
het helle blauw sloeg. Langzaam voelde ik de tegenstand uit mijn arm
verdwijnen. Mijn broer drukte mijn hand krachtig omlaag. De spijker
verdween, tussen mijn vingers door, in de weke onderkant van het
krabbenlijf. (Wolkers 1981: 106)1
Een indringende scène in ‘Dominee met strooien hoed’ van Jan Wolkers: de oudere
broer van de ik-figuur dwingt hem een krab te doden door het dier aan een spijker
te spiesen. De ik-figuur wil dat niet en probeert op een aantal manieren te ontkomen:
hij roept gauw zijn vader wanneer zijn broer het stuk hout met de roestige spijker
gevonden heeft, (99) schopt zand op in de hoop dat zijn broer de krab niet zal
opmerken en probeert de krab zelfs nadat hij hem gevangen heeft achter te houden.
(105) Het is een situatie die met enige regelmaat terugkeert in de verhalen van
Wolkers: de ik-figuur ziet of heeft deel aan het feit dat er dieren gedood worden.
Naar geweld in de teksten van Wolkers is vanuit de literatuurwetenschap en de
gendertheorie al onderzoek gedaan. Zo suggereert Saskia Pieterse dat schaamte als
motiverende factor kan worden gezien en wijst Maaike Meijer projectie aan als
onderliggende structuur voor gewelddadige passages in Wolkers' verhalen. (Pieterse
2007: 6; Meijer 1996: 53) Net als Kees Fens definieert Meijer het conflict met de
vaderfiguur, dat zich telkens voordoet in Wolkers' verhalen, als drijvende kracht.
(Fens 1967: 285) Meijer spreekt in dit verband zelfs over een Initaltraum: de (bij
voorbaat al verloren) confrontatie met de vader in het door haar geanalyseerde verhaal
‘De verschrikkelijke sneeuwman’ is representatief voor de eerste helft van Wolkers'
oeuvre. (Meijer 1996:

1

Hierna zal naar Wolkers 1981 alleen met paginanummers verwezen worden.
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41) Het opvallende gegeven dat de alomtegenwoordige strijd met de vaderfiguur
vaak samengaat met geweld richting dieren (en in een aantal gevallen mensen, in het
bijzonder vrouwen2) en dat dit geweld vaak een ritueel karakter heeft, is echter nog
niet beschreven. Hoewel dit geweld al vaker onderzocht is en ook religiositeit binnen
Wolkers' werk aandacht heeft gekregen,3 zijn deze gewelddaden nog niet vanuit een
religiewetenschappelijk perspectief belicht als rituelen.
In het volgende wil ik aan de hand van drie verhalen, ‘Dominee met de strooien
hoed’, ‘De achtste plaag’ en ‘Wespen’, laten zien hoe het rituele aspect van geweld
binnen deze verhalen extra lading geeft aan het conflict met de vader.4 Hierbij maak
ik gebruik van verschillende theorieën uit de religiewetenschap over het offer. Het
verschil tussen gebeurtenissen die als offer betekenis kunnen krijgen en gebeurtenissen
die ‘slechts’ als geritualiseerd geweld te duiden zijn blijkt veelzeggend in relatie tot
de verbeelding van het verzet dat de ik-figuur in deze verhalen aan zijn vader tracht
te bieden.
Een belangrijk uitgangspunt is dat offers altijd symbolisch van aard zijn: pas wanneer
het dier een symbool wordt kunnen we spreken van een offer in plaats van ‘regulier’
(geritualiseerd) geweld. Onder symbool wordt in dit artikel iets verstaan dat een
andere realiteit dan de eigen representeert en dat geworteld is in een fysiek object of
een handeling. (Bevan 1968: 275; Wright 1988: 139) Wanneer een gedood dier in
een van de verhalen niet lijkt te functioneren als symbool voor een andere
(verhaalinterne) entiteit, maar er wel sprake is van een ritueel rond het doden van dit
dier, is de term ‘geritualiseerd geweld’ van toepassing. Deze term is door Sarah Iles
Johnston, professor in de klassieke talen, in het leven geroepen om de theorie over
offeren preciezer te maken. Zij duidt een ritueel als volgt aan:
Any successful ritual must simultaneously employ a vocabulary that is
precise and distinctive enough to convey its particular messages, and yet
establish the ritual as appropriate within the milieu or milieux to which it
belongs. (Iles Johnston 2012: 220)

2
3

4

Een paar voorbeelden: ‘De verschrikkelijke sneeuwman’ (1957), ‘Kort Amerikaans’ (1962),
‘Zwarte advent’ (1963).
Zie Fens 1967: 283 en een aantal van de aan zijn schrijverschap gewijde krantenartikelen en
essays met titels als ‘Jan Wolkers: tussen Calvijn en Renoir’, ‘Naweeën van een christelijke
jeugd: twee novellenbundels’, ‘Jan Wolkers: calvinist a contre coeur’ en ‘Schrijvers in de
worggreep van het calvinisme’. De laatste drie artikelen hebben Wolkers' verhalen als
onderwerp.
Overigens is het opvallend dat Wolkers zelfin een ingezonden brief al eens had aangegeven
dat de situaties waarin dieren sterven symbolisch begrepen dienen te worden. (NRC
Handelsblad, 9 december 1977) Maarten 't Hart had in een recensie bezwaar aangetekend
tegen de vele wreedheden ten opzichte van dieren in De Kus. (NRC Handelsblad, 25-11-1977)
Wolkers stelde dat die altijd een functie hebben: in de scène waarin de hoofdpersoon de kop
van een snoek afhakt, hakt hij daarmee symbolisch het hoofd van zijn vader af. Hij verweet
't Hart deze symbolische vadermoord niet te hebben begrepen.
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Illustratie: Jemaine Jacobs

Rituelen moeten dus duidelijk niet behoren tot normale, dagelijkse routine, maar
tegelijkertijd passend zijn in de normale, dagelijkse omgeving.
Waar offers de operationele representatie van (vaak onbewuste) emoties en
verlangens zijn, volgens zowel religiewetenschapper Edwin James als theoloog en
literatuurwetenschapper Terry Wright, (James 1933: 187; Wright 1988: 139) verwijzen
symbolen en metaforen in verhalen over het algemeen naar verhaalinterne zaken.
Verhaalinterne symbolen zijn van nature beweeglijk: ze verwijzen niet naar één
exacte eigenschap die ook in letterlijke taal te vatten zou zijn. (Wright 1988: 144,
129) In de besproken verhalen komen bijvoorbeeld insecten en vuile handen
veelvuldig voor in combinatie met het doden van het dier. Een mogelijke interpretatie
zou zijn dat deze dieren het nietige of het kwetsbare representeren, maar het zou een
verarming zijn de insecten uitsluitend als zodanig betekenis te laten geven aan het
geweld. Bij het gebruiken van metaforen en symbolen ontstaat er een ‘surplus of
meaning’, een teveel aan betekenis. (Wright 1988: 140) Verhalen maken voortdurend
gebruik van dit overschot: de taal binnen verhalen overstijgt haar letterlijke betekenis.
(Wright 1988: 133)
Offers functioneren binnen een literaire tekst op twee niveaus: niet alleen wordt
een symbool geofferd, maar dit ritueel functioneert zelf ook als symbool voor de
situ-
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atie die het verhaal schetst. Immers, het ritueel heeft weliswaar volstrekt eigen
gebruiken, maar moet ook naadloos passen in de wereld buiten die gebruiken. Er
vanuit gaande dat het conflict tussen de ik-figuur en de vader het hoofdthema is van
deze verhalen, geeft de wijze waarop de ik-figuur positie kiest binnen of buiten deze
(gewelddadige) rituelen een scherp beeld van de machtsverhoudingen en het verzet
daartegen.5

Dominee met strooien hoed
Er zijn twee momenten in ‘Dominee met strooien hoed’ die als offerinstanties
betekenis kunnen krijgen. Ten eerste het offer dat de oudere broer van de ik-figuur
hem dwingt te maken: de krab, gespietst aan een roestige spijker. In deze passage
wordt op allerlei manieren geëxpliciteerd dat het om een offer gaat: er is een
‘offertafel’, een ‘priester’, de zon staat op het hoogste punt en er is dreiging vanuit
de oudere broer dat de wereld zal vergaan als dit offer niet gemaakt wordt. (98-99)
Volgens James komt een offer voort uit de ‘intensest emotions’ van de mens, die
niet in woorden uit te drukken zijn. Deze emoties moeten een uitweg vinden in de
vorm van een actie, en dus, ‘by way of relief, a sort of pantomimic rehearsal of the
situation is performed, the pent-up desire to act discharging itself on the symbol of
the object’. (James 1933: 187) De krab moet geofferd worden om de meest intense
emoties van de oudere broer naar actie te kunnen vertalen.
De krab in het verhaal toont iets dat in beschrijvingen in taal aan betekenis inboet:
de realiteit wordt beter benaderd door het symbool. (Bevan 1968: 257) James' theorie
biedt een suggestie voor de interpretatie van dit specifieke offer: in de freudiaanse
theorie worden offerrituelen gezien als in oorsprong symbolische representaties van
‘an unconscious desire to kill the father’. (James 1933: 46) Binnen deze theorie is
dit een verlangen dat ieder individu op een gegeven moment moet krijgen, teneinde
een eigen identiteit te kunnen vormen. Het verlangen, en het daaruit volgende offer
van een symbool, vindt zijn oorsprong niet zozeer in het gedrag van de vader, als
wel in de fase van de ontwikkeling van de jongens.
De subsitutietheorie van Paul Girard biedt een andere duiding voor dit offer. Een
offerritueel ontstaat volgens diens theorie uit de behoefte onheil af te wenden. Binnen
het verhaal is dit geen onlogische duiding: de vader van de twee jongens is zeer
dominant en boort met zijn dodelijke ernst iedere poging tot lichthartigheid
onmiddellijk de grond in. De ik-figuur en zijn broer zijn voortdurend op zoek naar
manieren om aan zijn niets ontziende blik te ontkomen. Wanneer de dreiging, die in
dit geval dus uit de vader bestaat, niet direct te elimineren is, wordt er gezocht naar
een andere instantie die zijn plaats kan innemen. Dit substitutieproces, dat standaard
volgt op de be-

5

In het volgende zal ik steeds spreken over de ‘ik-figuur’ in de drie verhalen als over dezelfde
persoon. Dit omdat het in de drie verhalen telkens gaat om een jongetje van een jaar of tien
à twaalf, uit een groot gezin, met een oudere broer die met hem op de kamer slaapt, een
oudere zus Lia die hem voortdurend verklikt en een dominante, ernstige, zeer religieuze
vader.
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hoefte een gevaar af te wenden dat niet af te wenden is, wordt ‘neosacrificial
structuration’ genoemd. (Askell & Goodhart 2011: 10) In ‘Dominee met strooien
hoed’ is een gevangen krab een vervanging voor het oorspronkelijke gevaar: de
terreur van de vader op een stranddag.
Het offer wordt vervolgens geritualiseerd: vanaf de eerste neosacrificial
structuration moet telkens dezelfde instantie de plaats van het oorspronkelijke onheil
innemen. (Askell & Goodheart 2011: 21) De tekst biedt aanwijzingen voor dit
geritualiseerde karakter van de daad: de ik-figuur weet immers meteen wat er te
gebeuren staat als zijn broer een stuk hout benoemt tot ‘een prachtige offertafel’ en
refereert aan ‘verleden jaar’: ‘Ik knikte, maar ik hoopte dat hij het vergeten zou. Of
dat hij het stuk hout zou verliezen. Misschien pakte vader het wel van hem af als hij
de roestige spijkers zag.’ (99) Het is al eerder gebeurd, op deze manier, en moet nu
dus elke keer op die manier gebeuren. De ik-figuur wil niet, wilde waarschijnlijk de
vorige keer al niet, maar het is een ritueel geworden. De broer wil het koste wat kost
uitvoeren. In dit verband is het frappant dat de ik-figuur voortdurend rebelleert tegen
zijn vader tijdens het dagje uit: hij weigert antwoord te geven op vragen van zijn
vader, (101, 102) loopt expres snel of langzaam (94, 120) en reageert brutaal wanneer
zijn vader hem bestraffend toespreekt. (122) Hij staat binnen het gezin dan ook
bekend als dwars, een relschopper. (101, 117) Zijn broer gedraagt zich hierbij
vergeleken engelachtig. Dit is binnen de theorie van Girard volstrekt logisch: waar
de ik-figuur nog hard probeert zelf het hoofd te bieden aan de terreur die de vader
uitoefent, verweert zijn broer zich door een vervangend wezen (de krab) te offeren.
Daarom moet de broer de krab telkens offeren en heeft de ik-figuur daar geen enkele
behoefte aan.
Het tweede gewelddadige ritueel in deze tekst vindt plaats in de duinen, wanneer
de ik-figuur op zoek gaat naar hagedissen. Hij ontmoet daar een jongen die
onmiddellijk vraagt naar de gevangen dieren en hem meeneemt naar zijn ‘hol’. (113)
De hoofdpersoon herkent meteen dat op die plek verwerpelijke dingen gebeuren en
verbindt dit met iets dat de vader onlangs heeft gezegd: ‘Dit is het dal der schaduwen
des doods, dacht ik. Hier gebeurt het kwaad dat in de middag verwoest [Psalm 91:
4-7]’. (112) De vreemde jongen blijkt hier allerlei dieren te ‘braden’: egels, insecten
en wormen. (114)
Wanneer de jongen merkt dat de ik-figuur niet bereid is zijn hagedissen voor dit
doel in te leveren, vraagt hij of ze dan zullen ‘geilpompen’: zich aftrekken over de
verbrande dieren. De ik-figuur reageert afwijzend en ontsnapt: ‘Ik liep langzaam
weg, op een manier dat het de indruk zou kunnen wekken dat ik alleen maar even
rond ging kijken’. (115)
Deze scène is het best te duiden met behulp van de interpretatie die professor in
de filosofie Kenneth Itzkowitz aan Batailles theorie over offers geeft. Bataille spreekt
over offers als gestructureerde uitbarstingen van ‘transformative violence’. Alleen
middels transformative violence kan de mens intensiteit, betekenis en diepte ervaren.
(Itzkowitz 1999: 29) Dit soort uitbarstingen (gewelddadig, seksueel, grof) bepalen
onze identiteit. (Itzkowitz 1999: 28) Deze vormen van geweld moeten desondanks
verboden blijven: alleen als uitbarstingen hebben ze een doel. In offerrituelen wordt
ge-
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poogd transformative violence te kanaliseren en te ordenen. Iets dat verboden is of
als verwerpelijk geldt, kan op die manier toch uitgevoerd worden: aan de behoefte
aan geweld wordt op een ‘legale’ wijze voldaan. Voor de jongen bestaat het doden
van de dieren uit rituelen. Er is een ‘geheime schuilplaats’, (113) de resten van
meerdere vuurtjes zijn zichtbaar en er is een standaardmanier om het een en ander
aan te pakken:
‘Daar heb ik nog kevers, sprinkhanen en wormen,’ zei hij terwijl hij op
de conservenblikken wees. ‘Het is een heel werk om ze bij elkaar te krijgen.
Ik houd ze twee dagen gevangen en dan worden ze gebraden.’ (114)
De stelling dat het hier om geritualiseerd transformative violence gaat, wordt nog
eens versterkt door het feit dat er een verband tussen seks (‘geilpompen’) en het
verbranden van de dieren gelegd wordt. Op die manier wordt seks een gewelddaad,
een vorm van transformative violence. De vreemde jongen heeft zijn acties
gelegitimeerd door ze te ritualiseren: als ritueel kunnen ze een plaats krijgen in de
wereld, als uitbarstingen zijn ze hiervoor te grof en gewelddadig. Wanneer hij de
ik-figuur echter uitnodigt om mee te doen, reageert deze afwijzend. (110, 115) De
jongen vertoont immers gedrag dat voor de ik-figuur wel degelijk onwenselijk of
verboden is: de ik-figuur heeft geen deel aan het ritueel. Het geweld is voor hem niet
gelegitimeerd.
Er is hier voor de tweede maal sprake van een ritueel waaraan de ik-figuur zich
wil onttrekken. In het geval van zijn broer en de krab lukt dat niet, maar hij weet wel
weerstand te bieden aan de vreemde jongen in de duinen. Hij kan zich tegen de jongen
verzetten, omdat deze een eigen gewelddadig ritueel uitvoert. De ik-figuur is niet
nodig voor het voltrekken van het ritueel: hij hoeft in feite alleen maar te kennen te
geven dat hij zijn hagedissen niet wil laten verbranden en zich niet wil aftrekken
over de resten; de vreemde jongen moet dit ritueel zelf maar uitvoeren. In de situatie
met de broer is echter sprake van een offer: de krab is een symbool, dat door middel
van een ritueel doodgemaakt dient te worden. Waar het bij de jongen in de duinen
mogelijk is om niet mee te doen (de jongen vangt immers zijn eigen dieren en heeft
de ik-figuur niet nodig voor het ritueel), kan de ik-figuur er niet onderuit dat hij de
krab moet vangen, een inherent onderdeel van het ritueel. (99, 105) Daarom kan hij
ook niet voorstellen iets anders te gaan doen (iets dat hij wel nog halfhartig probeert),
of voorwenden ergens heen te moeten. Hij moet toezien hoe het symbool geofferd
wordt en hoe het spietsen van de krab meer is dan een wreed spelletje: de broer
spreekt van ‘ons doel’ en vermaant hem: ‘jouw leven staat ook op het spel’. (99)
Waar de broer en de vreemde jongen beiden door middel van gewelddadige rituelen
hun woede of verzet vorm weten te geven, blijft de hoofdpersoon gevangen in zijn
machteloze positie. Zijn hagedissen sterven, doordat hij de zorg ervoor aan zijn
ouders heeft moeten overlaten. (122) Hij zou ze graag voor hun begrafenis uit de
vuilnisbak, waar zijn moeder ze ingegooid heeft, willen halen. Maar hij kan zelfs dat
niet doen:
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Ik draaide mij op mijn buik en legde mijn hoofd in mijn elleboog. [...] Het
kussen werd nat, het zand schrijnde tegen mijn vochtige wangen.
Er is niets aan te doen, dacht ik. Ik kan ze niet helpen. Ik kan nooit de hele
nacht wakker blijven. En morgen om zeven uur komt de vuilnisman. (125)

De achtste plaag
In ‘De achtste plaag’ overlijden twee dieren: een konijn en een kip. Het konijn is een
geliefd huisdier van de ik-figuur en wordt geslacht voor de paasmaaltijd. De kip, de
favoriete leghorn van zijn vader, wordt de middag voor het diner door de ik-figuur
verkracht en gedood.
In het verhaal is de dood van de kip nodig om de dood van het konijn te vereffenen.
Het konijn wordt namelijk gedood om opgegeten te worden, zonder instemming van
de ik-figuur die van het dier hield en ervoor zorgde. (235) Hier is wederom sprake
van een ritueel waaraan de ik-figuur geen deel heeft. Het konijn is voor hem namelijk
geen symbool, getuige zinnen als: ‘Hij moet een ziel gehad hebben want hij had
zulke lieve donkere ogen. [...] hij had een waterpens. Maar daar kon hij niets aan
doen.’ (235) Als het gedode dier geen symbool is, maar dier blijft, is er geen sprake
van een offer, maar van een gewelddaad. Die moet vereffend worden middels
‘atonement’: een gewelddaad wordt gewroken, ongedaan gemaakt, door een nieuwe
gewelddaad. (188) Dit strookt met de gedachten van de ik-figuur: ‘Die nek is
verrukkelijk,’ zei mijn vader smakkend en zuigend. [...] Er zou vuur uit de hemel
neer moeten komen, dacht ik.’ (250)
Hij is echter maar een kleine jongen, niet ouder dan 12 jaar. Op een aantal manieren
grijpt hij in: hij verstopt een ingedroogde sprinkhaan in de stoofpot die van zijn konijn
gemaakt wordt, (234) struikelt in de kerk op zo'n manier dat zijn vader voor de
preekstoel omvalt, (243) roept vanuit de keuken (waar hij alleen eet, omdat hij niet
wil toezien hoe zijn konijn verorberd wordt) dat God niet bestaat, uiteraard juist
wanneer zijn vader het vlees prijst (250) en - het belangrijkste - doodt de favoriete
kip van zijn vader. (236) Hij doet dat door seks met het dier te hebben. Dit past binnen
Batailles theorie over transformative violence: de abrupte uitbarsting van
onuitsprekelijke emoties die de ik-figuur ervaart uit zich in gewelddadige,
vernederende seks. (Itzkowitz 1999: 21) De ik-figuur ervaart dit als onwerkelijk, iets
dat zich buiten zijn bewustzijn voltrekt, getuige deze passage: ‘Terwijl ik ermee heen
en weer ging keek ik door het raam. Het was alsof de bomen in de tuin vervormd en
verplaatst werden door troebele watermassa's die tegen het glas uitdeinden [...]’.
(235) Na afloop bonzen zijn slapen en voelt hij zich gedesoriënteerd. (236) De
verkrachting van de kip is een uitbarsting, een gewelddaad.
In haar artikel over een ander verhaal van Wolkers (‘De verschrikkelijke
sneeuwman’), noemt Meijer het slot de ultieme confrontatie in de worsteling tussen
vader en zoon. De door haar beschreven scène vertoont grote overeenkomsten met
de slotscène van ‘De achtste plaag’: ook hier wordt geen woord gewisseld, ook hier
is de vader in de tuin, aan het eind van de dag en kijkt de ik-figuur vanuit zijn
slaapkamer toe.
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(Meijer 1996: 53) In ‘De achtste plaag’ hoort de ik-figuur zijn vader roepen naar zijn
favoriete hen, die hij die middag omgebracht heeft. De strijd is hier in zekere zin al
gestreden - de gewelddaad van de vader is vereffend, maar zijn konijn krijgt hij er
niet mee terug. Hij kruipt vervolgens gauw nog dieper weg onder de dekens, zodat
hij het roepen niet meer hoort. (252) De rechtstreekse confrontatie met zijn vader
kan de ikfiguur nog steeds niet aan. Tot verzet is hij niet in staat, maar in uitbarstingen
kan hij zich wel wreken.

Wespen
In ‘Wespen’ gaan vader en zoon samen vissen. Het eten van de vangst is bijzaak;
het gaat om het genoegen van het vangen en doden. ‘Een korte vreugde’ klaagt vader,
wanneer de twee vroegtijds op huis aan moeten. (380) Het doden van de vissen is
niet als offer te duiden, omdat de vissen nergens symbool voor staan. De activiteit
van het vissen zelf is echter wel een vorm van geritualiseerd geweld.
Volgens Bataille blijven acts of transformative violence altijd bestaan. Immers,
het is dit geweld waaraan de mens zijn identiteit moet ontlenen. Om deze reden
betreurt hij het verdwijnen van offerrituelen uit het spirituele leven ten zeerste. Nu
deze uitbarstingen niet meer gericht geuit kunnen worden als geritualiseerde offers,
zijn ze namelijk destructiever van aard. (Itzkowitz 1999: 32) Omdat de mens nu
eenmaal behoefte blijft hebben aan dit soort ervaringen, krijgen deze plaats in andere
rituelen, zoals het vissen. Dat het vissen een ritueel is, blijkt onder meer uit de vele
voorbereidende handelingen: eerst steken beide vissers hun hoofd onder de kraan,
dan wordt er aas gezocht (er wordt voor dit doel zelfs een blik met rottend vlees
bewaard in de schuur) en de juiste plaats wordt met grote zorgvuldigheid gezocht:
‘Als je vist moet je overal om denken.’ (371-373) Ook de taal is die van insiders,
mensen die bekend zijn met het ritueel en weten dat een ‘esseteewurm’ vissen verjaagt
en dat een sigaretje onder het vissen een ‘piraatje’ is. (373)
De ik-figuur voelt zich echter voortdurend geremd om deel te hebben aan dit
ritueel; hij wil eigenlijk geen worm aan zijn haakje spiesen en vraagt of de baars,
ontdaan van ingewanden, niet toch teruggegooid kan worden. (373, 376) De ik-figuur
wil enerzijds meedoen aan het vissen (hij stemt voortdurend toe), maar hij wordt
anderzijds gehinderd door walging: wanneer zijn vader de ingewanden van de baars
verwijdert, blijkt zijn afkeer duidelijk uit zijn reactie: ‘Ik sloot mijn ogen. Mijn lippen
krulden om terwijl het water in mijn mond kwam te staan. [...] Ik wilde niet meer
vissen.’ (375)
De vader is volstrekt gespeend van de walging van de ik-figuur; op het verwijderen
van de ingewanden reageert hij met een kort ‘Wat een smurrie’, alvorens het haakje
te reinigen en verder te vissen. (375) De ik-figuur neemt dit de vader kwalijk en
reageert door iets naar hem te werpen, zich verstoppend in de struiken. (376) Tot
hiertoe volgt ‘Wespen’ hetzelfde stramien als ‘Dominee met strooien hoed’ en ‘De
achtste plaag’: iemand doodt dieren, de ik-figuur walgt ervan maar kan er niet aan
ontsnappen en reageert dan door zich op een indirecte manier te verzetten.
Dat verzet begint met het gooien van een stuk onkruid en weglopen van vader,
die
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blijft vissen. Bij het weglopen rent de ik-figuur zo hard hij kan terug naar zijn vader,
wanneer hij per ongeluk een wespennest vastpakt. Zijn vader, die nog zit te vissen,
wordt vervolgens gestoken in zijn nek. De ik-figuur beziet dit met welgevallen: ‘Zelfs
in mijn hand die geel gezien had van de wespen was ik niet gestoken. Ik word
beschermd door een hogere macht.’ (379) Deze gedachtegang impliceert een hogere
macht die schuldigen straft en onschuldigen beschermt, waarbij de vader tot die
eerste groep behoort. ‘Het bericht was al doorgegeven’ denkt de ik-figuur resoluut.
(379)
Edwyn Bevan, filosoof en historicus, schrijft over straf dat het in essentie ‘an
expression of the anger [...] against certain kinds of action’ is:
There is a general feeling that the man who acts in that way deserves to
suffer, so that when suffering is inflicted by the authorities, the community
as a whole receives satisfaction from seeing that kind of conduct and the
appropriate suffering brought together in fact. (Bevan 1968: 223)
Dit is precies wat er gebeurt met de ik-figuur, zijn vader en de wespen. De hogere
macht of ‘authorative power’ heeft de vader gestraft met een wespensteek en de
ik-figuur gespaard: als het duo eerder dan gepland naar huis teruggaat vanwege de
steek en onderweg een agressieve hond tegenkomt, merkt de vader verbolgen op dat
het lijkt alsof ‘alle dieren des velds’ tegen hem zijn. (381) Met andere woorden, het
hogere staat aan de kant van de ik-figuur.
In ‘Dominee met strooien hoed’ en ‘De achtste plaag’ is er iedere keer sprake van
machteloosheid: de hoofdpersoon kan niet voorkomen dat de dieren gedood worden.
In ‘De achtste plaag’ kan hij de dood van zijn konijn wel vereffenen door een eigen
gewelddaad, maar is hij aan het slot toch weer niet in staat om zijn vader direct het
hoofd te bieden. In ‘Wespen’ vergeldt de ik-figuur de door zijn vader op gruwelijke
wijze (door de ingewanden er met het haakje eruit te trekken) gedode baars niet zelf:
een ‘hogere macht’ schiet hem te hulp. (379) Toch vertoont het slot van dit verhaal
sterke overeenkomsten met de andere twee: uiteindelijk voorkomt de wespenbeet
niet dat een reeds gevangen brasem gedood wordt. Weer kan de ik-figuur niet
ontsnappen aan het geweld:
In de keuken hoorde ik mijn vader het mes slijpen op de rand van het
aanrecht. Snel liep ik naar de radio en draaide die aan. Maar voor de lampen
warm waren hoorde ik het krakende geluid en het krassen over het plankje
toen de vinnen werden afgesneden. (381)
In de voorgaande passage wordt opnieuw gebruik gemaakt van het betekenisoverschot
dat symbolen genereren: na de overwinning van de wespenbeet (het vissen wordt
vroegtijdig afgebroken) wordt de ik-figuur op pijnlijke wijze weer op zijn plaats
gezet. De vis (waar hij nog water overheen giet bij thuiskomst, (381) wat door zijn
vader ten onrechte wordt opgevat als ‘plagen’) wordt toch gedood, iets waar de
ik-figuur niet
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aan kan ontsnappen. Hij probeert de radio nog aan te zetten, maar hoort het toch. Het
gaat hier om een emotie van een intensiteit die zonder symbool niet uit te drukken
is: letterlijke taal schiet tekort. (Itzkowitz 1999: 21; James 1933: 3) Uit het feit dat
het ritueel van het vissen toch voltrokken wordt en dat de ik-figuur dit toch moet
horen wordt duidelijk hoe weinig verschil het verzet van de ik-figuur (het gooien
van het onkruid, de wespensteek- met hulp van een ‘hogere macht’) maakt.

Conclusie
Zowel de machteloosheid van de ik-figuur als zijn verzet komen sterk tot uitdrukking
in de passages met geritualiseerd geweld door de manier waarop hij buiten het ritueel
wil staan of het juist benut. Een ritueel vormt een ‘gesloten circuit’: het moet op een
bepaalde manier voltrokken worden en is niet functioneel wanneer het niet op die
manier gebeurt. Het feit dat de ik-figuur zich niet kan onttrekken aan rituelen die
betrekking hebben op zijn vader is bijzonder betekenisvol in relatie tot het
uitgangspunt dat deze verhalen telkens draaien om de ongelijke strijd tussen vader
en zoon. Het gaat hier bovendien om gewelddadige rituelen: operationele
representaties van gevoelens die zich niet in woorden laten vatten.
Wanneer er sprake is van een ‘gewone’, niet-geritualiseerde gewelddaad (zoals
bij de kip), lijkt deze zich haast buiten het bewustzijn van de ik-figuur te voltrekken.
De uitbarsting functioneert als wraak, vereffening, maar is geen bewust verzet: het
konijn is al gedood en wordt opgegeten. In de situaties waarin er sprake is van
geritualiseerd geweld (de bizarre rituelen van de jongen in de duinen, het vissen) kan
de ik-figuur weerstand bieden, zolang het ritueel geen verband houdt met zijn vader.
Hij hoeft niet mee te doen met de vreemde jongen, een leeftijdsgenoot, die hem
bovendien niet nodig heeft bij het voltrekken van zijn ritueel. Bij het vissen wordt
hij bijgestaan door een ‘hogere macht’: het geweld dat de vader pleegt in het ritueel
wordt afgestraft. Toch kan hij niet voorkomen dat de hagedissen die hij voor de
vreemde jongen wist te behoeden door nalatigheid van zijn vader en moeder toch
overlijden en kan hij niet ontsnappen aan het feit dat zijn vader een brasem, die de
ik-figuur momenten daarvoor nog in leven probeerde te houden, fileert in de keuken.
Dit zijn rituelen waartegen de ik-figuur zich niet kan verzetten.
Het offer van de krab is een krachtig beeld van het verzet van de oudere broer, dat
zich richt op een symbool van de onderdrukking van hun vader: de ik-figuur wil hier
geen deel van uit maken, maar kan niet anders, omdat hij nodig is voor het voltrekken
van het ritueel. Het ritueel ‘werkt niet’ als hij niet mee doet, als hij de benodigde
krab niet vangt en niet toekijkt.
Het offer is, zo blijkt uit de rest van het verhaal, een bevredigendere strategie dan
zijn eigen pogingen tot verzet (het langzamer lopen, brutale opmerkingen maken
enzovoorts), die immers toch niet kunnen voorkomen zijn hagedissen sterven. De
ikfiguur ligt wakker in bed, machteloos, zonder de woede en onmacht richting zijn
vader te kunnen uiten.
De situaties waarin er sprake is van geritualiseerd geweld krijgen op twee niveaus
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betekenis (Wright 1988: 137): verhaalintern (de stranddag, het paasdiner en het vissen
verlopen op een bepaalde manier) en op metaniveau, wanneer ze als ‘gesloten circuit’
uitdrukking geven aan de zinloosheid van het verzet van de ik-figuur. De ik-figuur
zit gevangen, kan niet ontsnappen aan zijn situatie. Deze dubbele werking van het
geweld, die inherent is aan het rituele karakter ervan, stelt de passages in staat te
verwijzen naar de meest intense, bij uitstek woordeloze emoties die de onmacht van
de ikfiguur opwekt.
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Paul Dijstelberge
Waarom schreef de schrijver?
Waarom nemen schrijvers al eeuwenlang de moeite om te schrijven, terwijl
daar niet onvoorwaardelijk een dik salaris of eeuwige roem tegenover
staat? Paul Dijstelberge, docent Boekgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam, buigt zich over deze kwestie, die schrijvers èn
literatuurwetenschappers bezighoudt. In dit artikel kijkt hij naar het
boekenvak in de vroegmoderne periode en neemt daarbij de sociale en
financiële positie van de schrijver en zijn uitgever onder de loep.
‘Waarom schrijft u?’ Iedere auteur die ooit is geïnterviewd door middelbare scholieren
zal vertellen dat het de eerste vraag is die werd gesteld. Een eenvoudig antwoord
lijkt niet te bestaan. Misschien omdat de schrijvers het zelf ook niet precies onder
woorden kunnen of willen brengen. Wat begint met artistieke ambitie verandert
immers al snel in een professionele carrière die zorgvuldig wordt gepland - door de
schrijver en vooral door zijn uitgever of zijn agent. Was dat vroeger, in de
vroegmoderne periode van onze geschiedenis, anders? Waren de schrijvers uit die
periode niet professioneel? Waar komt het idee vandaan dat schrijvers in vroegere
tijden uitsluitend schreven voor de eer?
De hedendaagse uitgever is een poortwachter en het aantal gelukkigen dat hij toelaat
op het kronkelige pad dat leidt naar de Parnassus is gering. De uitgever is een
tussenpersoon. Hij neemt een manuscript aan en laat het redigeren, vormgeven en
drukken. Op het redigeren na gebeurt dat niet op de uitgeverij. Het boek probeert hij
vervolgens tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkopen aan de
boekhandelaar. In diens winkel komen de klanten die uiteindelijk het succes van een
uitgave bepalen door al dan niet tot aankoop over te gaan. Ze doen dat omdat ze iets
over een boek of een schrijver hebben gelezen of gehoord, omdat ze de schrijver al
kennen of omdat ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp of het genre. Het kan ook
zijn dat hun oog toevallig viel op de kunstig opgestapelde boeken die de
boekhandelaar in zijn winkel presenteert. Een snelle omzet is voor uitgever en
boekhandelaar een vereiste. Als een boek op een dergelijke stapel ligt en niet
onmiddellijk aanslaat, verdwijnt het naar het achterste deel van de winkel en binnen
een jaar wordt het definitief afgevoerd. Een klinkend succes is maar voor een beperkte
groep auteurs weggelegd. Een groot deel eindigt in de ramsj, bij De Slegte. Bij de
meeste boekhandels zijn alleen van de meest succesvolle schrijvers eerder uitgekomen
boeken op
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voorraad en zelfs dan alleen nog maar als ze actief zijn of in het nieuws blijven.
Een groter contrast dan tussen de huidige wereld van het boek en de wereld van
drukkers en uitgevers in de vroegmoderne periode (1550-1800) is nauwelijks
denkbaar. Vanaf het midden van de vijftiende tot in het begin van de negentiende
eeuw was het maken van boeken handwerk. De uitgever was in veel gevallen ook
de drukker en had zelf een boekhandel. In zijn winkel stonden de nieuwste uitgaven
broederlijk naast boeken die honderd jaar of ouder waren.1 Die
uitgever/drukker/boekverkoper ontving geen manuscripten van hoopvolle auteurs in
spe, geredigeerd werd er niet of nauwelijks, laat staan dat men zich inspande om de
boeken door middel van reclame onder ogen van het publiek te brengen, behalve
door het ophangen van een titelblad of een pamflet op een plek waar passanten ze
konden zien. (Janssen 2010: 293-305) Zeventiende-eeuwse kranten worden wel
beschouwd als een medium waarmee een breed publiek kon worden geattendeerd
op de nieuwste uitgaven, maar die kranten werden tot het midden van de eeuw vooral
gelezen door een paar honderd beurshandelaren en kooplieden. De drukker van de
krant maakte af en toe zeer bescheiden reclame voor een boek, maar dat had
waarschijnlijk vooral met een te vullen stukje wit op de pagina te maken. ‘Echte’
reclame is van later datum.2 Tegen het einde van de zeventiende eeuw verschenen
voor het eerst tijdschriften waarin systematisch boeken werden samengevat en
gerecenseerd. Romans, dichtbundels of toneelstukken waren daar overigens niet bij,
het ging om geleerde boeken, om filosofie, om landbeschrijvingen en om de
opkomende natuurwetenschappen.3
Toch vonden ook in de zeventiende en achttiende eeuw schrijvers hun weg naar
het publiek. Hoe dat precies in zijn werk ging, welk type schrijvers bij welke uitgevers
publiceerden en waarom ze dat deden, is nauwelijks onderzocht. Literatuurhistorici
beperkten zich tot voor kort tot filologisch onderzoek naar teksten die voor een
heruitgave in aanmerking kwamen. Tekstedities worden vandaag de dag mondjesmaat
uitgegeven en onderzoekers hebben ook daarom meer oog gekregen voor de
cultuurhistorische context. Dan wordt echter vooral naar het beoogde lezerspubliek
gekeken en veel minder naar de tussenpersonen, naar de uitgevers en de drukkers
die boeken maakten en verspreidden. Toch zijn die van groot belang. Zij bepaalden
de vorm waarin een tekst het publiek bereikte en droegen bij aan de professionalisering
van het schrijverschap. Waarvan leefde de schrijver? Waarom schreef de schrijver?
Het zijn vragen die, afhankelijk van de tijd waarin de schrijver leefde, anders worden
beantwoord. In de middeleeuwen heeft de schrijver verschillende gezichten. Soms
is hij de

1

2

3

Uit nog niet gepubliceerd onderzoek van Monique Peeters blijkt dat in zeventiende-eeuwse
boekwinkels soms nog middeleeuwse handschriften en incunabelen te koop waren en in
ieder geval heel veel titels uit de zestiende eeuw.
Voorbeelden kunnen gevonden worden in de historische krantencollectie van de Koninklijke
Bibliotheek die online doorzoekbaar is. De zeventiende-eeuwse advertenties zijn
aankondigingen van nieuwe uitgaven en veilingen. Zie: http://kranten.kb.nl.
Zie als voorbeeld De boekzaal van Europe van Pieter Rabus, die verscheen van 1692 tot
1702.
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gelijke of zelfs de meerdere van de mecenas die hem in staat stelt te schrijven. Petrarca
(1304-1374) werd te Rome gekroond tot koning der dichters en letterlijk als een vorst
onthaald. Ruim een eeuw later sidderden de Europese vorsten voor de pen van Pietro
Aretino (1492-1556). Anderzijds zijn er nogal wat middeleeuwse manuscripten
overgeleverd waar we de schrijver op zijn knieën en met gebogen hoofd een boek
zien overhandigen aan een wat afwezige vorst, die ondertussen een gesprek voert
met een hoveling of zijn favoriete jachthond aait. Achttiende-eeuwse afbeeldingen
van schrijvers tonen een heel ander beeld - de uitzondering is dan regel geworden.
Op die prenten kijkt de professionele schrijver de lezer zelfverzekerd aan, met achter
hem een rijkgevulde boekenkast. Als hij al een mecenas heeft, blijft die buiten beeld.
Die transformatie, van dienaar tot Heer der Letteren, dankt de schrijver aan de
drukpers.

Schrijven in de Gouden Eeuw
Wie aan zeventiende-eeuwse auteurs als Hooft of Vondel denkt, denkt misschien in
de eerste plaats aan een paar onsterfelijke gedichten, daarna aan hun vriendschappen
en conflicten of aan de Muiderkring, maar niet aan hun uitgevers.
Pieter Cornelisz. Hooft was de aristocratische achterneef van drukker en uitgever
Willem Jansz. Blaeu. Blaeu gaf Hoofts toneelstukken uit, wie weet uit dankbaarheid
omdat de vader van Pieter Cornelisz., burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft, hem
aan connecties met de overheid en de VOC had geholpen. Die contacten zouden de
Blaeus op termijn tot succesvolle en vooral gefortuneerde boekverkopers maken.
Joost van den Vondel schreef aan het begin van zijn carrière gedichtjes en
bijschriften bij een bundel emblemata die zou verschijnen bij de Amsterdamse uitgever
(en dichter) Dirck Pietersz. Pers, die daarna ook zijn eerste toneelstukken zou
uitgeven.4 De lange carrière van Vondel laat zien hoe de positie van de schrijver in
de loop van de zeventiende eeuw veranderde. Betaalde Pers Vondel voor zijn
bijschriften? Of hielp hij zijn jonge collega-dichter én koopman Vondel, die zich zo
een plaats kon verwerven op de eerste trede op weg naar de roem? Kort daarna zou
Vondel zijn eerste gelegenheidsgedicht schrijven voor de rijke koopman Jacob
Jacobsz. Hinlopen, remonstrant, voornaam lid van de vroedschap en bewindhebber
van de VOC. Er zouden nog enkele huwelijkszangen volgen, maar Vondel schreef
later bijna uitsluitend voor het theater. Hij zou met zijn toneelstukken internationale
roem verwerven. De spaarzame gelegenheidsgedichten die hij nog zou schrijven,
zoals zijn beroemd geworden gedicht over de zeevaart, verhoogden de status van
zijn mecenassen, die inmiddels zijn vrienden waren geworden. Hij werd door hen
beloond met geld en uiteindelijk, na mislukt te zijn als handelaar in zijde en kousen,
met een redelijk betaalde sinecure bij de bank van lening. Vondel begon zijn carrière
als dichter in een netwerk van dichters en boekverkopers, maar stapte al snel over
naar rijke Amsterdamse kooplieden. (Van Gemert e.a. 2012) In het begin van de
eeuw was Vondel, net als Bredero en bijna alle andere

4

Zie de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) voor de ontwikkeling van het oeuvre van
Vondel.
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schrijvers van zijn tijd, lid van gezelschappen waar de tijd verdreven werd met het
schrijven van gedichten en met het spelen van zelf geschreven toneelstukken. Wie
wil weten hoe rond 1620 een schrijver erin slaagde zijn werk in druk te laten
verschijnen, moet in de eerste plaats kijken naar de netwerken waarvan schrijvers
én boekverkopers deel uitmaakten.
De vroegmoderne uitgever was zoals gezegd geen poortwachter. Hij was iemand
die je kende. In de secundaire literatuur wordt vermeld wie de leden waren van
literaire clubs als de Egelantier en het Wit Lavendel en ook wat hun maatschappelijke
status was. Het wordt echter niet duidelijk hoe je lid kon worden, al is het wel duidelijk
dat het lidmaatschap belangrijk was om te worden gepubliceerd zonder dat je zelf
in de buidel hoefde te tasten - al was het maar omdat er nogal wat boekverkopers lid
waren. Boekverkopers waren soms nauw gelieerd aan instellingen zoals de
schouwburg. De grote toneeluitgever Jacob Lescailje was een zelfstandige
ondernemer, maar het beleid met betrekking tot zijn uitgaven werd in hoge mate
door de hoofden van de schouwburg bepaald. Lescailje gaf uit wat hem werd
aangeleverd door mannen als Jan Vos, schouwburghoofd en de succesvolste
toneelschrijver van zijn tijd.
Voor eenentwintigste-eeuwse auteurs die door alle uitgevers zijn afgewezen en
die niettemin overtuigd zijn van hun onsterfelijke kwaliteit is er de vanity-press. Je
geeft zelf je boek uit en probeert het te verkopen - vandaag de dag via websites als
mijnbestseller.nl. In de zeventiende en achttiende eeuw was het heel gebruikelijk om
zelf boeken te publiceren, al lagen er andere motieven aan ten grondslag. Ten eerste
zijn er de boeken waarop daadwerkelijk staat dat zij ‘voor de auteur’ zijn gedrukt.
Dat betreft ongeveer één procent van het totaal aantal publicaties.5 Daarnaast is er
de veel grotere categorie uitgevers van één boek. Dat zijn er vele duizenden. Op het
eerste gezicht lijkt het om gewone uitgevers te gaan maar vaak zijn schrijver en
uitgever dezelfde persoon. Dat was meestal een man met een mening, iemand die
gehoord wilde worden. De uitgave van een pamflet kostte bijna niets. Voor tien
gulden liet je een oplage van een paar honderd exemplaren drukken. Er waren altijd
wel boekverkopers te vinden die je werk graag wilden verkopen.
En dan waren er auteurs die hun uitgave door een boekverkoper zelf financierden.
Die zijn moeilijker te achterhalen. Het impressum op het omslag is dat van een
‘gewone’ uitgever en contracten tussen auteur en uitgever uit de zeventiende eeuw
zijn niet overgeleverd. Hoe vind je dergelijke schrijvers? Het werk van de dichter
Joannes Six van Chandelier is een goed voorbeeld. Six was in literair opzicht een
buitenstaander, een éénling, en dat is vermoedelijk een criterium om dergelijke
auteurs te vinden. Ze bewegen zich niet in de bekende literaire circuits van hun dagen.
Als de auteur als financier optreedt, zal hij zich vaker hebben bemoeid met de
vormgeving van zijn boek. Niet elke schrijver vond dat van belang, maar er waren
er toch heel wat die graag invloed hadden op het uiterlijk van hun teksten. Dat is bij
de bundel van Six zeker het geval geweest: die is, nogal uitzonderlijk voor een
dichtbundel, gedrukt in rood en

5

Deze en volgende aantallen zijn gebaseerd op de STCN.
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zwart. De oplage van zijn boek zal klein zijn geweest - tenzij een auteur
hoogmoedswaanzin heeft, laat hij geen duizend exemplaren drukken van een dikke
en kostbare bundel, waarvan maar moet worden afgewacht hoeveel ervan worden
verkocht. Het is waarschijnlijker dat Six ze voornamelijk weggaf. Later zou hij zijn
best doen om alle exemplaren ervan op te sporen en te vernietigen - gelukkig
tevergeefs. (Schenkeveld-van der Dussen 2008)
Konden auteurs in de zeventiende eeuw verdienen aan hun werk, anders dan door
geld te ontvangen van een mecenas? Het is goed denkbaar dat een auteur optrad als
uitgever én enorm succes had. De best verkopende auteur van de zeventiende eeuw
was niemand minder dan Jacob Cats. Het zeer verzorgde uiterlijk van zijn boeken
toont aan dat de dichter een stevige vinger in de pap heeft gehad bij de vormgeving.
Maar Cats was ook een groot zakenman die overal geld aan probeerde te verdienen,
of het nu om zijn handtekening als raadspensionaris ging of om inpolderingen in
ZuidEngeland. Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat hij alle winst op de
honderdduizenden exemplaren van zijn boeken afstond aan zijn uitgevers.6 De eerste
uitgave waarbij hij betrokken was, was een groepsproduct van onbekende Zeeuwse
dichters. Het is waarschijnlijk dat de dichters financieel bij hebben gedragen aan
deze mijlpaal in de Nederlandse letterkunde. Bij gebrek aan archivalia blijft dit
vooralsnog een hypothese, maar verder onderzoek naar typografische vormgeving
van drukkers en uitgevers zal mogelijk enig licht kunnen werpen op deze kwestie.
Ook de Amsterdamse drukker Paulus Aertsz. van Ravesteijn heeft enige boeken
onder zijn impressum uitgegeven waarvan aangenomen kan worden dat de auteur
als opdrachtgever op is getreden. (Dijstelberge 2011) Als een uitgave qua inhoud en
vormgeving opvalt tussen de rest van het fonds, is dat waarschijnlijk een sterke
aanwijzing dat de betrokkenheid van de auteur verder ging dan het aanleveren van
de kopij.

Proza per vel
De zeventiende eeuw was de eeuw van het theater maar ook de eeuw van het
onwaarschijnlijk dikke boek vol eindeloos uitgesponnen proza en het was bovenal
de eeuw van het pamflet; het schotschrift waarin op puntige en kunstige wijze in een
paar bladzijden een al dan niet controversiële mening werd verkondigd. De twee
laatst genoemde genres, het dikke en het dunne boek, dankten hun bestaan vaak aan
uitgevers, die schrijvers betaalden voor de geleverde kopij. Er waren in de Republiek
in een gegeven jaar gemiddeld tweehonderd drukkers en uitgevers actief, met persen
die aan de gang moesten blijven. De schrijver was de uiteindelijke bron van al dat
bedrukte papier. Professionals zoals de Utrechtse schoolmeester Simon de Vries
werden betaald per vel - op een vel past meer dan één pagina - en die moesten,
afhankelijk van het formaat van het boek en de grootte van het gekozen lettertype
tussen de 2500 en 6000 woorden schrijven om vijf guldens te verdienen, in die tijd
een acceptabel weekloon.
6

Zie de grondige inleiding op Sinne en Minnebeelden op de Emblemata-website van de
Universiteit van Utrecht van Hans Luijten.
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(Dijstelberge 2008) Het zal duidelijk zijn dat toneelteksten of gedichten zich niet
lenen voor een dergelijk grote productie. Zelfs de grootste en productiefste auteur
schreef gemiddeld niet meer dan één stuk per jaar. Een toneelstuk bestond standaard
uit zes vellen druks en zou dus ongeveer dertig gulden opbrengen. Dan is een opdracht
aan de overheid voorin het boek die al snel honderden guldens opleverde natuurlijk
een aantrekkelijkere optie. Het schrijven van dikke prozawerken was wel een goede
manier om een regelmatig inkomen te verdienen. Géén romans, wel prekenbundels
en eindeloze exegese van de Bijbel, waar dominees hun karige salaris mee aanvulden.
Avonturenverhalen waren populair, net als eindeloze geschiedenissen ‘van alle
koninkrijken en andere landen van de hele wereld’.7 Simon de Vries verdiende er
het luxe beleg mee op zijn dagelijkse boterham. Deze twee typen boeken namen in
de zeventiende eeuw een enorme vlucht.

Gedichten in opdracht
Ook met gedichten viel geld te verdienen. Het gelegenheidsgedicht is een genre dat
in de loop van de zeventiende eeuw een ontwikkeling doormaakte die de
professionalisering van het schrijverschap goed laat zien. In een eerdere paragraaf
is Vondel genoemd, die af en toe gelegenheidsgedichten schreef. Hij schreef die
gedichten voor mecenassen die tegelijkertijd zijn vrienden waren. Daarvoor ontving
hij vermoedelijk wel geld, maar dan in de vorm van geschenken. Er was nog geen
sprake van een situatie waarin een gedicht werd gekocht of in opdracht geschreven.
Het gelegenheidsgedicht is zo oud als de mensheid en komt voort uit een hoofse
cultuur. Theocritus (300 voor Christus) schreef al gedichten voor de Griekse koning
van Egypte, Ptolemaeus II en nadien is er vermoedelijk geen koning geweest die niet
een zanger in dienst had om passende poëzie te schrijven bij belangrijke
gebeurtenissen. Daarnaast bestond een genre dat er nauw aan verwant was: de
gedichten die adellijke en ontwikkelde vrienden voor elkaar schreven en uitwisselden.
Ook dat hoort bij een hoofse cultuur waarin eruditie en kunst belangrijk waren.
Iedere burgerlijke cultuur begint na verloop van tijd hoofse trekken te vertonen.
Amsterdamse kooplieden namen adellijke titels aan (‘Heer van Maarsseveen’ was
de naam van burgermeester Jan Six, Constantijn Huygens werd ‘Zuilinchem’
genoemd, Jacob Cats was ‘Heer van Wulpen’) en hielden zich, in navolging van de
bewonderde hofcultuur, als mecenas bezig met de kunsten. Een dichter als Vondel
was door zijn evidente kunstenaarschap hun gelijke. Hij verschafte status en ontving
daarvoor een geschenk, bijvoorbeeld een gouden ketting (die hij weer kon verkopen
voor circa vijfhonderd gulden!). Dergelijke elitaire bezigheden hebben de eigenschap
in de loop der tijd door te sijpelen naar lagere maatschappelijke klassen en zo een
massaler karakter te krijgen dan ze oorspronkelijk hadden. Het gaat in dat volgende
stadium veelal niet meer om een doorvoelde deelname aan een cultureel verschijnsel
maar om de uiterlijke verschijningsvorm ervan. Men wil erbij horen. De transacties
tussen dichter en me-
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Zie de titels van Simon de Vries in de STCN.
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cenas veranderde daardoor van vriendschappelijk in zakelijk. In sommige gevallen
lopen beide door elkaar: Katharina Lescailje schreef gedichten voor mecenassen die
vaak haar vrienden waren. Die liet zij in haar eigen bedrijf drukken en zo verdiende
ze als zakenvrouw geld dankzij haar status als groot dichteres die bevriend was met
de rijke elite. Als uitgever schreef Katharina Lescailje ook in opdracht of liet gedichten
in opdracht schrijven. Twee auteurs die aan het eind van de zeventiende eeuw in
opdracht werkten waren Jan Baptista Wellekens en vooral Anthony Janssen van ter
Goes. Diens gedichten bestelde je bij de uitgever en afhankelijk van de situatie kon
je dergelijke gedichten ook nog eens prachtig laten inbinden. Zo zijn veel
gelegenheidsgedichten bewaard gebleven: als kostbare familieherinneringen van
rijke burgers uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Gregorio Leti gold in zijn tijd als de broodschrijver bij uitstek. Hier zien we hoe hij de inblazingen
van de duivel te boek stelt en hoe zijn enorme productie tot stand kwam volgens zijn tegenstanders.
Titelblad van: ‘Critique historique, politique, morale, economique, & comique, sur les lotteries.
Amsterdam, chez les amis de l'auteur, 1697.’
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Het pamflet
De meeste van de dikke boeken die hiervoor ter sprake zijn gekomen vallen vooral
op door hun langdradigheid en omslachtigheid. Het lijkt er soms op dat de schrijvers
voor ieder zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord plaatsten en daardoor
hun inkomen verdubbelden zonder er veel geestelijke inspanningen voor te hoeven
verrichten. Tegenover deze omvangrijke folianten stond een genre dat er in alle
opzichten de tegenpool van was. Het was kort, vaak bijzonder goed en puntig
geformuleerd proza dat ging over het hier en nu in plaats van over de eeuwigheid of
de geschiedenis. Pamfletten waren geliefd en werden verguisd. Een groot deel van
de pamfletten die in de Republiek werden uitgegeven behoren zonder meer tot de
literatuur. Ze vormen een culturele onderstroom die zo oud is als de beschaving. In
de dagen van de Romeinse keizers schreven anonieme burgers gedichten over
machthebbers die hen niet bevielen. In Rome werden die sinds jaar en dag opgehangen
aan een beeldje ‘Pasquino’ dat zijn naam heeft gegeven aan een genre: de Pasquinade.
De makers ervan stonden meestal buiten de literaire hoofdstroom: de dichters die er
deel van uitmaakten zaten niet aan de tafel van keizer Augustus zoals Vergilius,
evenmin droegen zij hun werk op aan de paus zoals Petrarca. Niemand zou op het
idee komen om Francois Villon tot keizer der dichters te kronen. Je ziet ze eerder in
het café of het bordeel dan in de kerk en het grootste deel van hun werk is anoniem
overgeleverd. Maar het is een taaie traditie, vermoedelijk omdat hij een even wezenlijk
bestanddeel is van de universele menselijke cultuur als de wens om toneel te spelen
en te schrijven.
Vorm, verspreiding en inhoud van het pamflet in de Republiek hadden alles te
maken met de boekverkopers - die heel vaak de opdrachtgevers van de schrijvers
waren - en met de specifieke bestuursvorm van de Republiek die de bloei van het
genre mogelijk maakte.8 Een van de belangrijkste redenen voor de opstand tegen
Spanje was de teloorgang van de aloude privileges, het recht op zelfbestuur. En een
van de voornaamste resultaten van de Tachtigjarige oorlog was dan ook de grote
lokale autonomie. Iedere stad was een staat met eigen ban- en vangrecht en het recht
om zelf geld te munten. In het verleden hadden historici nog al eens de neiging om
de versnipperde bestuurlijke cultuur van de Republiek af te doen als middeleeuws.
(Huizinga 1941: 3253) Waarschijnlijk was die ‘ouderwetse’ staatsvorm een stuk
aangenamer voor de bewoners dan de centraal geleide regeringen in de landen om
ons heen. De autonomie van steden en zelfs van dorpen en streken was bovenal goed
voor de vrijheid van meningsuiting. Wie bang was voor de overheid in Den Haag,
liet zijn werk in Delft drukken, een uurtje verder aan de Vliet gelegen. Daar woonde
drukker Cloeting die onder zijn eigen naam en anoniem pamfletten uitgaf die
overduidelijk waren bedoeld voor het Haagse publiek. (Dijstelberge 2008) Gouda
en Rotterdam waren ideale steden voor de wat vrijzinniger gelovigen, terwijl de
zwaar gereformeerde dominee waarschijnlijk het best in Dordrecht terecht kon.9 Om
de paar jaar kondigden de Staten

8
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Zie Harms 2011 voor goede inleidingen op zaken als de politieke omstandigheden.
Bij de drukker Jasper Tournay. (Dijstelberge 2008)
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Generaal, in naam het machtigste bestuurscollege van het land, een ordonnantie af
waarin stond dat de drukkers en uitgevers zich dienden te onthouden van lasterpraat
en vooral dat op iedere uitgave duidelijk diende te staan wie de schrijver was en wie
de uitgever en/of drukker. Maar de wet bleef een dode letter omdat niemand zich er
iets van aantrok.10 Gemiddeld verscheen twintig procent van de jaarproductie aan
titels anoniem en in ‘interessante’ jaren kon dat percentage oplopen tot ruim veertig.
(Dijstelberge 2008) Door de gebrekkige censuur waren de verschillende overheden
- stedelijk, provinciaal en landelijk - dan ook van grote invloed op het literair-culturele
klimaat. Dankzij dit spaarzame optreden van de overheid tegen uitgevers en schrijvers
kon een bloeiende literaire cultuur ontstaan. Iets vergelijkbaars werd nergens anders
in Europa gevonden. Natuurlijk verschenen ook in andere landen uitgaven waarin
een anonieme schrijver tekeer ging tegen de overheid, zoals rond 1650 de tegen de
omstreden Franse kardinaal en minister Mazarin (1602-1661) gerichte ‘Mazarinades’.11
Het bleef echter bij tijdelijke uitbarstingen van een cultuur die verder op kleine schaal
ondergronds voortwoekerde. In het vrije klimaat van de Republiek groeide en bloeide
de pamflettencultuur in alle openheid. Daardoor konden meer mensen deel hebben
aan een interessante en levendige literaire cultuur.
De schrijvers van pamfletten uit het begin van de zeventiende eeuw zijn vaak
anoniem. Dat veranderde naarmate de eeuw vorderde, samen met de inhoud die
langzaam opschoof van de boodschap naar de vorm, van het betoog naar vermaak.
Het onderhoudende karakter van de pamfletten zorgde voor de verkoop ervan en dat
kon resulteren in uitgaven die inhoudelijk nauwelijks serieus te nemen zijn of zelfs
nog maar zijdelings te maken hadden met het onderwerp waar het ooit om begonnen
was. Een van de sterren in dit genre was Ericus Walten, een goede vriend van zijn
etsende evenknie Romeyn de Hooghe.12 De één schreef spottende teksten, de ander
maakte spotprenten. Beiden werden beschuldigd van cynisme en corruptie omdat zij
hun pen zouden verkopen aan de meestbiedende. Beiden zijn de voorlopers van het
genre dat in de achttiende eeuw zo belangrijk zou worden: het tijdschrift.13
De achttiende eeuw bracht professionele auteurs naar Nederland die in hun eigen
land niet konden publiceren. Hun aanwezigheid veranderde het literaire landschap
in-
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De catalogus van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam levert 82 titels uit de
zeventiende en achttiende eeuw bij het trefwoord ‘censuur’.
Uit de jaren 1648-1653 zijn niet minder dan vierduizend publicaties overgeleverd over
Mazarin. In die jaren werden er twee burgeroorlogen uitgevochten in Frankrijk, vandaar de
korte periode waarin de pers wat vrijer was.
Over Walten, wiens persoonlijke aantekeningen recent zijn teruggevonden in het Rijksarchief
is een proefschrift in voorbereiding door Rindert Jagersma. Over Romeyn de Hooghe
verscheen recent Romeyn de Hooghe, de verbeelding van de late Gouden Eeuw. (Van Nierop
e.a. (red.) 2008) Met name het artikel van Anna de Haas is van groot belang.
De bekende schrijver Jacob Campo Weyerman publiceerde minstens 12 tijdschriften.
Daarnaast is de spectator van Van Effen bekend gebleven.
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grijpend. Met auteurs als Voltaire werd de markt internationaler dan die ooit was
geweest. (Van Vliet 2005) En voor het eerst werd er flink betaald aan de schrijvers.
Op dat moment ontstond waarschijnlijk de discrepantie die sindsdien de nationale
literaire wereld is blijven beheersen. Nederlandse uitgevers gaven graag succesvolle
buitenlandse schrijvers uit en waren bereid daar flink voor te betalen. Omgekeerd
waren Nederlandse schrijvers actief op een stagnerende lokale markt, zonder veel
hoop op afzet in het buitenland - dat nodigt uitgevers natuurlijk niet uit tot stevig in
de buidel tasten. In dat verschil ligt wie weet de bron van het idee dat een schrijver
niet schrijft voor het geld. Behalve voor de zeldzame pamflettist, waar Weijerman
het bekendste voorbeeld van is, was er immers maar weinig geld te verdienen voor
Nederlandse schrijvers. Dat gebrek aan professionaliteit maakte het schrijven tot een
elitaire bezigheid. Het was nog net geen ‘kunst voor de kunst’, maar het is natuurlijk
geen toeval dat je juist in de achttiende-eeuwse toneelstukjes af en toe de opmerking
tegenkomt: ‘gedrukt in een oplage van twaalf exemplaren voor mij en mijn vrienden.’14
Parnassus. Maar dan beklommen door het zelfverklaarde genie.
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In de kast
Jan de Jong
Een hooggeleerde humorist
Spot en zelfspot van P. van Limburg Brouwer
In de rubriek ‘In de kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld
der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle
aandacht verdient. Vergeten literatuur komt boven water en op bekende
werken wordt een verfrissende blik geworpen. Jan de Jong ziet graag de
negentiende-eeuwse auteur P. van Limburg Brouwer terug in de
schijnwerpers, omdat hij romans schreef vol humor en zelfspot in een tijd
waarin de roman nog geen volwaardige status had.
Na de onstuimige middeleeuwen is er in het calvinistische Nederland een eeuw of
wat overheen gegaan voordat er weer echt wat te lachen viel in de letteren. Als men
zich in de tussentijd al eens een kwinkslag veroorloofde, dan diende die zich vooral
aan in het daarvoor bestemde genre, het blijspel, en dan moest er nog iets van te leren
zijn ook! De verlichting ten spijt heeft het tot in de negentiende eeuw geduurd voordat
literatoren erachter kwamen dat je overal wel om kon lachen.
Met de komst van de romantiek (of het liberalisme, of de maatschappelijke
emancipatie van de burger, wie zal het zeggen) zien we hoe humor zich bijna van
het ene op het andere moment over de meest uiteenlopende literaire genres verspreidt.
De meeste voorbeelden zijn bekend: de gedichten van De Schoolmeester, waarvan
er enkele zo gewaagd (en grappig!) waren dat Jacob van Lennep ze niet eens in het
verzameld werk durfde op te nemen, de ‘academische poëzie’ van Piet Paaltjens, de
fraaie en soms genadeloze observaties van het burgerdom in Hildebrands Camera
Obscura en de messcherpe maar zeker niet van humor gespeende kritieken van
Conrad Busken Huet.
Tussen al deze negentiende-eeuwse humoristische teksten speelde P. (Petrus) van
Limburg Brouwer (1795-1847) een bijzondere maar zeer ten onrechte vergeten rol.
Van Limburg Brouwer was een man met vele talenten. Al op zijn zestiende ging hij
in Leiden geneeskunde studeren, promoveerde daar op zijn eenentwintigste, waarna
hij besloot dat hij toch meer belangstelling had voor de letteren. Vijf jaar later
promoveerde hij voor de tweede keer, ditmaal op een proefschrift over Sophocles.
In 1825 werd hij hoogleraar in Luik en na de Belgische afscheiding aanvaardde hij
in Groningen een hoogleraarschap in geschiedenis en klassieke talen. Daar schreef
hij behalve een aantal publicaties binnen zijn vakgebied ook enkele romans.
Nu was de roman in het begin van de negentiende eeuw een betrekkelijk jong
genre. Over het algemeen houden wij de Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje
Deken uit 1782 aan als de eerste ‘moderne’ roman in de Nederlandse literatuur. De
beide

Vooys. Jaargang 30

52
dames hadden daarom nog wel wat uit te leggen aan hun lezers. Zij richtten zich in
hun inleiding niet voor niets tot hun nieuwe publiek van ‘Nederlandsche Juffers’.
Maar zij schiepen hiermee, wellicht onbedoeld, ook een nieuwe conventie: het gebruik
om een roman met enige inleidende woorden toe te lichten, een gewoonte die zich
er in de revolutionaire negentiende eeuw bij uitstek toe leende om bespot te worden.
Bijvoorbeeld door Van Limburg Brouwer in zijn roman Charicles en Euphorion
uit 1831. In de ‘Voorrede’ ontmoet de schrijver in Smyrna een jonge Griek die,
behalve een succesvol zakenman, een kenner is van de Griekse klassieken. Deze
Spiridion Korallides is in het bezit van een uniek manuscript dat de schrijver graag
wil bestuderen, maar omdat Korallides deze onbekende Hollander niet verder
vertrouwt dan het beeld van hem toestaat, laat hij de schrijver niet graag met zo'n
kostbaar document alleen. De twee komen de volgende oplossing overeen:
Ik was een weinig beschaamd, dat ik het niet zoo terstond lezen kon, en
wist dit niet beter te verhelpen, dan door wat meer belangstelling te veinzen
en mijn vriend Korallides te verzoeken, of ik het wel eens op mijn gemak
zou mogen lezen. Dit had eenige meerdere zwarigheid in; want hij zou
het voor geen geld uit zijne handen gegeven hebben. Eindelijk vonden wij
er op uit, dat ik gedurende eenige morgens op zijne kamer zou komen,
terwijl hij zijne zaken ging verrichten, en dat hij dan den sleutel van zijne
kamer in zijn zak zou steken. Ik bood hem dit middel zelf aan; want daar
ik wist, dat zijne landslieden groote dieven zijn, zoo kon ik hun ook niet
kwalijk nemen, dat zij andere menschen niet veel vertrouwden.
Het zijn, natuurlijk komisch bedoeld, kenmerkende woorden die 180 jaar later nog
nagalmen in de Europavisie van de PVV. Nu denk ik niet dat Van Limburg Brouwer
in zijn tijd al preludeerde op de uitgangspunten van een politieke partij uit het begin
van de eenentwintigste eeuw (en heb, andersom, geen directe aanwijzingen dat de
beginselcommissie van de PVV gebukt gaat onder enige kennis van de
negentiende-eeuwse Nederlandse letteren). Daarom lijkt het mij gepast om snel over
te stappen op een ander voorbeeld, dat Van Limburg Brouwer zeker niet uit welke
politieke hoek dan ook haalt.
In 1838 verschijnt zijn roman Diophanes. Net als zijn voorganger een verhaal dat
in de klassieke oudheid speelt - het bloed kruipt waar het niet gaan kan, nietwaar? en opnieuw een boek met een ‘Voorrede’. Hierin doet Van Limburg Brouwer wat
geen politicus, van links of van rechts, uit zijn of uit onze tijd, ooit zou doen: de
draak steken met zichzelf. Een hoogleraar die romans schrijft, daar moet immers iets
mee aan de hand zijn:
Er was een tijd, waarin een professor zich wel zou gewacht hebben te doen
hetgeen ik nu doe, onbeschaamd zijn naam zetten voor een - roman; voor
een roman in de landtaal geschreven..., want in het latijn, dat is iets anders,
daar deze taal eene buitengemeene geschiktheid heeft om niet alleen
verdichte verhalen, maar zelfs de grootste beuzelingen als zaken van belang
te doen voorkomen. De proeven daarvan
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zijn menigvuldig en elken liefhebber der oude letteren genoegzaam bekend.
Maar thans zijn wij reeds zoover gevorderd dat een hoogleeraar, iemand
die dagelijks latijn spreekt en over de gewichtigste onderwerpen, zelfs in
zijne moedertaal over beuzelingen schrijven mag.
Het moet inderdaad niet gekker worden, maar dat wordt het wel! Van Limburg
Brouwer is zich van nog een tweede risico bewust. Het boek kan dan wel vol
‘beuzelingen’ staan, dat neemt niet weg dat een deel van het lezerspubliek toch wat
terughoudend kan zijn bij de aankoop, als zij zien dat het door een heuse professor
is geschreven. Of in de woorden van de auteur: ‘[...] zoo zou 't ook wel eens kunnen
wezen dat er lezers en vooral lezeressen gevonden werden, die [...] vreezen dat zulk
een roman te geleerd zou zijn’.
Het is natuurlijk met name dat ‘en vooral lezeressen’ dat op de lachspieren moet
werken, te meer waar Wolff en Deken een halve eeuw eerder de roman specifiek
voor een vrouwelijk lezerspubliek bestemden. Hun lezeressen werden destijds
aangespoord om de roman toch vooral wel serieus te nemen. Bij hen geen beuzelingen,
maar verheven zaken als ‘natuurlijke’ deugdzaamheid.
Na de ‘Voorrede’ ontspint zich in Diophanes een vermakelijk verhaal vol
anachronismen. De lezer maakt kennis met een jongeman (inderdaad Diophanes)
die aan een immer afwezige Demeas verslag doet van zijn lotgevallen. Een reisverhaal
dus, dat Diophanes al meteen in het labyrint op Kreta brengt. In zijn gezelschap
bevinden zich twee vrienden die er de weg zeggen te weten en die bijvoorbeeld de
exacte plaats kunnen aanwijzen waar Theseus de Minotaurus versloeg. Maar terwijl
één van de vrienden het geloof in Zeus hoog houdt, is de andere onmiskenbaar een
kind van de verlichting. Deze Thrasycles spot met de goden en trekt ook het bestaan
van de Minotaurus in twijfel. Dat leidt ertoe dat hun gelovige vriend er op een gegeven
moment vandoor gaat en Diophanes niets anders rest dan Thrasycles te volgen op
zoek naar de uitgang. En daar gaat het mis. Het zelfvertrouwen van de ‘wijsgeer’
Thrasycles daalt met het kwartier.
Thrasycles zag een oogenblik rond, met een gelaat dat mij genoeg te kennen
gaf wat er in zijn binnenste omging, en zich, eensklaps aan het gevoel
overgevende, dat reeds zoo lang zijne geheele ziel vervulde, zette hij zich
op een der steenen neder, bedekte zich met zijn mantel en begon bitterlijk
te weenen.
Ik zag wel dat ik zijn aanspraak op topographische kennis nu niet meer
behoefde te ontzien.
Hier lijkt niet langer de classicus aan het woord, maar eerder een nauwe verwant van
Rhijnvis Feith. Maar ook dat is bedrieglijke schijn. Het is de reactie van Diophanes
die het hem doet. Geen begrip voor de treurende vriend - die met zijn huilpartij al
ruimschoots afstand doet van het predicaat ‘wijsgeer’ - maar eerder de vaststelling
dat hij op deze manier niks aan zijn begeleider heeft.
Met de laatste zin uit het citaat neemt Van Limburg Brouwer (voor zijn lezers-
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publiek) niet alleen hilarisch afstand van het klassieke ideaal van de filosoof als
gelijkmatige geest (een ideaal dat aan het eind van het boek nog een gevoelige knauw
zal krijgen), maar ook van de ideeën van de ‘gevoelige verlichting’ en vroege
romantiek. Zijn belezen tijdgenoten zullen hiervan gesmuld hebben. Net als twee
jaar later van de Camera Obscura, waarmee Diophanes niet alleen in toon
overeenkomt.
Ook de goede neus van de verteller voor vrouwelijk schoon lijkt erg op die van
Hildebrand. Lees bijvoorbeeld de fysieke en dienstbare kwaliteiten van Chelidonis
in Diophanes en leg die eens naast die van Mooi Keetje uit de Camera. Diophanes
denkt in eerste instantie nog met de godin Artemis of met een nimf van doen te
hebben, maar meteen daarna volgt de beschrijving van haar aardse schoonheid:
Een jeugdige, rijzige, schoon gevormde vrouwelijke gedaante [...], de
voeten geschoeid met voetzolen, die met roode linten om de enkels
bevestigd waren, maar voorts zowel de beenen van de knieën af, als de
armen tot de schouders toe, geheel zichtbaar, de blonde lokken over de
ooren naar achteren gestreken, of liever door de beweging wegwaaiende
[...] volmaakt dat maagdelijk trotsche, dat beminnelijk hooghartige, die
verheven ernst boven de wenkbrauwen en om de kleinen korallijnen mond.
De lyrische opsomming gaat nog even door en wordt in de volgende hoofdstukken
zelfs nog uitgebreid. Hier presenteert Diophanes ook zichzelf zeer anachronistisch
als romantische held. Hij lijkt namelijk ineens erg op de verteller van ‘Het
Noordbrabantsche meisje’ uit de Camera Obscura:
Keetje, het fijnst, het netst besneden bekje van alle Noordbrabantsche
meisjes, die ik onder eenigen stand gezien heb. Keetje, met het rankste
figuurtje, de liefste voetjes, de kleinste handjes, met kuiltjes op iederen
vinger; dat blanke gezichtje, die groote blauwe oogen, met dien
doorgringenden opslag.
De aardigheid zit er in beide verhalen natuurlijk in dat het niks wordt tussen die
hotel-debotel verliefde jongelingen en de door hen aanbeden meisjes. Alleen al om
de mooie, lichte, warme beschrijving van Diophanes' eerste liefde, verdient Van
Limburg Brouwer op zijn minst een plaats naast Hildebrand. Maar omdat ik het
anachronisme als humoriserend wapen wel wat punten extra waard vind, zouden een
paar treden hoger hem mijn inziens ook niet misstaan.
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De kop van Jut
Rik Smit
Van Poe tot pulp
Hoe de paranormale romantiek harten en de markt veroverde en liefde
iets monsterlijks werd
In de rubriek ‘De Kop van Jut’ krijgen letterkundigen de gelegenheid om
kritiek te uiten op gevestigde literaire theorieën, werken of auteurs. In dit
nummer brengt promovendus Rik Smit het genre paranormale romantiek
op het schavot. Met een gang door de geschiedenis verklaart hij de
hellevaart van het genre, waarin diens typerende taal der liefde onder
regie van de markt gestaag lijkt te zijn afgezakt tot een absoluut dieptepunt.
Tijdens de zomervakantie bezochten mijn vriendin en ik Kopenhagen. Een van onze
doelen, zoals bij al onze stedentrips, was om een opvallende boekenwinkel te vinden
en deze eens goed te plunderen. Dichtbij het Ǿrstedpark vonden we Fantask, een
boekenwinkel geheel gewijd aan de fantasy en sciencefiction genres. Een trappetje
leidde ons naar de ingang van de winkel die in een kelder onder straatniveau zit. Een
corpulente man met baard en bril - hij leek op George R.R. Martin, de schrijver van
het populaire Game of Thrones - keek op uit zijn boek en begroette ons in het Deens.
We zeiden ‘hello’ terug en liepen door naar de boekenplanken. De winkel rook licht
naar zweet en kelder. Bordjes boven de boekenkasten gaven specifieke genres binnen
genres aan. Mijn vriendin werd als door een magneet aangetrokken tot de aanduiding
paranormal romance.
Een greep uit de lijst met meest verkochte Engelstalige boeken van de afgelopen
jaren - veelal vertaald naar het Nederlands - doet vermoeden dat liefdes tussen de
doden en levenden en romantiek in de toekomst of verleden goed scoren. De bekendste
titel is inmiddels in de mondiale populaire cultuur gegrift: The Twilight Saga, waarvan
inmiddels meer dan 116 miljoen exemplaren zijn verkocht. Het genre paranormale
romantiek zou omschreven kunnen worden als een subgenre van het romantische
boek waarin de liefde tussen mens en monster of liefde in een fantastische wereld
centraal staat. Voor lezers van stevige literatuur, connaisseurs van Proust en Flaubert
en liefhebbers van de Grote Russen klinken titels als Undead and Unwed, How to
Marry a Millionaire Vampire, Kiss of a Demon King, Dark Desires after Dusk en
Hearts and Swords vreemd en misschien zelfs afstotelijk, maar een grote groep lezers
is verslaafd aan het genre. Kleurrijke kaften, veelal met half ontblote mannen met
roodgloeiende ogen en puntige tanden zijn gericht op vrouwelijke lezers en bijna
altijd geschreven door vrouwen die misschien zelf wel eens fantaseren over een nacht
in de armen van een demon.
Een kleine geschiedenis van de paranormale romantiek verklaart al veel van de
populariteit. Het genre vindt zijn oorsprong in de gothic fiction. Het boek The Castle
of
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Otranto: A Gothic Story (1764) van Engelsman Horace Walpole wordt gezien als
het begin van het genre, alhoewel elementen uit de moderne fantasy afgeleid kunnen
zijn van volksverhalen en sprookjes. Melodrama, zelfspot en een prettig soort horror
stonden aan de basis van Walpoles klassieker. In de eerste instantie werd de
kasteelroman uitgegeven als een herontdekte Italiaanse tekst, vertaald door een
onbekende. Toen Walpole zijn auteurschap bekende, veranderde de positieve
ontvangst in kritiek tegen deze paranormale lectuur. De ideeën van de Verlichting
hadden zich stevig verankerd in de literatuurkritiek van die tijd en Walpoles
combinatie van historische feiten, alternatieve geschiedenis en bovennatuurlijke
elementen strookten niet met het wetenschapsideaal. Bovendien was het mogelijk
dat simpelere, ongeschoolde geesten gingen geloven in het bovennatuurlijke.
Walpoles landgenoot Ann Radcliffe loste het probleem van geloofwaardigheid en
minachting jegens het genre op door het bovennatuurlijke terug te leiden naar het
natuurlijke. Opvallend in Radcliffes oeuvre - waaronder The Castles of Athlin and
Dunbayne (1789) en The Mysteries of Udolpho (1794) - is dat zij pleit voor
vrouwenrechten, een hoge morele standaard en ratio. Haar uitvoerige beschrijvingen
van landschappen en het uiterlijk van haar personages kenmerken nog steeds de
fantastische literatuur. Radcliffe beïnvloedde ook bekende schrijvers als Jane Austen,
Edgar Allan Poe en Sir Walter Scott middels haar stijl en thema's.
Poe maakte naam binnen het genre en tilde het naar een hoger literair niveau aan
het begin van de negentiende eeuw. Hij gebruikte horror in zijn zoektocht naar
onderbewuste angsten. Hierin zit ook het verschil tussen Poe en pulp: waar Poe
inventief is, borduurt de paranormale romantiek voort op wat al eerder is gedaan,
maar wat nog steeds goed verkoopt. Bij wijze van experiment wilde Poe zijn lezer
zo goed mogelijk choqueren en zo aan het denken zetten over schoonheid (en
lelijkheid), de dood (zeer aanwezig in het leven van Poe) en angst. Poe hield zich
daarnaast bezig met de esthetiek van met name zijn gedichten. In tegenstelling tot
de vroege gothic fiction van Radcliffe, zette hij zich af tegen de ‘wetenschappelijke’
verklaring van het paranormale. Sterker nog, hij zag wetenschap als een gevaar voor
literaire creativiteit, zoals blijkt uit zijn ‘Sonnet - To Science’:
Science! meet daughter of old Time thou art
Who alterest all things with thy peering eyes!
Why prey'st thou upon a poet's heart,
Vulture! whose wings are dull realities!
[...]

De saaie werkelijkheid die de wetenschap schiep wilde Poe onderuit halen in zijn
werk, anders ‘He might not sing so wildly well / A mortal melody’ (‘Israfel’).
Aan het eind van de negentiende eeuw wordt het paranormale genre de populaire
tegenhanger van het realisme. Een van de meest gelezen boeken aller tijden is She:
A History of Adventure (als verhalenreeks verschenen in The Graphic tussen
1886-1887) van

Vooys. Jaargang 30

57
Henry Rider Haggard. Shekwam uit in een tijd waarin de avonturenroman in trek
was en bij wijze van experiment werd vermengd met het bovennatuurlijke. Hier zien
we opnieuw hoe een schrijver het bovennatuurlijke aanwendt om een groter thema,
hier vrouwelijkheid, te bespreken. She gaat over een bovenmenselijke tovenares,
Ayesha, die een vergeten land regeert, dankzij haar verschrikkelijke schoonheid. She
kwam uit in een tijd waarin vrouwelijkheid en de rol van de vrouw in de samenleving
heroverwogen werd. Ayesha is de verpersoonlijking van vrouwelijke autoriteit
(‘She-who-must-be-obeyed’ wordt ze ook genoemd), verworven door
bovennatuurlijke schoonheid, en kan daarom gezien worden als een van de archetypen
binnen de paranormale romantiek. She is een cultureel artefact dat onderbuikgevoelens
door middel van genrespecifieke elementen in fictie vertaalde.
In de twintigste eeuw splitste het overwegend door mannelijke schrijvers
gedomineerde fantasy- en avonturengenre zich op. Waar het genre begon als literair
experiment (zoals bij Radcliffe, Poe en Scott) in de zoektocht naar antwoorden op
menselijke en maatschappelijke vraagstukken, veranderde het genre naar een generator
van commerciële successen. Waar romantiek en sentimentaliteit altijd een
bijkomstigheid waren geweest, naast een overwegend mannelijk heldenverhaal,
kwamen deze aspec-

Illustratie: Daniël Labruyère
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ten steeds meer centraal te staan. Na de vrouwenemancipatie en seksuele revolutie
ontdekte de markt een gigantische doelgroep in vrouwen en fantasieschrijfsters
speelden hierop in.
Tussen 1976 en 2003 schreef Anne Rice de reeks The Vampire Chronicles, waarvan
zo'n tachtig miljoen boeken zijn verkocht en waarvan delen zijn verfilmd, waaronder
Interview with a Vampire (1994) en Queen of the Damned (2002). Rice maakte de
vampier modern: de monsterlijke Dracula werd getransformeerd in de knappe,
sensuele, sexy en gevoelige (doch bloeddorstige) vampier die tegenwoordig populair
is. Onder het pseudoniem A.N. Roquelaure schreef Rice de bestseller-trilogie Sleeping
Beauty (19831985), een erotisch verhaal gesitueerd in een middeleeuwse
fantasiewereld. Een wetenschappelijke benadering van Rices fictie, The Gothic World
of Anne Rice, beargumenteert dat Rice de fantastische seksualiteit en romantiek in
haar boeken als een politiek statement brengt: vrouwen mogen fantaseren wat ze
willen, ook als dit betekent dat ze in de ban raken van de demonische schoonheid
van een man. Helaas gaat dit ten koste van de subtiliteit van het mysterie (Poe), de
functionaliteit van vrouwelijke schoonheid (Haggard) en van enige literaire diepgang.
De markt heeft een nieuwe melkkoe gevonden in de paranormale romantiek. De
doelgroep is groot (vrouwen van jong tot oud), het genre toegankelijk (kennis is
nauwelijks vereist) en de basis van de verhaallijnen (onmogelijke liefde, spanning
en verleiding) zijn vaak zo conservatief (man biedt bescherming en redt vrouw van
zichzelf en de buitenwereld) dat het genre comfortabel leest en dat er bij weg te
dromen valt. Lees: simpele taal en een escapistische vorm van entertainment. Gelukkig
is de enige pretentie van het genre om een zo absurd mogelijke liefdesverhouding
zo sentimenteel mogelijk te beschrijven. Levensvragen nemen vormen aan als: wat
voelt iemand die al dood is? Is de ziel van een demon te corrupt om liefde te voelen?
En: wat gebeurt er als je zwanger raakt van een vampier? De complete modificatie
van het universum maakt het mogelijk om zo intens verliefd te worden dat het
überhaupt mogelijk is om zwanger te raken van een vampier.
Liefde kan niet meer gewoon liefde zijn in de best verkopende en meest gelezen
producten van de menselijke geest (en dan bespreek ik hier niet eens Fifty Shades of
Grey van E.L. James waarvan al meer dan veertig miljoen exemplaren zijn verkocht).
Het begrip kan niet meer los staan van het fantastische en het paranormale. ‘Liefde’
moet zo extreem zijn en zo diep gaan dat alleen het para- en abnormale het gevoel
kunnen duiden. Alternatieve werelden met andere wetten van chemie en leven zijn
nodig om een verlangen naar een gevoel te omschrijven dat zich per definitie moeilijk
laat verklaren in aardse termen. Hierin schuilt ook het gevaar van de populariteit van
het genre paranormal romance. Als fictie een manier is om tijdsgeest, het
onderbewuste, ervaring en gevoel te communiceren, dan heeft straks een groot deel
van de vrouwen het liefst dat er hoorntjes en scherpe hoektanden aan hun geliefden
groeien, op wie zij zo verliefd worden dat er niets anders meer op zit dan de liefde
voor een man hun leven te laten bepalen.
De geschiedenis van de paranormale romantiek laat zien dat het genre altijd heeft
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geprobeerd invulling te geven aan vrouwelijkheid en ‘liefde’ door middel van het
paranormale. Echter, onder invloed van de markt slaat het genre door: sensationele
fantasieën verkopen goed, beter dan de fantastische sensatie verkregen door het lezen
van een boek waarin het paranormale creatief wordt ingezet. ‘Had dit boek geschreven
kunnen zijn vóór de tijd van de vrouwenemancipatie?’, vroeg ik mijn vriendin, toen
ze wéér een boek verder was in de Undead-serie van Mary Janice Davidson. ‘Nee,’
antwoordde ze, ‘de vrouw staat centraal, werkt zichzelf in de nesten en doet lekker
waar ze zin in heeft.’ Daarmee was ook gelijk mijn tweede vraag beantwoord:
‘Wanneer stop je nou eindelijk eens met het lezen van deze pulp?’
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Interview
Viola van de Sandt en Lisanne Snelders
‘Ik doe het ook om mijn ziel te redden’
Een gesprek met Vic van de Reijt over de uitgeverij, de biografie en de
elite

Vic van de Reijt met kat en duvel.
Foto: Else Boer

2012 is een feestjaar voor Vic van de Reijt: hij is dit jaar vijfentwintig jaar
uitgever bij jubilerende uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Hoewel Van de
Reijt die functie in 2013 voor senior editor zal verruilen, heeft hij in de
afgelopen kwart eeuw een flinke stempel op het fonds van de 175-jarige
uitgeverij gedrukt: de Indische damesliteratuur werd de deur uit gedaan
ten gunste van moderne literatuur, kleinkunst en muziek kregen een
belangrijk aandeel en er kwam meer ruimte voor non-fictie. Naast zijn
werk als uitgever stelde Van de Reijt als liefhebber van het lied talloze
cd's samen, zoals Ik voel mij als een kerstboom zonder piek (2009), met
melancholische en minder melancholische Neder-
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landstalige liedjes voor onder de kerstboom. Daarnaast kennen we hem
als biograaf van Willem Elsschot, voor wie hij al sinds zijn studietijd een
grote belangstelling heeft. Dat Van de Reijt niet stil kan zitten, blijkt wel
uit het feit dat hij, onder zijn pseudoniem Frederik van der Kamp, onlangs
het tijdschrift De God van Nederland mede-oprichtte, een
‘literair-cultureel-satirisch kwartaalblad’ voor ‘60 plus en 30 min’. Er is
voor Van de Reijt dus genoeg om zich vrolijk over te maken, al verzucht
hij ook: ‘We zitten in de eeuw van het verval.’
We spreken Vic van de Reijt in het café waar hij ook graag met zijn auteurs
afspreekt, Het Molentje, vlakbij de uitgeverij in Amsterdam. ‘Heb je al
gezien dat ik een eigen stoel heb? “Vic van de Reijt - uitgever” staat erop.’
‘That chair is mine,’ zegt hij trots tegen de toerist die zijn stoel bezet houdt.
‘My personal chair.’ Al vijfentwintig jaar bestelt hij hier steevast om vijf
uur een Duveltje.
We hebben je vaker met een Duvel op de foto zien staan. Waarom?
‘Voor mij is het hoogtepunt van mijn dagelijkse werkzaamheden de afspraak die
ik om vijf uur heb in dit café, aan dat tafeltje. Ik begin elke dag pas rond een uur of
tien. Lunchpauze neem ik niet, het gaat aan één stuk door: telefoontjes, mail, mensen
die binnenlopen. Je bent de hele dag bezig om kleine brandjes te blussen, dat wordt
het belangrijkste onderdeel van je werk en het communiceren met creatieve mensen
lijdt daar als eerste onder. Je hebt wel de beruchte lunchafspraken met auteurs, maar
voor je het weet zit je daar weer veel te lang. Dan moet er al vroeg wijn en bier
gedronken worden, want de auteur vindt het leuk om eens met de uitgever te praten,
die heeft alle tijd van de wereld.
Op een gegeven moment heb ik dus besloten dat het voor mij het beste werkt om
de werkdag hier te besluiten, zonder telefoon en zonder mail. Bij het eerste Duveltje
zwijg ik, dan laat ik de ander praten, en bij het tweede Duveltje begin ik terug te
praten. Dat is het beroemde Duvel-overleg. Zo zijn er heel veel boektitels aan dat
tafeltje bedacht. Met Arnon Grunberg heb ik in de vroegste jaren al daar gezeten en
heel veel plannen gemaakt. Of ze nou willen of niet, auteurs moeten gewoon mee.
Mijn lichaam eist om vijf uur dat ik een Duvel gestrikt heb.’
Je bent niet alleen uitgever, maar ook samensteller, bloemlezer, plaatjesdraaier,
blaadjesmaker, biograaf, en ga zo nog maar even door. Hoe zou je jezelf
omschrijven?
‘Een merkwaardige man met iets te veel hobby's. Ik heb nou eenmaal een ruime
belangstelling, met name voor de Nederlandse en eigentijdse cultuur. Mijn “plafond”
ligt niet enorm hoog en de “diepten” vallen ook wel mee, maar ik probeer altijd
hogere en lagere cultuur met elkaar te verenigen. Dat kan je in al mijn activiteiten
zien. Ik geneer me niet om Nederlandstalige liedjes of Duitse schlagers te verzamelen,
en dat geldt ook voor literatuur. Je moet teksten uit zoveel mogelijk gebieden halen
en nooit in de canon geloven, dan wordt het interessant.
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Gerrit Komrij, bijvoorbeeld, heeft alle poëzie opnieuw gelezen en kwam zo tot een
volslagen andere leeskeuze. Dat doe ik met de muziek: ik ben gewoon alles opnieuw
gaan beluisteren en zo heb ik aan het domein van de Nederlandse muziek allerlei
nieuwe teksten toegevoegd die vergeten waren. Daarmee verander je iets. Heel veel
mensen laten alleen het elitaire in hun hoofd toe, maar gebruiken op die manier maar
de helft van hun hersens.’
Toch staat in de ‘Tien geboden’ van De God van Nederland heel duidelijk dat
je ‘elitair’ wilt zijn.
‘“Elitair” is tegenwoordig echt een scheldwoord geworden. Maar er is helemaal
niks tegen de elite, mits die maar intelligent genoeg is om haar eigen standpunten te
verdedigen. Mensen die een goede opleiding hebben gehad en hun mening goed
kunnen formuleren, zijn niet voor niks op hooggeplaatste posities terecht gekomen.
Toch is in Nederland de elite aan het verdwijnen. De mening van elke hufter die op
internet staat te schreeuwen is evenveel waard als de mening van iemand die heeft
doorgeleerd. In de Kamer zitten steeds meer proleten. Dat is natuurlijk een waanzinnig
proces.’
Je wilt hoge en lage cultuur dus graag met elkaar in verband brengen, maar
tegelijkertijd lijk je toch die hoge cultuur te willen verdedigen.
‘Dat vermengen van hoog en laag moet altijd gebeuren op basis van kwaliteit. Ik
beweer dus dat je ook in lagere cultuur, het zogenaamde levenslied, een hoge kwaliteit
kunt bereiken. Als je de liederen van J.H. Speenhoff, Willem Wilmink, Drs. P
uitschrijft, dan merk je de welluidendheid, de ritmiek, het metrum, de humor.’
Hoe zou je kwaliteit dan definiëren?
‘Binnen het genre het hoogst mogelijk bereikbare.’
Wat houdt dat in met betrekking tot literatuur?
‘Humor is een onderdeel van die kwaliteit. Kwalitatieve boeken, literaire boeken,
boeken die wij elitaire mensen graag lezen, bevatten altijd een zekere vorm van
humor en relativeringsvermogen. Noem mij één boek uit de wereldliteratuur waar
geen humor in zit, dat lukt je niet.
Louis van Gaal heeft voor de Ajax-school het TIPS-systeem ontwikkeld. Om
goede voetballers te kweken moesten ze Techniek, Intelligentie, Persoonlijkheid en
Snelheid hebben. Deze vier kwaliteiten heb ik toegepast op schrijvers. Techniek
houdt stijlvastheid in, mooie zinnen kunnen schrijven, een mooie compositie kunnen
opstellen. “I” heb ik gedefinieerd als “Inhoud”: heeft de schrijver iets te zeggen? Is
er een soort “heilig moeten” waarom iemand dit boek zou moeten lezen? De “P” en
de “S” staan voor persoonlijkheid en snelheid, ofwel commercie. Vaak zijn die twee
genoeg om een boek te verkopen. Maar alleen op grond daarvan geeft Nijgh die
boeken niet uit, omdat ze tekort schieten op de inhoudelijke kwaliteit.’
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Je legt sterk de nadruk op kwaliteit. Je zou, met de cultuursociologie in de hand,
kunnen stellen dat kwaliteit niet inherent is aan een literair werk, maar wordt
toegekend door allerlei instituties. Ook door de uitgever.
‘Ja, ik ben een van de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De naam Nijgh
& Van Ditmar staat van oudsher voor kwaliteit. Wanneer ik met een nieuwe auteur
kom, geef ik als uitgever alleen al door die naam het adagium “dit heeft kwaliteit”
mee. Natuurlijk kan je op een gegeven moment zeggen dat kwaliteit er niet toe doet
en dat je daarom Nick en Simon wilt uitgeven - ik noem maar iets - omdat het
hartstikke populair is. Via zijn smaak, zijn fondslijst, maakt de uitgever een statement
over wat hij de moeite waard vindt, over wat kwaliteit is. Wij zijn toekenners, ja,
maar die kwaliteit kan wisselend worden beoordeeld. Bij Querido, dat in hetzelfde
pand als Nijgh zit, kijkt men er heel anders tegenaan. Dat is ook mooi, want je hebt
heel veel verschillende vormen van kwaliteit. Querido zoekt het in een iets elitairdere
hoek, mijn startpunt ligt veel meer op een zogenaamd middenniveau.
Op het ogenblik wordt kwaliteit gekwantificeerd. Het aantal hits en volgers van
een auteur wordt verward met kwaliteit. Maar je hebt het dan over populariteit en
dat is heel iets anders. Daarom hebben we een elite nodig die herdefinieert waar het
eigenlijk om gaat.’
Ben je een cultuurpessimist?
‘Ik ben een ongelooflijke cultuurpessimist. Maar ik straal wel genoeg vrolijkheid
uit om het leven nog vol te houden, hoop ik. We zitten in de eeuw van het verval. Ik
moest verschrikkelijk lachen om de uitspraak van Drs. P in de vroege jaren nul: “Dit
wordt een roteeuw!”’
Nu we twaalf jaar in die eeuw gevorderd zijn, moet je je daar dus bij aansluiten?
‘Tussen 2002 en 2012 hebben we de bitterste periode in de Nederlandse
samenleving ooit achter de rug. Ook het boekenveld is de laatste jaren volledig
ingestort; alle bijlagen zijn dunner geworden, er wordt gerecenseerd in
sterrensystemen, vergezeld van stukjes die hoogstens tachtig tot honderd woorden
mogen zijn. Lange artikelen zijn taboe. De literatuur heeft het afgelegd tegen de
Nederlandse politiek, tegen de media, de televisie, tegen de commercie, tegen alles.
Waar ik me zorgen om maak is dat in deze oppervlakkige tijden bijna niemand meer
de moeite neemt om iets van driehonderd pagina's in zijn geheel te lezen. Als Van
der Heijden een nieuw boek uitbrengt en het is een beetje dik, dan hoor je iedereen
roepen: “Nou, Heijde, effe dimmen.” Dat hoorde je vroeger natuurlijk ook, maar in
het café, of aan het urinoir. Tegenwoordig is dit soort uitspraken salonfahig
geworden.’
Ligt de oplossing dan in een terugkeer naar de goede oude tijd?
‘Literatuur moet weer hip worden gemaakt. Op het ogenblik is hip: sterren die van
duikplanken vliegen, of boeren die vrouwen zoeken. Hoe lang is het geleden dat er
een
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schrijver op de voorkant van een tijdschrift stond? Echte aandacht voor het boek,
voor het literaire leven, dat ontbreekt. Werden wij maar net zo goed gevolgd als de
soapies, hadden wij maar een dagelijks programma.’
Welke rol spelen nieuwe media in deze ontwikkeling?
‘De ellende is dat die nieuwe media heel veel informatie van alle kanten
ongesorteerd op het publiek afvuren. Alles wat nu ongefilterd op je afkomt, via
Wikipedia, Facebook, Twitter, enzovoorts, je hebt er allemaal geen ruk aan. Daarom
moet de elite dingen als onzin bestempelen, de debiliteit benoemen. Eén Maarten
van Rossem is niet genoeg.’
Je legt de nadruk op de gevestigde elite, maar zijn jonge mensen niet juist in
staat om met al die informatie om te gaan en daar iets productiefs mee te doen?
‘Die moet je opleiden en duidelijk maken dat ze zich moeten afvragen waar die
informatie vandaan komt en of die betrouwbaar is. Je hebt nu de ouderwetse elite
nodig, de zedenmeesters die uitleggen wie die informatie heeft gepubliceerd, en met
welk doel.’
Naast je werk als uitgever en bladenmaker ben je ook biograaf. Vorig jaar kwam
je biografie van Willem Elsschot uit. Waarom heb je uit al je literaire helden
voor Elsschot gekozen?
‘Ik vond het zo bizar dat ik de eerste jaren van mijn studie niets hoorde over mijn
helden. Over Hermans misschien een beetje, maar Elsschot en de hele Vlaamse
literatuur werden niet eens behandeld. Toen ik ook op weg naar mijn doctoraalexamen
de naam Elsschot niet hoorde, besloot ik in elk geval in mijn scriptie over hem te
schrijven. Ik ben in Antwerpen onderzoek gaan doen en haalde in twee dagen tijd
zo veel boven water. Niet alleen literaire brieven, maar ook van alles over zijn echte
professie, reclameman. Ik was zo verbaasd dat er geen onderzoek naar gedaan was,
dat vond ik onrechtvaardig.’
Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar Elsschot. Is hem nu recht gedaan?
‘Ja, voor mijn gevoel is Elsschot klaar. Ik heb daar zelf een belangrijke rol in
gespeeld. Als aanjager heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat zijn dochter Ida haar
memoires is gaan schrijven, waarmee een schat aan literair-sociologisch interessante
gegevens bewaard is gebleven. Zelf heb ik een uitgave gemaakt van alle literaire
brieven.
Toen ik steeds serieuzer met Elsschot bezig was, kwamen er in Vlaanderen ook
allerlei onderzoekers die zeiden: “Ja verdomme, dat willen wij ook.” Die Belgen
schreven dikke en dunne boeken over Elsschot, die ik natuurlijk eerst wilde lezen,
zodat ik een laatste slag kon slaan. Daarom ben ik vrij laat aan de biografie begonnen
en heeft dat hele proces ongeveer tien jaar geduurd.’
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Je boek werd goed ontvangen, maar toch is er ook kritiek geweest, bijvoorbeeld
van Matthijs de Ridder, die vond dat je de politieke dimensie van Elsschots
werk onderbelicht hebt gelaten.
‘Hij is mijn meest geliefde tegenstander. Hij heeft een onzinnig boek over Elsschot
geschreven, Aan Borms, waarin hij van Elsschot een politieke figuur maakt die hij
volstrekt niet was.’
Was Elsschot dan geen politiek figuur?
‘Lees mijn biografie: het was een buitengewoon slimme, sluwe zakenman, die op
een hele handige manier zijn geld verdiende en de literatuur gebruikte om boete te
doen voor het verloren idealisme. Wat De Ridder doet is het gedicht “Aan Borms”
isoleren, een paar citaten uit Lijmen erbij halen en verwijzen naar twee handtekeningen
die Elsschot onder een steunbetuiging aan Vlaamse nationalisten heeft gezet. Maar
de halve intelligentsia van België had z'n handtekening onder de betuiging uit 1915
geplaatst, dus dat stelde niks voor. Die man tekende alles: ook communistische
steunbetuigingen, of iets tegen de bestuurlijke opdeling van België of tegen de nazi's.
Van een klein incident maakt Matthijs de Ridder drie hoofdstukken.
In mijn biografie vraag ik me af in welke context Elsschot die handtekening gezet
heeft. Waarom schreef hij “Borms” juist op dat moment? Ik laat zien dat hij het
gedicht niet uit zijn hart heeft geschreven: Borms werd al op 12 april 1946 voor het
vuurpeloton gezet, terwijl Elsschot pas begin 1947 aan dat gedicht begon te schrijven.
De aanleiding? Zijn schoonzoon, die als zoveel Belgische ambtenaren tijdens de
bezetting op zijn post was blijven zitten, werd toen geschorst, terwijl zijn superieuren
vrijuit gingen. Met dat gedicht neemt Elsschot de hypocriete katholieke politici, die
August Borms slachtofferen om hun eigen straatje schoon te vegen, op de hak.
Matthijs de Ridder heeft hier geen oog voor, hij leest uitsluitend ideologisch en zet
zichzelf daarmee oogkleppen op.’
Is het niet terecht om literatuur politiek te lezen?
‘Ik ben voor de zuivere biografie. Als ik het werk beschrijf vraag ik me af in
hoeverre levensfeiten van een persoon daarin een weerslag hebben gevonden. Je
moet heel erg oppassen met het hellende vlak van de vraag naar de mate waarin
iemands politieke overtuiging zijn werk heeft beïnvloed. Elsschot was absoluut geen
politieke figuur. Als je al iets van politiek tegenkomt, dan is het een soort romantisch
communisme, zoals in zijn gedicht op Van der Lubbe.
Dat neemt niet weg dat je ook de context in je lezing van literatuur moet betrekken:
het wordt pas interessant als je geschiedenis bij literatuur betrekt. Die samenhang te
onderzoeken, dat is interessant. Tijdens mijn studietijd had je in Utrecht de
Söte-mann-school die gericht was op zuivere tekstinterpretatie. Bij ons in Amsterdam
stond de studie zwaar onder invloed van de maatschappijkritische houding van de
Frankfurter Schule.’
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Heb je daar tijdens je studie zo'n klap van gekregen dat je het politieke lezen
bent gaan wantrouwen?
‘Ja, het is niet voor niets dat ik daar zo'n hekel aan heb gekregen. Ik vond het
volslagen onzin. Adorno en Habermas, die verschrikkelijke dingen moesten we
allemaal lezen. Veel mensen gaan Nederlands studeren omdat ze van literatuur
houden. Dat is een magere basis, dat geef ik toe, maar er zijn altijd docenten die je
verder leren kijken. Willem Wilmink en Enno Endt bijvoorbeeld betrokken de
schilderkunst en muziek erbij. Ze introduceerden auteurs als Speenhoff en Davids,
die via hun liedteksten commentaar op de maatschappij gaven, iets wat je in de
normale literatuur niet zag. Zij breidden zo het domein van de literatuur uit. Van die
school ben ik absoluut leerling geworden, de mooie teksten uit alle hoeken en gaten
van de samenleving halen. Dat heeft me ook als uitgever enorm gevormd.’
Terug naar de kunst van de biografie. Je geeft in interviews vaak aan dat je je
met Elsschot identificeert. Is dat een voorwaarde of een gevaar bij het schrijven
van een biografie?
‘Ik kom uit eenzelfde soort milieu, mijn vader was ook bakker, bij V & D, waar
hij zich een beetje heeft opgewerkt tot hij bedrijfsleider werd. Tussen Kerst en oud
en nieuw kwamen er grote flessen wijn en feestpakketten bij ons binnen, waarmee
verkopers mijn vader probeerden te lijmen. Die taal, die mentaliteit, die schuchtere
ironie van Elsschot herkende ik van huis uit. Er is een groot cultuurverschil tussen
Nederlanders en Vlamingen, maar de manier waarop Elsschot zaken deed herkende
ik, ook bij mijn vader. Dat ik me kon inleven kwam goed uit, maar het is geen absolute
voorwaarde voor het schrijven van een biografie.
Je moet ook niet te dicht op je object staan. Ik heb overwogen om een nieuwe
biografie te schrijven, dit keer van Willem Wilmink. Dat lag erg voor de hand: ik
kende hem erg goed, ben zijn uitgever geweest en herken de manier waarop hij met
cultuur en literatuur omgaat. Toch heb ik het niet gedaan, misschien omdat ik Wilmink
al te veel doorgrondde. Bij Elsschot was dat anders, daar zaten nog rafelranden aan.
Houd ik nog van hem?, vroeg ik me soms af. Het ergste is als een schrijver zich
verloochent voor jouw neus en jij dat moet gaan uitleggen.’
Een belangrijk thema in de biografie is Elsschots schuldgevoel: het idealisme
dat in het zakendoen verloren ging, moest met literatuur worden gecompenseerd.
Herken je dit schuldgevoel in je praktijk als uitgever?
‘Ik zou nooit een puur commercieel uitgever kunnen zijn. Daarmee richten literaire
uitgeverijen zich te gronde. Deze zomer was de zomer van de vrouwenporno, met
al die tinten grijs. Dat moet je niet gaan na-apen. Ik heb een groot
rechtvaardigheidsgevoel en heb veel boeken uitgegeven omdat ik vond dat ze het
verdienden, zoals de verzamelde gedichten van Buddingh' en Vinkenoog. Ja, ik doe
het ook om mijn ziel te redden.’
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Column
Just Enschedé
Dansmuziek en mooie jurkjes
De columns van het Vooys-jubileumjaar worden gevuld met terugblikken
op verschillende takken van het literaire bedrijf. In het slotstuk van deze
reeks is het woord aan Just Enschedé, werkzaam voor de CPNB. Hij neemt
ons mee naar 1982, naar het boekenfeest in Lelystad, en van daar langs
dertig jaar collectieve boekpromotie. Met de oprichting van de Stichting
CPNB in 1983 keerde ook het meest begeerde feestje van letterenland, het
Boekenbal, terug. Inclusief mooie jurkjes en dansmuziek.
In 1982 was er geen Boekenbal. Geen Boekenbal was heel gewoon. Lang voorbij
waren de roemruchte dagen van het galafeest waar hakkelende schrijvers aan koningin
Juliana werden voorgesteld. Sinds het midden van de jaren zestig had alles anders
gemoeten. Nu eens werd het schrijversbal omgebouwd tot een lezersfeest, dan weer
werden Mario Vargas Llosa en Hans Magnus Enzensberger ingevlogen voor een
onfeestelijke discussie en bij voorkeur zochten de organisatoren buitenissige lokaties
op. Studentencentrum Uilenstede in Amstelveen. Of het decoratelier van de NOS in
Hilversum. Zelfs manege Taxandria in het Kempense dorp Diessen kwam aan de
beurt.
Zo kon het gebeuren dat in 1982 het Gemeenschapscentrum Agora in Lelystad de
Boekenweek opende met een boekenfeest, georganiseerd in samenwerking met de
lokale scholengemeenschap. In de Agora geen dansmuziek en mooie jurkjes, maar
een boekenmarkt, een concours voor zondagsdichters en een ‘boekenzeskamp’. Ook
was er een literair café met Cees Nooteboom (toen nog geen exportartikel), Bob den
Uyl (toen nog geen prijs) en H.J.A. Hofland (toen ook al onvermijdelijk). Het motto
van die Boekenweek verried een bevangenheid die vertrouwd aandoet: ‘Boeken
blijven’.
Waarover spraken de boekenvakkers die zich op die 25ste maart 1982 in de Agora
tussen de Flevolanders mengden? Vast en zeker over het verse initiatief van negen
zelfstandige boekverkopers om te komen tot een organisatie die hen moest
ondersteunen bij inkoop en promotie. Dat initiatief zou later in het jaar Libris gaan
heten en een succesformule blijken. Gestaag groeide de groep uit tot een honderdtal
goed gesorteerde winkels die met behoud van hun zelfstandigheid een sterkere positie
op de markt bevochten. Het samenwerkingsmodel dat zij ontwikkelden vond elders
navolging. De boekhandelsgroepen Blz. en Plantage getuigen daar nu nog van.
In de jaren zestig en zeventig hadden niet de boekverkopers maar de uitgevers in
de boekenbranche het voortouw gehad. Met de paperback - waarvan Harry Mulisch
het uitvinderschap opeiste - veroverden zij het jonge, stadse publiek. Veel uitgevers
sloten
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zich aaneen in concerns, al of niet beursgenoteerd. Tegelijk raakte de
assortimentsboekhandel achterop. Boekverkopers hadden veel om over te mokken.
Het jonge publiek liep net zo lief een AKO- of Brunakiosk binnen, om maar te
zwijgen over de grammofoonplatenzaak. Intussen kaapten de boekenclubs en de
openbare bibliotheken de wat oudere lezers van buiten de stad weg. Een boekverkoper,
dat was in die jaren een zoon of dochter van de grondlegger van de winkel, in een
afbetaald pand - en met een pensioenprobleem.
Vanaf de komst van Libris groeiden er nieuwe verhoudingen. Uitgevers zagen
zich geconfronteerd met nog maar een half dozijn partijen aan boekhandelszijde, die
met elkaar meer dan driekwart van de boeken afnamen en commerciële eisen konden
stellen. Zodoende krikten de boekverkopers hun handelsmarges op en bewogen zich
in de richting van een gezonde rentabiliteit. Er ontstond ruimte om te investeren in
personeel en winkelinrichting.
Zo luidde de komst van Libris een periode in waarin de rollen omgedraaid waren.
Niet de uitgevers waren nog leidend, nu was dat de boekhandel. Meer handelsmarge
voor de boekwinkel betekent minder voor de uitgever, zo eenvoudig is dat.
Beursgenoteerde concerns gingen het uitgeven van boeken voor het algemene publiek
te ongewis vinden. Voortaan concentreerden ze zich op schoolboeken en
wetenschappelijke of professionele informatie. Dat zijn overzichtelijke en relatief
gesloten markten. Nee, dan het publieksboek. Maar al te vaak waren het
buitenstaanders die met de grootste bestsellers aan de haal gingen. Turbo-taal van
Jan Kuitenbrouwer, Harry Potter, de dieetboeken van Michel Montignac en Sonja
Bakker, steeds opnieuw hadden de grote spelers in de uitgeverij het nakijken. Het
was de rekenmeesters een gruwel.
Het is des te gemakkelijker om te spreken van een glorieperiode voor de boekhandel
omdat die periode sinds een paar jaar ten einde is. Bijna op slag heeft het
online-winkelen de boekhandel beroofd van de klant die weet welk boek hij hebben
wil. Een paar muisklikken en dat boek wordt hem thuisbezorgd. De boekwinkel moet
het doen met de snuffelaars, de funshoppers en de cadeautjesjagers. De boekverkoper
moet dus kiezen: zijn winkeloppervlak terugbrengen of zijn assortiment verbreden
met andere waar dan boeken. Van dat proces zijn we nu getuige. De glorieperiode
heeft een kwart eeuw geduurd.
Terug naar 1982. Door de inhaalslag die de boekhandel maakte ontstond er ook
ruimte om de collectieve promotie voor het boek op evenwichtige en professionele
leest te schoeien. De collectieve wat? Spreek het hardop en woord voor woord uit:
collectieve propaganda van het Nederlandse boek. En verbaas je. Wie verzint zoiets?
Aldous Huxley? George Orwell? Peter Terrin? Er bestaan realiteiten die geen schrijver
verzinnen kan. Collectieve propaganda voor het Nederlandse boek komt gelukkig
niet van bovenaf maar van onderop en kon alleen beklijven in het land waar burgers
en buitenlui de handen ineensloegen om hun voeten droog te houden. Datzelfde
deden boekverkopers en boekuitgevers toen ze hun nering bedreigd achtten door
nieuwe plagen: bioscoop, radio, televisie. Ze sloegen de handen ineen. Een deel van
hun promotiekracht - en van hun promotiebudget - stonden ze af aan een centraal
bureau, on-
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Boekenfeest 1982, Lelystad, met Midas Dekkers (links) en Dick Hillenius (rechts).

Boekenbal 1983, Amsterdam

Vooys. Jaargang 30

70
der bestuurlijke verantwoordelijkheid van een commissie van uitgevers en
boekverkopers. De CPNB.
Begin jaren zeventig had die CPNB, jaarlijks de afzender van de Boekenweek en
de Kinderboekenweek, van de mokkende boekverkopers de bons gekregen en
onderdak gevonden bij de uitgeversbond. Daarvoor betaalden de uitgevers niet de
hoofdprijs omdat de CPNB plots zichzelf als een lucratieve uitgever ontpopte: van
het Boek van de Maand. Bij propaganda horen leugentjes: net zoals de Boekenweek
al ras langer dan een week duurde, verscheen het Boek van de Maand niet elke maand.
Eenmaal per kwartaal gaf de CPNB een non-fictietitel in kleurendruk uit en noemde
die Boek van de Maand. Ze bereikten ongekende oplages.
Na 1980 stortte het Boek van de Maand als een kaartenhuis in. De mooiste
onderwerpen waren aan bod gekomen en de uitvinding van de scanner bracht
kleurendruk pardoes binnen het bereik van elke uitgever. IJlings moest het
CPNB-bureau inkrimpen en de commissie krabde zich achter de oren hoe het nu
verder moest.
In die situatie bleek de tijd rijp voor collectieve boekpromotie in de vorm waarin
we die nog steeds kennen. Ondergebracht in een zelfstandige stichting CPNB, bestuurd
en bekostigd door uitgevers en boekverkopers en sinds 2001 ook door de openbare
bibliotheken.
Die stichting werd opgericht in 1983. In dat jaar nam Wim Schouten,
interimdirecteur van de CPNB en een oud feestbeest, op het laatste nippertje het
besluit om toch maar weer een echt Boekenbal te organiseren. In de Amsterdamse
Stadsschouwburg, mét muziek en mooie jurkjes, en met slingers die de ontwerpers
Anthon Beeke en Pieter van Delft inderhaast bij de Hema waren gaan halen. Het
Boekenweekgeschenk was dat jaar een bundeltje overpeinzingen van cabaretier Wim
Kan in zijn nadagen, en flopte. Dat bracht het besluit voort om voortaan het geschenk
te bestemmen voor een korte nieuwe roman van een gereputeerde literaire auteur, te
beginnen met De ortolaan van Maarten 't Hart.
Toen was het 1984, het jaar van George Orwell. In dat jaar konden we voor het
eerst vernemen van een Californisch bedrijf dat Apple heette, en stond er voor het
eerst een artikel over internet in de krant. En over die onderwerpen spreken de
boekenvakkers vandaag de dag nog steeds.
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Nicholas Saul en Simon J. James (red.)
The Evolution of Literature: Legacies of Darwin in European cultures
[Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden
Literaturwissenschaft]
Amsterdam en New York (Rodopi Publishers) 2011
346 pagina's
69 euro
ISBN 9789042033979

Janneke van der Heide
Variatie en complexiteit: evolutie als paradigma in taal en fictie
Van Thomas Hardy tot A.S. Byatt, van Jules Verne tot Ian McEwan en van H.G.
Wells tot Michel Houellebecq: ze vormen slechts een kleine greep uit de auteurs die
hun werk doorspekten met darwinistische thematiek. Al vanaf het verschijnen van
Charles R. Darwins On the origin of species by means of natural selection, or the
preservation of favoured races in the struggle for life in 1859, waarin de Britse
naturalist de natuurlijke selectie als mechanisme van de evolutie empirisch verklaarde,
zijn Europese fictieschrijvers in de ban geraakt van deze charmante, want zo simpel
ogende, theorie. Nog steeds is Darwins evolutietheorie volgens de Amerikaanse
filosoof Daniel Dennett een ‘universal acid’, een zuur dat alles doordringt - het zuur
niet pejoratief maar gunstig bedoelend: Darwins theorie is universeel inzetbaar, op
alle terreinen des levens.
Dat mag een moderne constatering heten, uit de praktijk blijkt dus al langer dat
dat het geval is: het darwinisme bleek kneedbaar als was voor wie het in de handen
nam. Problemen van allerlei aard konden worden geduid en opgelost met het
toverwoord ‘evolutie’ en het magische principe van natuurlijke selectie. Een baaierd
van maatschappelijke en technologische belangen, politieke en sociale theorieën en
religieuze nieuwlichterijen konden nu zelfs wetenschappelijk worden gelegitimeerd
door het darwinisme erbij te halen. Als voorbeeld: Darwin heeft het gehad over de
strijd om het bestaan en de ‘survival of the fittest’ (de elegante frase die hij leende
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van zijn landgenoot Herbert Spencer), maar heeft zich ook beziggehouden met het
in de natuur voorkomende altruïsme en wederzijdse dienstbetoon - koren op de molen
van respectievelijk liberalen en socialisten. Het darwinisme bleek voor vele karretjes
gespannen te kunnen worden.
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Opvallend is, zoals ook de beide redacteuren van The evolution of literature: Legacies
of Darwin in European cultures concluderen, dat in de negentiende eeuw in de meeste
West-Europese landen en de Verenigde Staten het begrip evolutie een synoniem
werd voor vooruitgang: een aanlokkelijk begrippenpaar voor de zo naar progressie
strevende negentiende eeuw. Niet alleen op maatschappelijk vlak, maar ook binnen
de wetenschapsbeoefening zelf werd de toepasbaarheid van de evolutietheorie
ingezien.
In de besproken bundel wordt niet alleen onderzocht hoe vanaf de negentiende
eeuw taal en literatuur zich evolutionair hebben ontwikkeld, maar ook hoe het
darwinisme als thema in de Engelse, Duitse en Franse literatuur gestalte heeft
gekregen. De invloed van het darwinisme op de literaire creativiteit wordt breed
geëxploreerd: thema's als degeneratie (of het mooiere ‘verwording’), het
‘generatiedenken’, monstruositeiten, de darwinistische utopie, de aap als mens en
de mens als aap, zijn enkele transnationale voorbeelden waarmee de literatuur sinds
de tweede helft van de negentiende eeuw rijkelijk werd bedeeld.
Bovengenoemde bundel verscheen in de sinds 2005 uitgegeven reeks Internationale
Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literturwissenschaft en verzamelt
negentien voordrachten van een lezingenreeks, gehouden aan de universiteit van
Durham in 2007 en tijdens de conferentie The evolution of literature: Legacies of
Darwin in European cultures in 2008. Aanleiding voor beide evenementen was het
naderende Darwinjaar 2009, waarin zowel de 200ste geboortedag van de Engelse
naturalist in 1809 als de 150ste verjaardag van de publicatie van diens Origin of
species in 1859 internationaal en grootschalig gememoreerd zouden worden. Dat de
uitgave ‘pas’ afgelopen jaar verscheen mag geen wonder heten: zoals dat wel vaker
gaat met bundels zijn de lijdzaam toeziende redacteuren afhankelijk van enkele
onvermijdelijk traag reagerende, want vaak druk bezette, auteurs. De redacteuren
Nicholas Saul en Simon J. James hebben zich echter grondig van hun taak gekweten
en het resultaat mag er zijn.
Saul en James zijn beiden werkzaam als letterkundige aan de voornoemde
Noord-Engelse universiteit. Zij hebben de West-Europese literatuur in de periode na
1850 als voornaamste onderzoeksveld, maar zijn als literatuurhistoricus feitelijk
cultuurhistoricus: de literatuur krijgt volgens hen pas betekenis wanneer deze in zijn
eigenheid wordt beschouwd en als zodanig wordt gecontextualiseerd. Dit is terug te
zien in het boek, dat middels een aantal artikelen de lezer een ruimschoots historisch
en historiografisch kader biedt.
Een enkel artikel levert daardoor soms een opgetrokken wenkbrauw op omdat
deze qua thematiek niet direct verband lijkt te houden met taal of fictie, zoals het
artikel van de in Oxford werkzame Paul Weindling over de vraag of het darwinisme
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opkomst van het nationaalsocialisme.
De suggestie van Weindling, een autoriteit op het gebied van de uitgebreide en
populaire Darwin-nazihistoriografie, is echter interessant. Eind negentiende eeuw
werd de eugenetica - geworteld in Darwins principe van seksuele selectie als
kunstmatig in de samenleving toe te passen mechanisme - beschouwd als één van
de meest hoopvolle wetenschappelijke oplossingen voor de sociale kwestie. De
nationaalsocialisten
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verlegden hun brandpunt vervolgens van het sociale welzijn naar een raciaal welzijn:
een eigenhandige en geraffineerde ingreep. Het artikel plaatst de toenmalige
themakeuze in de literatuur in perspectief: eugenetiek had voor de negentiende-eeuwer
nog niet de negatieve connotatie die ze tegenwoordig heeft gekregen.
Voorts worden er in de artikelen thema's beschreven zoals dat van de
ontwikkelingsgedachte in poëzie en proza, de nieuwe discipline van de biosemiotiek
(de leer dat de levende natuur een communicerend vat is dat betekenissen geeft aan
de dingen) of van de bijdrage van Darwin aan de representatie van het verstand in
de moderne fictie. Joseph Emonds beschrijft de betekenis van de evolutietheorie
voor de ontwikkeling van syntaxis, dat wil zeggen de evolutie van natuurlijk
(niet-menselijk) taalgebruik. Veel aandacht is hier volgens de auteur onder
taalkundigen nog niet voor geweest, mede omdat in het onderzoek de kwalitatieve
grens tussen het dierlijke en menselijke feitelijk moet worden opgeheven - hetgeen
nog immer precair ligt.
De lezer blijft na lezing van de meeste artikelen achter met kennis van de recente
discussies en spanningsvelden in de verschillende subdisciplines. Opvallend is dat
de meeste expertise uit eigen land is gehaald: alle auteurs van de bijdragen, op enkele
uitzonderingen na, zijn werkzaam aan één van de Britse universiteiten. Het is dus
een nogal ‘Engels’ boek dat echter zowel de Engelse als de Duitse en Franse
ontwikkelingen op het gebied van het darwinisme in taal en fictie centraal stelt (de
Nederlandse situatie is een aantal jaren geleden in kaart gebracht door de Groningse
hoogleraar Mary Kemperink), en een aantal transnationale darwinistische thema's in
de literatuur opspoort.
Ten grondslag aan een beschrijving van evolutie van en in de literatuur, ligt de
gedachte dat het unieke, namelijk het menselijke gedrag dat aan de basis staat van
taal en fictie, te rijmen valt met het algemene optreden van de wetten der evolutie.
Volgens critici valt esthetiek echter niet te reduceren tot een wetmatigheid. Niet alle
mannetjes zijn altijd uit op seks. Literaire productie is bij uitstek een creatieve uiting
en daardoor alleen in zijn unieke eenmaligheid te begrijpen - toepassing van het
darwinisme in de literatuurwetenschap is dan ook onwenselijk, want reductionistisch.
Deze kentheoretische strijd tussen de ‘two cultures’ ontstond al eind negentiende
eeuw toen de Geisteswissenschaften zich manifesteerden als een tak van wetenschap
die kennis op een andere manier vergaarde dan zoals dat in de sociale en
natuurwetenschappen gebeurde. Deze strijd woedt feitelijk nog altijd voort. De kloof
tussen de natuurwetenschappelijke aard van Darwins theorie en de
geesteswetenschappelijke aard van de literatuurwetenschap is in de historiografie al
vaker getracht te overbruggen. Hoe universeel is het darwinisme? Naar de smaak
van Nicholas en Saul is de synthese van literair gedrag en darwinistische noties in
de klassieke werken als die van Steven Pinker, Karl Eibl, Joseph Carroll, Gillian
Beer en Daniel Pick nog niet voldoende uitgekristalliseerd. De beste aanpak schuilt
er volgens Saul en James in om de versmelting van beide wetenschapsgebieden niet
te simplificeren, maar in al haar complexiteit te illustreren en te ontleden - hetgeen
dan ook de doelstelling vormt van de bundel. De weerbarstigheid blijkt uit de
artikelen: er is een voortdurend voelbare
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spanning tussen de ‘two cultures’ die niet altijd wordt opgelost. Op theoretisch vlak
althans.
Dat een natuurwetenschappelijk thema wel degelijk in een literair,
geesteswetenschappelijk jasje past, blijkt met name uit de praktijk van de
fictieschrijvers. In het science fiction werk van Houellebecq bijvoorbeeld, die in zijn
romans Les particules élémentaires (1998) en La Possibilité d'une îe (2005) een
opvolger van de diersoort homo sapiens exploreert, of het darwinisme in The Time
Machine (1895) en The Island of Dr. Moreau (1896) van H.G. Wells, of het
vermeende darwinisme in het werk van Emile Zola die in zijn vroege werk toch vaker
geïnspireerd bleek te zijn geweest door de Franse transformist J.B. Lamarck, of het
darwinisme in Wilhelm Jensens Das Erbtheil des Bluthes (1869) enzovoort. De
artistieke vrijheid van literatoren lijkt als voordeel te hebben gemakkelijker een
synthese tot stand te kunnen brengen tussen geestes- en natuurwetenschappen.
Volgens Nicholas en Saul zal het darwinisme ook in de toekomst een generator
van literaire vorm en ideeën blijven. Het darwinisme, dat zelf ook verder evolueert,
kan door zijn schier onuitputtelijke variëteit rekenen op een gewisse
bestaanszekerheid. Ook vanwege de opname van een omvangrijk personen- en
zakenregister is deze bundel (als naslagwerk) gebruiksvriendelijk. Voor de komende
winteravonden een bundel waarvan de doelstelling geslaagd mag heten, vol ‘men,
monkeys, monsters and evolution’ om de uitbundige natuur in al haar (fictieve)
complexiteit te loven.
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Ton Naaijkens
De uitdaging van Celan
In zijn studie Celan auseinandergeschrieben. Paul Celan in de Nederlandstalige
poëzie kijkt Carl De Strycker naar de wijze waarop het werk van de Duitstalige
dichter Paul Celan (1920-1970) door Nederlandstalige dichters ingezet wordt in hun
eigen werk. Hij definieert eerst de begrippen invloed en intertekstualiteit en bespreekt
daarna met name werk van Jacques Hamelink, Leonard Nolens, C.O. Jellema, Hans
Tentije, Stefan Hertmans en Jan Lauwereyns. De Strycker zoekt naar sporen en de
‘doorwerking’ van Celan en schrikt niet terug voor gedetailleerde analyses. Celan
blijkt op verschillende manieren een uitdaging te zijn voor de Vlaamse en Nederlandse
dichters. Het is vooral belangrijk om te weten dat onder ‘Celan’ - een aanduiding
voor een van de belangrijkste dichters van de tweede helft van de twintigste eeuw zowel diens werk wordt verstaan als zijn persoon, of althans het beeld dat men van
hem als persoon heeft. ‘De ene keer ligt de klemtoon op zijn leven, de andere keer
op zijn werk’, zegt De Strycker ook. Dat is van belang omdat Celan vaak gereduceerd
wordt tot een slachtoffer van de Holocaust, in de zin dat hij het overleefde maar
uiteindelijk te gronde ging aan survivor guilt en zelfmoord pleegde. Ook voor mij
dragen zijn gedichten in feite allemaal het stempel van de Holocaust, maar vaak is
dat meer een watermerk en kennen de woorden nog andere lagen: precies de reden
waarom Celans aanzien in het rijk der letteren nog steeds stijgt, ook binnen ons
taalgebied. Het boek van De Strycker is dan ook een stimulerend werk geworden
waarin je veel te weten komt over de manier waarop de genoemde dichters werkten.
Het begrip productieve receptie is van toepassing naast dat van de tekstgenese: van
geval tot geval is te zien wat er door Vlamingen en Nederlanders opgemerkt, opgepikt
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die de dichterlijke vorm nu eenmaal biedt. Celan blijkt in-
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derdaad de lakmoesproef te zijn die elke dichter na hem moet ondergaan, zowel
poeticaal als moreel.
De Strycker gaat met opzet niet uit van een analyse, definitie of beschrijving van
Celans eigen gedichten, poëtica of biografie: hij wil juist kijken naar hoe anderen
dat doen. Hij richt zich op de specifieke manier waarop Celan en zijn gedichten
gezien worden door de recipiërende, Nederlandstalige dichters. Zij blijken er ieder
voor zich een eigen beeld van te hebben gevormd. De Strycker spreekt principieel
van een ‘gefragmenteerd’ beeld, wat bij hem tot de ‘bewuste’ beslissing leidt om
geen apart hoofdstuk te wijden aan de poëtica van de bronauteur. Het perspectief
wordt daarmee doelcultureel, dat wil zeggen: gericht op de impact van een anderstalige
auteur op de poëzie in Nederland en Vlaanderen. Dat is een consequente keuze, die
echter onverlet laat dat van geval tot geval wel degelijk moet worden nagegaan in
hoeverre het gerecipieerde beeld zich verhoudt tot een aangenomen, gestandaardiseerd
beeld van de anderstalige auteur. De Strycker is overigens goed thuis in Celan. De
winst van zijn aanpak zit hem in de diversiteit van de beeldvorming en in de
idiosyncratische (ook wel impulsieve en dus prikkelende) interpretaties en lezingen
van Celan door de onderhavige Nederlandse en Vlaamse dichters. Er is wel een
verschil tussen de analyse van een enkel gedicht en de beïnvloeding van Celan op
een geheel oeuvre. De impact op Hamelink en Nolens bijvoorbeeld is aanvankelijk
bijzonder groot; bij hen beschrijft De Strycker dan ook de worsteling om zich ervan
te bevrijden. Misschien heeft het ermee te maken dat zij min of meer tijdgenoten van
Celan waren. Dat verklaart het verschil tussen een hoofdstuk waarin een staalkaart
van reacties en intertekstualiteit wordt geboden (hoofdstuk 9 over onder anderen
Stitou, Beurskens en Bernlef) en de substantiëlere delen (10 tot en met 15) waarin
de doorwerking van Celan op het oeuvre en de ontwikkeling van de zes genoemde
dichters aan bod komt. Wat opvalt is een historische ontwikkeling in de productieve
receptie, in die zin dat er sprake zou kunnen zijn van een volwassener houding bij
de introductie van een vooraanstaande, anderstalige auteur. De zes dichters zijn echter
niet geheel in een ordening naar geboortejaar geplaatst, al staat de jongste van hen,
Jan Lauwereyns, wel achteraan. Dat werpt in ieder geval de vraag op naar de
historiciteit van de aanpak, maar een receptiegeschiedenis, zoals je misschien
verwacht, wordt niet beoogd. De verschillende casus worden voorafgegaan door acht
hoofdstukken waarin een aantal theoretische en methodologische kernbegrippen
verkend worden: met name ‘invloed’ en ‘intertekstualiteit’. De Strycker gaat hier
diep in op de verschillende posities in het debat over de genoemde concepten, met
veel aandacht voor eerdere, vooral Nederlandstalige bijdragen (Meijer, De Feijter,
Heynders en anderen). Sturend in het geheel zijn uiteindelijk de ideeën van Harold
Bloom en Gérard Genette, in beide gevallen met name hun respectievelijke theorieën
van intertekstualiteit. Er is veel aandacht voor een centrale categorie van Blooms
theorie, de zogenaamde ‘misreadings’. Juist het hanteren van dit begrip blijkt bijzonder
vruchtbaar. De Strycker ziet intertekstualiteit en invloed ‘niet louter in termen van
gelijkenissen, maar ook in termen van verschillen’: mislezen wordt zo ook
gemotiveerd door de behoefte om de eigen poëtica en poëzie te profile-
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ren en niet die van Celan. Cruciaal blijkt het verschil te zijn tussen overname of
manipulatie van de biografie van Celan enerzijds en de overname of manipulatie van
diens teksten anderzijds. In het laatste geval komt er bovendien een extra drempel
bij, namelijk die van een andere taal. De Nederlandstalige dichters hebben Celan
soms in het Duits gelezen en soms in vertaling - in hoeverre speelt vertaling in dit
geval een rol? En dan gaat het me niet om het metaforische ‘vertalen’ van werk en
ideeën van een ander, maar om het eigenlijke vertalen, het concrete zoals dat ook
soms om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld in de vertalingen die Jan Lauwereyns
van Celan-gedichten maakt of in de manier waarop Peter Nijmeijers eigen
Celan-vertaling direct aanwezig lijkt te zijn in een aantal van zijn gedichten.
Vooral in de hoofdstukken waarin De Strycker de dichters bespreekt die zich
afzetten tegen Celan (de latere Nolens, de latere Jellema, Lauwereyns in een
fascinerend spel van aantrekking en afwijzing), wordt het concept van het mislezen
buitengewoon vruchtbaar ingezet. De vraag die telkens terugkeert is: waar kun je
concrete sporen zien? Voor die ‘tekstueel attesteerbare verwijzingen’ reserveert De
Strycker de term intertekstualiteit, in de lijn van Genette, maar in dat systeem is geen
plaats voor stilistische overeenkomsten of voor het aanwezig zijn van de zogenaamde
‘interne poëtica’ van een auteur. Die zijn voor Genette moeilijk aanwijsbaar. Daar
is zeker iets van waar, maar invloed gaat per definitie dieper. De gekozen aanpak
brengt het gevaar met zich mee zich slechts te beperken tot vergelijkende
‘thematologische’ analyses. Misschien had De Strycker zich in bepaalde gevallen
nog sterker op Blooms misreadings moeten richten en gedurfder moeten analyseren.
Anderzijds staan in veel gedichten juist het leven en de zelfgekozen dood van Celan
centraal: dat zijn thema's en die hoeven de vormgeving van gedichten niet te
beïnvloeden. De vraag luidt of er misschien een analyse mogelijk is die parallellen
niet diskwalificeert tot vermoede invloed; dat zal een analyse moeten zijn die de
eigenheid van de vergeleken dichters en hun respectievelijke poëtica's respecteert een oeuvregenetische analyse bijvoorbeeld, inclusief de vraag waar iemands poëzie
vandaan komt.
Deze studie is oprecht stimulerend en geeft een hoogwaardige bijdrage aan het
debat over poëzie, geschreven door iemand die weet hoe gedichten werken. Dat
vooral. Maar er blijft altijd wat liggen. Het meeste moeite had ik met het hoofdstuk
over Hamelink, een dichter die zich in de jaren zeventig (met name in Windwaarts,
wortelher uit 1973 en Hersenopgang uit 1975) evident heeft beziggehouden met het
werk van Celan. ‘Een typisch geval van invloed’, aldus De Strycker. Maar Hamelinks
werk of zijn manier van werken is misschien per definitie intertekstueel, getuige
onder meer de discussie in Merlyn in de jaren zestig rond beïnvloeding door Dylan
Thomas. Hamelink weet het ook zelf, getuige een regel Windwaarts: ‘wie / nam zich
wiens oor?’ Hij refereert aan een bekend gedicht van Celan waarin deze pronkt met
zijn eigen beïnvloeding door het werk en de persoon van Ossip Mandelstam. Celan
vereenzelvigt zich letterlijk met de Russische dichter door in het gedicht lichaamsdelen
over te nemen: diens armen en handen. Invloed wordt toegegeven en lijfelijk gevoeld;
beide dichters werd plagiaat verweten, Hamelink zou Celan hebben nagedaan. De
Strycker zegt dat
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de invloed ‘waarneembaar is op technisch en stilistisch gebied’, wat te negatief
getoonzet is. Voor mij is Hamelinks werk meer een worsteling, de noodzaak om door
het werk van Celan heen te gaan; je herkent de impuls om verontwaardigd te zijn,
maar nu heb ik eerder de indruk dat Hamelink Celan uiterst precies in het Duits heeft
gelezen. Windwaarts en Hersenopgang vormen in die zin precieze commentaren op
andermans werk, en daarmee geeft een dichter aan waar hij vandaan komt.
Door de focus op scherp afgebakende, afgetekend aanwezige sporen van
intertekstualiteit - beperkt tot één oeuvre, dat een grote impact had en heeft op de
wereldwijde poëziegeschiedenis - heeft Carl De Strycker een bijzonder inspirerende
analyse gemaakt van de manier waarop bepaalde Nederlandse poëzie werkt. Hij
scherpt daarmee niet alleen het beeld van Celan aan, maar ook dat van de besproken
dichters. Hoe bepalend het werk van Celan soms was - zie de fraaie en intrigerende
hoofdstukken over Nolens en Lauwereyns - het wordt steeds duidelijk in welke mate
men ermee worstelde, zich verzette, overnam wat het waard was overgenomen te
worden, het woord ernstig nam. Dat daarbij het afzonderlijke gedicht, de
zeggingskracht en het belang ervan niet uit het oog verloren werd, is een andere,
even grote verdienste.
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