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[Nummer 1]
Redactioneel
Vooys is begonnen aan zijn 32e jaargang. En hoewel het erop lijkt dat de winter zelf
een winterstop heeft genomen in Nederland, staat de (literaire) wetenschap alles
behalve stil. In dit nummer bieden wij u een gevarieerd aanbod van stukken van
gerenomeerden tot nieuw talent in het vakgebied.
Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelstalige Letterkunde, schrijft in zijn artikel
over Elisabeth Bishops multinationale schrijversidentiteit. Door middel van een
transnationalistische benadering legt Oostdijk bloot waarom de traditionele visie op
haar werk te beperkt is. De literatuurgeschiedschrijving en canonisering van de
Nederlandse literatuur zijn wellicht ouder dan de negentiende eeuw. Promovenda
Lieke van Deinsen onderzoekt een gedicht van de achttiende-eeuwse dichter Jan
Baptista Wellekens, die daarin de balans opmaakt van belangrijke literatuur uit heden
en verleden. We blijven in de vroegmoderne tijd met het artikel van promovenda
Diana Denissen. Zij onderzoekt de ‘meerstemmigheid’ in het oeuvre van Maria
Bosch, Aagje Deken en Betje Wolff. Deze schrijvende vrouwen tonen ons dat we
een minder autonome kijk op auteurschap moeten toepassen. Masterstudente Floor
Naber concentreert zich op de positie van de ‘Indo’ in het werk van Tjalie Robinson,
die bijna twintig jaar eerder dan Edward Said lijkt te spreken over de problematische
representatie van de ‘Indo’ in het westerse Nederland.
Criticus Arie Storm neemt in de ‘Verstand van zaken’ de huidige literatuurkritiek
stevig onder vuur - haar kwaliteit en relevantie lijken sterk af te nemen door de
laagdrempeligheid van platformen zoals het internet. Hoofdredacteur Lucas van der
Deijl neemt de ‘In de Kast’ voor zijn rekening, waarin hij pleit voor een herwaardering
van de Rotterdamse dichter Harry Vaandrager.
Redacteuren Valentijn Manshande en Tessa Koelewijn interviewden hoogleraar
Rosi Braidotti naar aanleiding van haar publicatie The Posthuman (2013), die de
toekomst van de geesteswetenschappen schetst in de algehele kennisproductie van
een globaliserende wereld.
De columns van deze jaargang concentreren zich op de neerlandistiek zoals die
wordt beoefend buiten de grenzen van ons kikkerlandje. Arie Pos neemt ons mee
naar het Komrijhuis in Portugal en gunt ons een blik in de vele verborgen schatten
van dit ‘Komrijk’.
Zoals gebruikelijk sluit dit nummer af met de recensies. Dennis Kersten neemt de
bundel Neo-Victorian Gothic. Horror, Violence and Degeneration in the Re-Imagined
Nineteenth Century onder de loep. Carl de Strycker werpt een kritisch oog op Zwarte
Zon. Code van de hermetische poëzie door Paul Claus, en Anne-Fleur van der Meer
recenseert De eenzaamheid van de waanzin. Tweehonderd jaar psychiatrie in romans
en verhalen.
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Diederik Oostdijk
Elizabeth Bishop en de grenzen van nationaliteit
Het werk van Elizabeth Bishop is diep geworteld in de Amerikaanse
literaire canon. Maar hoe Amerikaans is Bishop eigenlijk? De dichteres
heeft immers niet alleen in Amerika, maar ook in Canada en Brazilië
gewoond. Hoogleraar Diederik Oostdijk benadert het werk en
schrijverschap van Bishop vanuit een transnationale context. Met behulp
van Ramazani's studie naar transnationale literatuur toont Oostdijk hoe
deze jonge benadering de literatuurwetenschap van dienst kan zijn.
De Amerikaanse dichter Elizabeth Bishop is 35 jaar na haar dood nog springlevend.
Vorig jaar verscheen Elizabeth Bishop in the Twenty-First Century (2012) waarin
verschillende critici haar kleine oeuvre opnieuw interpreteren aan de hand van
verschillende edities die recentelijk zijn verschenen. Zo toverde Alice Quin nog niet
eerder gepubliceerde fragmenten en gedichten uit archieven en verzamelde die in
Edgar Allan Poe & The Juke Box (2006). Thomas Travisano publiceerde niet veel
later Words in Air (2008), de complete correspondentie tussen Bishop en haar goede
vriend Robert Lowell. In combinatie met de speelfilm Reaching for the Moon over
Bishops liefdesrelatie met Lota de Macedo Soares, die net uit is, zullen deze edities
wederom leiden tot een hausse in aandacht voor Bishop. Zij is nu al ongetwijfeld de
populairste Amerikaanse dichteres van de twintigste eeuw en ze begint te wedijveren
met Emily Dickinson voor de titel van populairste Amerikaanse dichteres aller tijden.
Zowel Reaching for the Moon als de nieuw verschenen boeken roepen wel vragen
op over hoe Amerikaans Bishop was. Bishop is sowieso moeilijk geografisch te
plaatsen. De film speelt zich af in Brazilië waar Bishop een groot gedeelte van haar
volwassen leven woonde. Ze werd geboren in Worcester, Massachusetts, maar
verhuisde al snel naar Great Village, Nova Scotia in Canada toen haar vader overleed
toen Bishop pas een paar maanden oud was. Nadat haar moeder werd opgenomen
in een kliniek vanwege aanhoudende psychische klachten, werd ze door haar
grootouders van vaderskant teruggehaald naar Amerika. De titels van de drie
gedichtenbundels die tijdens haar leven verschenen - North & South, Questions of
Travel, and Geography III - en de titels van veel van haar gedichten geven aan hoe
centraal plaatsen en locaties zijn in haar werk. De gedichten verhalen vooral over
Nova Scotia, Parijs en Brazilië, maar Amerika zelf is minder dominant aanwezig
dan in het werk van tijdgenoten, zoals Lowell. Bishops gedichten, korte verhalen en
brieven laten vooral zien hoe ontheemd ze zich voelde. Bishop was altijd op zoek
naar een plaats die als thuis aanvoelde en eigenlijk
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voelde ze zich nergens helemaal thuis. Die boodschap klinkt ook door in Bishops
gedicht ‘Questions of Travel,’ waarin ze de menselijke noodzaak en drift om te reizen
onderzoekt. Het gedicht eindigt met een retorische vraag waarin de twijfel of een
mens eigenlijk wel een thuis kan aangeven overheerst: ‘Should we have stayed at
home, wherever that may be?’ (75)

Bishop en transnationalisme
Jahan Ramazani's baanbrekende studie A Transnational Poetics (2009) is uitstekend
geschikt om Bishops twijfels over waar thuis is mee te analyseren. Ramazani's boek
is onderdeel van wat de transnational turn is gaan heten. Overal in de
geesteswetenschappen zijn onderzoekers bezig om te laten zien dat we de natiestaat
als uitgangsprincipe voor onderzoek meer moeten relativeren. Sinds de twintigste
eeuw zijn er zoveel schrijvers die reizen en voor langere tijd vrijwillig of onvrijwillig
in het buitenland verblijven dat een mononationale kijk op literatuur anachronistisch
aanvoelt. Is Joseph Conrad nu Pools of Engels? Waar moet je Derek Walcott plaatsen?
In het Caribisch gebied, of toch in Amerika? En wat te denken van Salman Rushdie
die in India opgroeide, in Engeland een beroemd schrijver werd en zich nu schuil
houdt ergens op de wereld?
De term transnationalisme wordt zo vaak gebezigd deze dagen dat het een
verwarrend begrip is geworden. Winfried Fluck onderscheidt drie manieren waarop
het woord ‘transnationaal’ gebruikt wordt en een impact heeft op de
geesteswetenschappen. Volgens Fluck heeft het een conceptuele, institutionele en
methodologische betekenis. (23) De conceptuele invloed zie je terug in boeken zoals
van Ramazani en ook bijvoorbeeld Wai Chee Dimock - Through Other Continents:
American Literature across Deep Time (2006) - die de noodzaak zien om het concept
van een nationale literatuur te heroverwegen en aan te passen door de buitenlandse
invloeden te bestuderen. De institutionele invloed zie je terug in een groot aantal
nieuwe tijdschriften die verschenen zijn, bijvoorbeeld Comparative American Studies
(2003), Journal of Transatlantic Studies (2003) en Journal of Transatlantic American
Studies 2009) en in vele cursussen en programma's op universiteiten. Zo is de Vrije
Universiteit begonnen met vakken als ‘British and American Literature 1776-1900’
en ‘Literatures of the Anglophone Americas’ die zich richten op de kruisbestuivingen
van schrijvers uit verschillende landen.
De methodologische betekenis van ‘transnationaal’ is het meest problematisch,
want hoe bestudeer je die invloeden nu precies? Ramazani is hierover minder duidelijk
dan wenselijk is. Hij rept veelvuldig over ‘transnational collage, polyglossia, syncretic
allusiveness,’ maar dat lijken vaak meer metaforen dan een echt instrumentarium.
De meerwaarde van de transnationale blik is vooral dat het nieuwe vragen oproept,
ook wat betreft de grenzen van Bishops nationaliteit. Hoe zeer voelde zij zich
verbonden met Amerika en lag haar loyaliteit en haar interesse niet meer in Nova
Scotia waar ze de gelukkigste jaren van haar leven leidde? Is zij niet minstens zo
Canadees als Amerikaans? Hoe verandert de kijk op Bishops poëzie als we met een
transnationalistische lens kijken?
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Half Canadees, half Amerikaans
Ik ben zeker niet de enige die het lastig vindt om Bishop te plaatsen wat betreft haar
nationaliteit. In een ongepubliceerd gedicht definieerde Lowell haar als ‘Half
New-Englander, half fugitive / Nova Scotian, wholly Atlantic seaboard’. (geciteerd
in Hart 1995: 67) In Remembering Elizabeth schreef haar vriend Joseph Frank dat
Bishop er helemaal niet Amerikaans uitzag:
She wasn't a regular fellow - she was more Canadian and more English
than she was American. There was not this kind of casualness about her
at all as a person. She was aware of that. She was much more rigorous in
some deep moral and social sense than the ordinary American. She was
very formal in many ways. (geciteerd in Fountain and Brezeau 1994: 116)
Bishop zag dit zelf ook in. In een brief aan Lowell in 1960 gaf ze aan dat één van de
grootste dilemma's voor haar was hoe ze nu een ‘New
Englander-herring-choker-bluenoser at the same time’ moest zijn en tegelijkertijd
een leven voor zichzelf moest creëren in Brazilië. (Bishop and Lowell 2010: 317)
Frank weet Bishops dubbelzinnige nationale uitstraling aan haar jeugd, die ze dus
deels in Amerika en deels in Canada doorbracht. Bishop ervoer Great Village en de
gesloten omgeving van dit vissersdorpje als een idylle, maar die werd ruw verstoord
toen haar moeder in 1916 werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De
grootste schok kwam toen Bishop door haar Amerikaanse grootouders terug werd
gebracht naar Massachusetts. Het voelde alsof ze ontvoerd werd, zegt haar alter ego
in het korte verhaal ‘The Country House’. (Bishop 1984 CPr: 14) Haar Amerikaanse
grootouders wilden haar redden van een leven vol armoede en provincialisme, blote
voeten en de rollende Canadese r's, maar ze boden Bishop niet de warmte van haar
Canadese opa en oma.
Vele critici hebben het belang van Bishops tijd in Nova Scotia aangegeven, maar
dat is klaarblijkelijk niet genoeg om haar als Canadees te bestempelen. Bishop komt
niet in Canadese anthologieën voor en wordt ook niet opgenomen in de literaire
geschiedenis van Canada. Peter Sanger stelde zelfs in een artikel halverwege de jaren
'80 dat het ‘absurd’ zou zijn om haar te claimen als Canadese schrijver. (15) Andere
critici durven iets verder te gaan, maar beamen uiteindelijk Sangers standpunt. David
R. Jarraway beweert in zijn artikel ‘“O Canada!”: The Spectral Lesbian Poetics of
Elizabeth Bishop’ (1998) dat Bishop impliciete Canadese identiteiten had en expliciete
Amerikaanse identiteiten, maar dat Bishop natuurlijk niet Canadees is. (Jarraway
1998: 244, 46) Het is niet moeilijk te zien waarom Bishop niet tot de Canadese canon
behoort. Ze had een Amerikaanse paspoort, leefde maar een paar jaar in Canada en
schreef slechts een tiental gedichten en een handvol verhalen die over Canada gaan.
Met de bevestiging dat identiteit meervoudig kan zijn, komt Jarraway al een beetje
in de buurt van wat Ramazani poneert. Transnationalisme poogt niet te ontkennen
dat Bishop Amerikaans is of te beweren dat Bishop plotseling Canadees is, maar dat
een an-
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dere, transnationalistische kijk nieuwe perspectieven kan openbaren die de
complexiteit van Bishops poëzie bevestigen. Zo'n nieuw perspectief openbaarde zich
aan mij toen ik Bishops gedichten las naast Margaret Atwoods roman Surfacing
(1972) tijdens het doceren van een cursus over Noord-Amerikaanse literatuur. Er is
geen bewijs dat Bishop Atwoods roman ooit heeft gelezen, noch dat zij Survival,
Atwoods belangwekkende, kritische studie over Canadese literatuur die hetzelfde
jaar verscheen, onder ogen heeft gekregen. Met die twee boeken zette Atwood
Canadese literatuur op de kaart en gaf richting aan de Canadese literaire traditie. Ze
identificeerde een aantal thema's in Canadese literatuur, zoals overleving en de
empathische identificatie met dieren, die typisch Canadees waren. Na veertig jaar
klinken Atwoods ideeën, die voortkwamen uit een intens nationalistische periode
(Dobson: 31), nogal essentialistisch.

Canadees overleven
Canadese poëzie heeft zich zo divers multicultureel ontwikkeld dat Atwoods
categorieën nu oubollig overkomen (Staines: 143-154), maar ze vertonen
desalniettemin opvallende gelijkenissen met Bishops Canadese gedichten. Het
dominante leidmotief in Canadese literatuur was volgens Atwood overleving:
‘undoubtedly Survival, la Survivance’ (1972: 32) zoals ze beweerde in Survival: A
Thematic Guide to Canadian Literature. Het is eveneens een centraal concept in
Bishops werk. In het voorwoord van Bishops biografie zegt Brett Millier dat het
verhaal van Bishops leven niet gaat over ‘failure and disappointment’, maar over
‘survival and even triumph’. (1993, xii) Bishop zelf zag overleving ook als het
dominante thema van haar leven. Tegen Anne Stevenson zei ze: ‘I was alone with
my mother until I was 4,5 or so (...) and no father as well (...) But some loving aunts
and grandparents saved my life, and saved me - a damaged personality, I know, but
I did survive.’ (geciteerd in Ellis 2006: 27)
Bishops korte verhaal of memoir ‘The Country Mouse’ beschrijft haar strijd voor
lijfsbehoud op de meest pijnlijke manier. Het bestaan van haar alter ego in het verhaal
in Worcester, Massachusetts na de ontvoering door haar Amerikaanse grootouders
wordt gekenschetst door verdriet, eenzaamheid en uiteindelijk ook ziekte. Ze krijgt
eczeem en haar astma speelt op, maar ook deze crisis overleeft ze. Eén van de meest
saillante vertellingen van ‘The Country Mouse’ is dat Bishop een schuldgevoel krijgt
elke keer wanneer ze belofte aan de Amerikaanse vlag moet afleggen.
In my Canadian schooling the year before, we had started every day with
‘God Save the King’ and ‘The Maple Leaf Forever’ Now I felt like a
traitor. I wanted us to win the War, of course, but I didn't want to be an
American. When I went home to lunch, I said so. Grandma was horrified;
she almost wept. Shortly after, I was presented with a white card with an
American flag in color at the top. All the stanzas of ‘Oh, say, can you see’
were printed on it in dark blue letters. Every day I sat at Grandma's feet
and attempted to recite this endless poem. We didn't sing because she
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Bishops Canadese patriottisme en haar wens om niet Amerikaans te zijn verdwijnen
langzaam, maar haar nostalgie voor Canada en het gevoel dat ze tekort schiet als
echte Amerikaan bleven. Vijftig jaar later als ze in Brazilië de gedichten van haar
Amerikaanse vriend Randall Jarrell onder ogen krijgt, schrijft ze dat zijn typisch
Amerikaanse gedichten haar het gevoel geven dat zij niet loyaal is aan Amerika en
dat ze echt een ‘expatriate’ is. (Bishop 1999: 433)

Bishops bestiarium
Het tweede dominante, Canadese thema dat in Bishops werk voorkomt is de
identificatie met dieren. (Bishop 1999: viii) Een paar jaar voor haar dood vergeleek
Bishop zich met een strandloper, waar ze een gedicht over had geschreven. Haar
‘Sandpiper’ loopt net als Bishop zelf stranden af in Noord-Amerika en Zuid-Amerika
met zijn kopje naar beneden, steeds nerveus en obsessief op zoek naar iets, wat dat
dan ook moge zijn. Samen met ‘The Armadillo’, ‘The Fish’, ‘First Death in Nova
Scotia’, ‘The Moose’ en ‘Roosters’, vormt ‘Sandpiper’ een groep van gedichten
waarin Bishop dieren beschrijft en zich met hen identificeert. De kleine strandloper
lijkt op Bishop omdat de waadvogel net zo rusteloos is als zijzelf en alles moet
inspecteren dat voor zijn voeten komt:
The roaring alongside he takes for granted,
and that every so often the world is bound to shake.
He runs, he runs to the south, finical, awkward,
in a state of controlled panic (...). (Bishop 1984 CP: 131)

De strandloper die net als Bishop van het noorden naar het zuiden is gegaan, is zowel
bang als geïnteresseerd in wat het nieuwe voor hem kan betekenen. De strandloper
typeert ook Bishops transnationale natuur omdat hij net als Bishop geen grenzen
ervaart en zich overal een buitenstaander voelt.
In Survival beschrijft Margaret Atwood hoe Canadese dierenverhalen zich
onderscheiden van die in Engeland en Amerika. In Engelse literatuur zijn dieren
vaak nauwelijks verholen mensen, meestal typisch Engelse personages, zoals
bijvoorbeeld het pratende witte konijn in Alice in Wonderland van Lewis Carroll,
schrijft Atwood. (1972: 73) Als dieren verschijnen in Amerikaanse literatuur vindt
er meestal een strijd plaats waarin de (vaak) mannelijke karakters zich proberen te
meten met dieren. Terwijl in Amerika het dier overwonnen en vaak gedood moet
worden, worden dieren in Canadese literatuur vaak gepresenteerd als wezens die
dicht bij de mens staan maar die toch ook anders zijn dan de mens, zoals Atwoods
mentor, Northrop Frye heeft beweerd. (1971: 240)
Bishops ‘The Country Mouse’ is een goed voorbeeld van hoe Canadese schrijvers
naar dieren kijken. De hoofdpersoon van Bishops verhaal voelt zich een niet gewenste
buitenstaander. Een ‘country mouse’ betekent in het Nederlands veldmuis en hoewel
dat dier niet in het verhaal voorkomt, verraadt het veel over hoe Bishop zich voelde
in
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het grote huis van haar Amerikaanse grootouders. Ze is klein en muisstil en ook heel
provinciaals - een betekenis van het woord ‘country’ - ten opzichte van haar meer
mondaine grootouders. De kleine Elizabeth kan met niemand overweg in het vreemde,
Gothische huis van haar grootouders, behalve met de Zweedse bedienden en met de
hond Beppo. Als Beppo, die net als Elizabeth last heeft van allerlei psychosomatische
klachten, heeft overgegeven, sluit hij zichzelf op in een kast. Schuldbewust straft hij
zichzelf voordat zijn Puriteinse eigenaren dit kunnen doen. Elizabeth identificeert
zich met het kwetsbare dier en zijn gedrag is ook een reflectie van hoe ze zichzelf
ziet in Worcester, Massachusetts en dat maakt ‘The Country Mouse’ bij uitstek een
Canadees dierenverhaal.
Het is niet moeilijk om gaten de schieten in Atwoods toe-eigening van dit thema
als typisch Canadees. Ten eerste zijn er tal van andere tijdgenoten van Bishop die
dat ook deden, zoals Galway Kinnell en W.S. Merwin. Ten tweede is het eigenlijk
ook een traditie van vrouwelijke Amerikaanse dichters die zich identificeren met
kwetsbare of gekwetste dieren. Emily Dickinson en Marianne Moore zijn slechts
twee voorbeelden van voorgangers van Bishop die soortgelijke gedichten schreven.
Maar de precieze manier waarop Bishop dit thema heeft verwerkt komt nog meer
overeen met hoe dieren worden verwerkt in Canadese literatuur. Atwood rept over
een blik die uitgewisseld wordt tussen de jager en het dier dat met de dood wordt
bedreigd. Dit zou een terugkerend element zijn in Canadese literatuur waarin de
mens zich vereenzelvigt met het lijdende dier.
Zo'n blik wordt ook uitgewisseld in Bishops gedicht ‘The Fish’ waarin de
verwondering over een gevangen vis centraal staat. De spreker inspecteert op uiterst
nauwgezette wijze het groteske en gehavende lichaam van de tarpoen. Bishops spreker
is zich ervan bewust dat de zuurstof die de tarpoen inademt dodelijk kan zijn. De vis
is afzichtelijk om te zien, maar ze beschrijft het ook als ‘venerable and homely’, als
eerbiedwaardig en eenvoudig. Als de spreker ontdekt dat er zich verschillende haakjes
in de bek van de vis bevinden, concludeert ze triomfantelijk dat zij de eerste is die
de vis heeft gevangen. Hoewel ze de vis gevangen heeft, laat ze de vis aan het einde
van het gedicht weer gaan. In een brief aan Marianne Moore schreef ze dat ze zich
in de laatste regel wilde onderscheiden van Ernest Hemingway. (geciteerd in Kalstone
1989, 85) Atwood had hem in Survival genoemd als een exponent van het
Amerikaanse dierenverhaal. In tal van zijn verhalen en romans, zoals ‘The Short
Happy Life of Francis Macomber’, is te lezen hoe mannelijke personages dieren
doden als rite de passage of om hun eigen superioriteit te tonen.

Ode aan Nova Scotia
Het meest Canadese gedicht van Bishop is ‘The Moose’. ‘The Moose’ verscheen
voor het eerst in The New Yorker in 1972, in hetzelfde jaar als waarin Atwoods
Surfacing en Survival gepubliceerd werden. Lorrie Goldensohn noemde het lange,
narratieve gedicht een eerbetoon aan Canada en ook een soort afscheid van haar
geliefde Nova Scotia. (254) Het idee voor het gedicht ontstond al in de jaren veertig
toen Bishop haar
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tante Grace een gedicht beloofde over Nova Scotia dat ze zou opdragen aan haar. In
1946 deed de gelegenheid zich voor om dat gedicht te schrijven, maar het duurde
echter decennia voordat ze het kon afronden. In een brief aan Marianne Moore
verhaalde Bishop over een busreis van Nova Scotia naar Boston die opgeschrikt werd
toen er een eland voor de bus stopte en daarna langzaam verdween in het bos, terwijl
het dier over haar schouder keek naar de passagiers. Bishop bewerkte dit ruwe
materiaal tot ‘The Moose’ waarin ze haar nostalgie voor Nova Scotia en het
thuisgevoel dat die provincie haar gaf verwerkte.
In de eerste stanza's van ‘The Moose’ rolt het landschap van Nova Scotia uit voor
haar lezer. Voordat ze de bus introduceert die de spreker neemt van Canada naar
Amerika, van Nova Scotia naar Boston, schets ze een idyllisch beeld van de Canadese
kustprovincie die rust en zekerheid uitademt. De eb en vloed van de Bay of Fundy
zijn zo voorspelbaar als het Canadese dieet van ‘fish and bread and tea’. De cadans
van het gedicht zelf en de rijm bevestigen de kalmte die Nova Scotia voor de spreker
symboliseert. Millier heeft aangegeven dat alle details in het begin van ‘The Moose’
verwijzen naar activiteiten en gebeurtenissen waar we onze levens op instellen.
Tijdingen, etenstijden en bustijden bepalen hoe we het ritme van onze levens ordenen.
Als Bishops spreker eenmaal in de bus zit dreigt ze in slaap te vallen, totdat de
bus abrupt tot stilstand komt. De passagiers zijn aanvankelijk geschrokken, tot de
chauffeur aangeeft dat de eland onschuldig is en iedereen zich realiseert dat ze veilig
zijn:
A moose has come out of
the impenetrable wood
and stands there, looms, rather,
in the middle of the road.
It approaches; it sniffs at
the bus's hot hood.
Towering, antlerless,
high as a church,
homely as a house
(or, safe as houses).
A man's voice assures us
‘Perfectly harmless....’
Some of the passengers
exclaim in whispers,
childishly, softly,
‘Sure are big creatures.’
‘It's awful plain.’
‘Look! It's a she!’
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Taking her time,
she looks the bus over,
grand, otherworldly.
Why, why do we feel
(we all feel) this sweet
sensation of joy?

Bishops woordkeus als ze de eland beschrijft, is veelzeggend. Ze noemt het dier
‘otherworldly’, alsof het van een andere planeet komt. Hoewel de eland groot is en
uittorent boven iedereen, is het dier niet beangstigend. Net als in ‘The Fish’ beschrijft
ze dit dier als ‘homely’ wat vertaald kan worden als eenvoudig, simpel, primitief,
maar ook als huiselijk, gezellig en intiem. (Bishop 1984 CP: 173) Elanden komen
zowel in Amerika als Canada voor, maar ze zijn veel dominanter aanwezig in Canada,
waar het dier ook op muntgeld is afgebeeld.
In de jaren zestig schreef de Amerikaanse criticus Leo Marx het boek The Machine
in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Hij kenschetste
Amerikaanse literatuur en cultuur als de strijd tussen oprukkende industrialisering
en ongebreidelde natuur. Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau en Mark Twain
hebben allemaal passages geschreven waarin genoten werd van paradijselijk
natuurschoon en personages opgeschrikt werden door een stoomtrein of een
stoomboot. Het vlot van Huck en Jim in The Adventures of Huckleberry Finn werd
zelfs vernietigd door een stoomboot waardoor de vrienden elkaar tijdelijk uit het oog
verloren. Bishops gedicht lijkt een ironische omkering van The Machine in the
Garden. De natuur wordt niet doorklieft door de machine, maar de natuur stopt de
machine tijdelijk. De eland staat symbool voor de natuur, het noorden, voor Canada
en het thuisgevoel dat ze bij Bishop oproept. De bus staat voor de machine, voor
beschaving, het zuiden, de toekomst en voor Amerika waar Bishop zich minder
thuisvoelt.

Conclusie
‘The Country Mouse’, ‘The Fish’ en ‘The Moose’ voldoen aan de criteria die Atwood
stelde aan Canadese literatuur, maar daarmee is niet bewezen dat Bishop opeens een
Canadese schrijver is. Bishop hoeft niet weer ontvoerd te worden om decennia na
haar dood terug te worden gebracht naar haar werkelijke thuis. Het is verleidelijk
om Bishop voor een andere cultuur of een ander land te claimen, maar dat zou te ver
doorvoeren. Toch is het zeker niet absurd (om het woord van Peter Sanger te
gebruiken) om te kijken naar Canadese sporen in het leven en werk van Bishop. Die
zijn zeker te vinden en de kunst is juist om te zien hoe Bishops Amerikaanse identiteit
naast haar Canadese identiteit kan bestaan en hoe ze ook vast allerlei raakvlakken
zal hebben met Braziliaanse auteurs. Ramazani's studie A Transnational Poetics
opent nieuwe perspectieven voor tal van dichters die veel reisden of lange tijd in het
buitenland verbleven, zoals Bishop. Het is de uitdaging om aan te geven hoe een
gedicht een complex medium is waarin verschillende nationale en internationale
subteksten voorkomen.
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Bishop overschrijdt constant grenzen in haar gedichten. In ‘The Moose’ doet ze dat
letterlijk en het zou absurd zijn om als literatuurwetenschapper niet aan beide kanten
van de grens te kijken naar wat dat zegt over Bishop en haar poëzie.
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Lieke van Deinsen
Parels van de Parnassus
Over Jan Baptista Wellekens' (1658-1726) beschrijving van de
Nederlandse literatuur.1
Over het algemeen wordt aangenomen dat in de negentiende eeuw de
eerste literatuurgeschiedenissen het licht zagen, maar Jan Baptista
Wellekens schreef al in de achttiende eeuw een heel secuur lofdicht over
de Nederlandstalige literaire traditie. Dit lofdicht bevat opvallend veel
overeenkomsten met latere literairhistorische werken: alle usual suspects
worden reeds door Wellekens genoemd. Promovenda historische
letterkunde Lieke van Deinsen heeft dit lofdicht bestudeerd en deelt haar
bevindingen met ons.
De geschiedenis van de Nederlandse literatuur wordt hoofdzakelijk beschouwd als
een uitvinding van de negentiende eeuw. In de hausse aan literatuurgeschiedenissen
die vanaf circa 1800 het licht zien, wordt voor het eerst, zo stelt men althans vaak,
een overzicht van de Nederlandstalige letteren door de eeuwen heen gegeven.2 In
deze bijdrage wil ik dit beeld enigszins nuanceren door te laten zien dat reeds in de
vroegmoderne tijd initiatieven werden ondernomen om lange lijnen te trekken tussen
het keur aan schrijvers en literaire werken die de Republiek rijk was. Hierbij zal ik
na het schetsen van de stand van zaken in het onderzoek naar de
literatuurgeschiedschrijving binnen de Neerlandistiek uitgebreid ingaan op het lange
lofdicht dat Jan Baptista Wellekens (1658-1726) in 1723 schrijft op de imposante
boekencollectie van Valerius Röver en waarin we de contouren van de
ontwikkelingsgang van de Nederlandse letteren zien geschetst.

Literatuurgeschiedschrijving als negentiende-eeuws fenomeen
‘Het is moeilijk voor te stellen dat er rond 1800 nog geen enkele chronologische
overzichtsgeschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde verschenen was en er
dus onder de geschoolde burgerij nauwelijks besef was van de ontwikkeling van de
literatuur’, stelt Marita Mathijsen in het onlangs verschenen Historiezucht. De obsessie
met het verleden in de negentiende eeuw. (Mathijsen 2013: 183) Uiteraard kennen
ook de achttiende-eeuwse literatuurliefhebbers wel de namen en werken van de
vermaarde auteurs uit de roemruchte Gouden Eeuw, maar van hun middeleeuwse
voorgangers werd tot de ne-

1
2

Dit artikel is tot stand gekomen binnen de kaders van het NWO-Vidi-project Proud to be
Dutch dat onder leiding van Lotte Jensen aan de Radboud Universiteit wordt uitgevoerd.
Voor een overzicht van de Nederlandstalige literatuuroverzichten (en bloemlezingen) die
tussen 1800 en 1845 verschenen, zie Petiet 2011: 207-209.
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gentiende eeuw weinig tot geen notie genomen. (183) Naast het ontbreken van de
middeleeuwen, was er een nijpender probleem, aldus Mathijsen: ‘[b]esef van een
doorgaande lijn, waarbij het ene genre zich ontwikkelt uit het andere en waarbij
schrijvers reageren op hun voorgangers’ bestond voor de negentiende eeuw nog niet.
‘Pas als de teksten en hun schrijvers niet meer als losstaande verschijnselen gezien
worden, maar geplaatst worden in een chain of being, kan er geschiedenis geschreven
worden, canonvorming op gang komen en gestreefd worden naar behoud van het
verleden door bijvoorbeeld edities of verzamelde werken te vervaardigen’. (Mathijsen
2013: 185) Hoewel de achttiende eeuw wel degelijk voorlopers van
literatuurgeschiedschrijving kende in de vorm van lijvige overzichtswerken van
auteurs of de befaamde schrijversportrettenverzameling die we beter kennen onder
de titel Panpoëticon Batavûm, blijft volgens Mathijsen de constructie van de
ontwikkelingsgang van de Nederlandse letteren een negentiende-eeuwse uitvinding.
(Mathijsen 2013: m.n. 30, 197) Eerder al kwam Francien Petiet tot eenzelfde conclusie
in haar proefschrift ‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie
van literaire erfgoed in Nederland, 1797-1845. (Petiet 2011)
Deze zienswijze komt niet uit de lucht vallen, maar stoelt op tal van (institutionele)
ontwikkelingen die zich vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw voordoen.
Binnen de kaders van de florerende genootschappelijke cultuur van de tweede helft
van de achttiende eeuw wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het de hoogste tijd was om
de vaderlandse letteren van nieuwe energie te voorzien. (De Vries 2001: 17-19) Er
zijn daarnaast tal van meer en minder succesvolle individuele initiatieven. Zo houdt
Rijklof Michaël van Groens in het letterkundige tijdschrift Nieuwe Bydragen tot
Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde in 1766 een pleidooi voor de noodzaak van
een vaderlandse literatuurgeschiedenis. Zijn vlammend betoog ontvangt weinig
gehoor; wel wordt in datzelfde jaar een belangrijke impuls aan de institutionalisering
van de Nederlandse letteren gegeven door de oprichting van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. (Leemans & Johannes 2013: 40-41) Een andere mijlpaal
biedt 1797 wanneer de jonge Matthijs Siegenbeek de eerste leerstoel Nederlandse
taal- en letterkunde bekleedt. Deze veelal institutionaliserende ontwikkelingen geven
een niet te onderschatten impuls aan de belangstelling voor zowel de eigentijdse
literatuur als die van het verleden; de hausse aan literatuurgeschiedenissen in de
negentiende eeuw kan direct in het verlengde hiervan worden geplaatst.
Deze intensiverende belangstelling voor literair-historische onderwerpen sluit
eveneens aan bij een meer algemeen maatschappelijke trend. Hoewel de Republiek
reeds vanaf 1672 in zwaar weer terecht was gekomen, onderstreept de eeuwwende
1800 definitief het politieke, maatschappelijk en culturele verval van een land dat
voorheen nog een hoofdrol op het wereldtoneel had gespeeld. Deze teloorgang werd
vooral toegeschreven aan een gebrek aan deugdzaamheid bij de Nederlanders. Het
werd hoog tijd voor een beschavingsoffensief en literatuur bleek een krachtig wapen
in de strijd tegen dit morele verval. Vooral de verbinding tussen het heden en het
roemrijke verleden van de Republiek was een belangrijk thema. Een cyclische visie
op geschiedenis, waarmee de opgang, bloei en het verval van samenlevingen kon
worden
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verklaard, zorgde voor de broodnodige opsteker. Concreet betekent deze visie voor
de Republiek dat na de gloriedagen van de zeventiende eeuw, een groot verval (de
lange achttiende eeuw) had plaatsgevonden en dat nu de tijd was aangebroken waarop
het tij weer ten positieve gekeerd kon worden. Het onderstrepen van de hoogtepunten
en lange lijnen in de literatuurgeschiedenis kan vanuit deze context verklaard worden.
Deze onmiskenbare bloei van belangstelling voor literair-historische onderwerpen
in de negentiende eeuw wil echter niet zeggen dat er ook niet eerder initiatieven
bestonden om wat Mathijsen een ‘literaire chain of being’ noemt te construeren die
als voorbeeld kon dienen voor de toekomstige auteurs.

Een achttiende-eeuwse literatuurgeschiedenis?
Er bestaat al langer het besef dat ook voor 1800 initiatieven zijn aan te wijzen die
hebben geresulteerd in overzichten van de belangrijkste literatoren uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Zo bespreekt Gerard Brom in diens overzicht van de
geschiedschrijvers van de Nederlandse Letteren enkele voorlopers - al gebeurt dat
slechts met hangen en wurgen. Op veel lofrijke woorden hoeven deze
laat-zeventiende- en achttiende-eeuwse auteurs dan ook niet rekenen: Hooft- en
Vondelbiograaf Geeraard Brandt (1626-1685) komt nog weg met de eer ‘[d]e eerste’
te zijn ‘om zich bewust te zetten tot de verheerlijking van een schrijver’, maar de
traditie die ‘opvolger’ David van Hoogstraten (1658-1724) startte door aan elke
uitgave van een verzameld werk een levensbeschrijving van de auteur toe te voegen,
slaagde volgens Brom amper. (Brom 1944: 9) Toch was het vooral Bidloo met zijn
Panpoëticon Batavûm uit 1720 die op venijnige kritiek kon rekenen: deze ‘onbegaafd
dichterling’ zou in zijn poging ‘een groepsbeeld van onze dichters te vormen’ vooral
geslaagd zijn in het delven van een ‘familiegraf van een doodvervelende rijmelarij’.
(Brom 1944: 10) Wellekens wordt in de bespreking van Brom niet meegenomen.
De afgelopen decennia is er evenwel meer erkenning ontstaan voor vroegmoderne
Nederlandse auteurs die zich bezighielden met de geschiedenis van hun literatuur.
Riet Schenkeveld-van der Dussen heeft meer opbeurende woorden over voor de
vroegmoderne auteurs die zich bogen over hun landsliteratuur: juist ‘[m]et de verering
van Hooft en Vondel begint de canonvorming’ in het Nederlandse taalgebied.
(Schenkeveld-van der Dussen 1992: 299) De dood van Vondel lijkt inderdaad voor
veel literatoren aanleiding te zijn geweest tot de opmaak van de literaire balans. Een
terugblik op de gouden tijd waaraan nu met het wegvallen van Vondel een einde
kwam, werd daarbij in veel gevallen afgewisseld met een contrasterende en vrij
pessimistische toekomstvisie die bepalend zou blijken voor het beeld dat vanaf de
negentiende eeuw is geschetst van de periode tussen 1680 en 1750.3 Hoewel 5 februari
1679, de dag

3

Zo schaarde Te Winkel de literaire werken uit de periode 1670-1780 onder de veelzeggende
titel ‘De verfransching der letteren’. (Te Winkel 1924: 395) Recenter besprak René van
Stipriaan de literatuur rond 1700 onder de titel ‘Dromen van betere tijden’. (Van Stipriaan
2007: 271)
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waarop de Republiek gedwongen afscheid moest nemen van haar ‘prins der dichters’,
voor contemporaine auteurs moet hebben gevoeld als een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van de Nederlandse letteren, ziet Schenkeveld-van der Dussen eveneens
een nieuw hoofdstuk geopend worden - het begin van een periode waarin de
fundamenten van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving en canonisering konden
worden gelegd. Hoewel er nog geen sprake was van literatuurgeschiedenissen zoals
we die vooral sinds de negentiende eeuw kennen, werd er wel degelijk op diverse
manieren aandacht besteed aan de constructie van een Nederlandstalig literair verleden
en zijn er zelfs teksten, zoals het lofdicht van Wellekens, die, aldus Schenkeveld-van
der Dussen, ‘een beetje de kant van een zelfstandige literatuurgeschiedenis’ op gaan.
(Schenkeveld-van der Dussen 1990: 14) Enige bijval voor dit standpunt is ook te
vinden bij Evert Wiskerke, die in het inleidende hoofdstuk van zijn studie naar de
canonisering van de zeventiende-eeuwse literaturen in de negentiende eeuw kort
stilstaat bij de doorwerking van het debat over de landsliteratuur dat na de dood van
Vondel aanving en nog de hele achttiende eeuw zou doorwerken, om uiteindelijk in
de negentiende eeuw beslecht te worden in een ‘definitieve’ canon van de Nederlandse
literatuur. (Wiskerke 1995: 63) Wel karakteriseert hij het gedicht van Wellekens
eerder als een ‘poëticale verhandeling’ dan als een literatuurgeschiedenis. (Wiskerke
1995: 165-166)
Wie de genrekenmerken die nu als typerend voor een literatuurgeschiedenis worden
geacht enigszins loslaat en Schenkeveld-van der Dussen volgt in haar bredere definitie
van literatuurgeschiedenis als ‘teksten die op de een of andere manier, in verschillende
kaders en om verschillende redenen de lezers op de hoogte willen brengen van literaire
gegevens uit het verleden’, zou een corpus teksten uit de jaren rond 1700 kunnen
samenstellen dat behoort tot wat zij, in navolging van Robert Escarpit, ‘de
protohistorie van de literatuurgeschiedschrijving’ noemt. (Schenkeveld-van der
Dussen 1990: 11) Onder deze categorie is ook het gedicht van Wellekens te scharen.

Dwalentochten in de bibliotheek
In de bibliotheek van Valerius Röver komen twee vroegmoderne passies samen:
verzamelen en lezen. In zijn statige herenhuis op de Oude Delft 171, waar eerder
grootheden als Piet Hein resideerden, bracht hij een van de grootste kunstcollecties
uit de eerste helft van de achttiende eeuw bijeen. (Van Gelder 1979: 55) Naast een
imponerende schilderijenverzameling waarbinnen zich topstukken van onder meer
Rembrandt bevonden, sprak vooral de imposante boekencollectie tot de verbeelding.
(Moes 1913, Van Gelder 1979: 55-56) Hubert Kornelisz. Poot stipt kort de
rijkdommen van de collectie aan in het lofdicht ‘Op de Kunstschatten des Heeren
Valerius Rover’:
Toen d' overmoedt der yzere eeu,
Met huilent krygsgeschreeu,
De Fenixkunst den oorlogh zwoer
En grimmigh tegenvoer
Verschool ze zich in ROVERS zael,
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Alwaer ze, ryk van prael,
Haer' glans en majesteit ontvout
Op eenen troon van gout.
In zyne kunsttrezooren [kunstschatten, LvD] blinkt
Apelles verf, Homerus inkt. (Poot 1722: 421)

In de roerige eerste decennia van de achttiende eeuw die eerst werden gedomineerd
door de militaire strijd tegen Frankrijk en hevige poëticale meningsverschillen over
de stand en toekomst van de letteren, bood het kabinet van Röver een veilige locatie
waar de kunstschatten konden schitteren. Poot was niet de enige die zich liet inspireren
door de collectie. Ook Jan Baptista Wellekens raakte in de ban van diens verzameling
kunstschatten en literaire werken. Zij inspireerden hem tot het voornoemde tweedelige
lofdicht dat hij in 1723 voltooide. Dat juist Wellekens werd gevangen door de
verzameling van Röver is niet verwonderlijk voor wie de levensloop van de dichter
kent. Wellekens was in 1658 geboren in een katholiek koopmansgezin in het Vlaamse
Aalst. Reeds op jonge leeftijd werd hij naar Amsterdam gestuurd om bij familie van
moederszijde het vak van goudsmid te leren. Al snel bleken zijn aanleg en passie
voor de schilderkunst zijn ambities om carrière te maken in het edelmetaal te
overtreffen en ging hij in de leer bij de Amsterdamse schilder Antonie de Grebber.
Op achttienjarige leeftijd vertrok Wellekens naar Italië om zijn kunsteducatie te
voltooien. Daar bezocht hij de bloeiende kunstcentra Rome en Venetië en was hij,
naar eigen zeggen, geen onverdienstelijk schilder. Zijn gezondheid zou hem
uiteindelijk beletten zijn kunstenaarscarrière door te zetten. Niet alleen was hij door
zijn bijziendheid genoodzaakt een bril te dragen (‘geen klein ongerief’), ook was hij
door de gevolgen van een beroerte deels verlamd geraakt. (Wellekens 1737: [*4v])
Ondanks deze lichamelijke tegenslagen keerde Wellekens de kunsten niet de rug toe.
Noodgedwongen naar Amsterdam teruggekeerd, zou hij zich de rest van zijn leven
bezighouden met de poëzie. Mogelijk door de connecties die hij tijdens zijn carrière
als schilder had weten op te doen, wist Wellekens rond te komen van zijn schrijfwerk.
(Dijstelberge 1993: 137-139, Van Stipriaan 2007: 113-114)
Vooral zijn relatie met de Delftse kunstverzamelaar Röver moet bijzonder hecht
zijn geweest. Röver functioneerde niet alleen als zijn mecenas; Wellekens kwam
ook regelmatig op vriendschappelijke voet over de vloer om zich te vergapen aan de
kunstschatten die op de Oude Delft bijeen waren gebracht:
dan blyf ik eenzaam met een boek,
Terwyl ik naar 't geheim van twee drie woorden zoek,
En kraak en smaak de kern. Dan roemen wy 't vermogen
Des Dichters, door wiens geest wy naar de sterren vlogen.
Dan blyf ik uren lang voor een Tafreeltje staan,
En overleg hoe my de Schilder heeft voldaan
Door Reden, geest en kunst. (Wellekens 1729: 64)
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In de kunstcollectie van Röver kwamen zodoende twee belangrijke episoden uit het
leven van Wellekens samen. De rijkdom van schilderijen, prenten en etsen in het
kabinet van Röver deed hem terugdenken aan zijn Italiaanse avonturen en de
buitengewone verzameling boeken lieten hem stilstaan bij zijn meer recente liefde:
de poëzie. De bibliotheek van zijn mecenas waarin de crème de la crème van de
Europese letteren samengebracht was, ontlokte bij Wellekens de wens om een
overzicht van de Nederlandse letteren te formuleren. In het lofdicht probeert hij dan
ook niet om het totale boekbezit van Röver te beschrijven, maar selecteert hij de
hoogtepunten uit de Nederlandstalige letteren. In het bijzonder voelt hij de noodzaak
om te onderstrepen dat de Nederlandse literatuur een respectabele en op zichzelf
staande traditie kent die op waarde geschat moet worden. Al eerder was hij tot
soortgelijke conclusies gekomen: in de lange verhandeling die Wellekens schrijft
over het herdersdicht weidt de dichter breedvoerig uit over de relatie tussen de
Nederlandse en de andere volkstalige Europese tradities. Hierbij kwam Wellekens
reeds tot de conclusie dat de dichtkunst ‘zo eigen aan de Nederlanders [is], dat zy
hun eer schynt aangebooren, dan dat zy door naarvolging van andere volken zou
verwekt zyn’. (Wellekens 1715: 189)
Deze lijn zou hij verder uitwerken in het lofdicht op de bibliotheek van Röver.
Als opmaat tot de bespreking van de Nederlandse auteurs, uit Wellekens enkele
algemene observaties over de stand van volkstalige literaire tradities. Door zijn
uitvoerige bestudering van de Europese literatuurgeschiedenis is hij tot de conclusie
gekomen dat de dichtkunst direct afhankelijk is van de politieke context. Onder
stabiele politieke omstandigheden kon haar niveau stijgen ‘tot aan de sterren’, maar
‘wanneer 's landts glori zonk’ werd ook de poëzie meegezogen in deze neerwaartse
spiraal en ‘treurde, of gansch bezweek’. (Wellekens 1729: 34) Grote literaire tradities
uit het verleden waren op deze manier reeds ten prooi gevallen aan de vergetelheid,
concludeert Wellekens. Zo was de Hebreeuwse dichtkunst met de verwoesting van
Jeruzalem in het jaar 70 vrijwel geheel verloren gegaan en recenter, in de
middeleeuwen, waren er eveneens volken geweest (waaronder ook Nederland) waarbij
met de taal ook de literaire rijkdom tenietgedaan dreigde te worden. (Wellekens
1729: 35)
De eerste manifestaties van een literaire traditie in een ‘onvervalste’ moedertaal
situeert Wellekens in het door hem zo geliefde Italië. Tijdens zijn elfjarige verblijf
was hij niet alleen verliefd geworden op de Italiaanse schilderkunst; ook de dichters
van dat land, en dan met name hun pastorale poëzie, waren hem na aan het hart
komen te staan. Na enkele lovende dichtregels te hebben gewijd aan Dante, Petrarca
en consorten laat Wellekens in vogelvlucht de literaire tradities van Spanje (Cervantes,
De Vega) en Frankrijk (Corneille, Racine en Molière) de revue passeren om
uiteindelijk via het taalverwantschap met het Hoogduits bij het Nederlands uit te
komen. Taal is zonder twijfel het belangrijkste ordeningscriterium in Wellekens'
relaas en hierin is het Nederlands evenals het Hoogduits superieur omdat beide talen
‘ongeschent bewaart [zijn], terwyl veele andre tongen,/ Door't Roomsch gezag
verheert, allengs zyn als gedwongen/ Door mengeling des volks, tot vreemde
bastertspraak’. (Wellekens 1729: 47) Voor Wellekens stond, net als voor veel
taalminnende tijdgenoten, de zuiverheid van

Vooys. Jaargang 32

22
de moedertaal hoog in aanzien. Het was deze taalzuiverheid die het Nederlands
onderscheidde van de omringende Europese talen.

De Nederlandse letteren volgens Wellekens
De strijd voor de zuivere moedertaal vormt dan ook het centrale motief in het overzicht
van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur dat Wellekens in het vervolg van
zijn gedicht presenteert. Het is daarom niet verwonderlijk dat Wellekens de
Nederlandstalige literaire traditie laat aanvangen met de rederijkerskamers: ‘Toen
wert vreemt van inlants afgescheiden’. (Wellekens 1729: 49) Van de middeleeuwen
wordt, afgezien van een verdwaalde opmerking over de rijmkroniek van Melis Stoke,
geen notie genomen. Pas in talloze zestiende-eeuwse rederijkerskamers, eerst in de
Zuidelijke en later in de Noordelijke Nederlanden, werd een lans gebroken voor de
landstaal en werden succesvolle pogingen ondernomen om deze te zuiveren van
uitheemse invloeden. Vooral de Amsterdamse rederijkerskamer de Eglantier en haar
prominente leden, Spiegel, Roemers Visscher en Coster zouden hun steentje hebben
bijgedragen aan de vrijwaarding van de Nederlandse letteren en zij verdienen volgens
Wellekens het dan ook om ‘onsterfelyk’ te zijn en te worden opgenomen in het
literaire geheugen van de Republiek. (Wellekens 1729: 50) Wellekens verkondigt
hier overigens geen uitzonderlijke visie: ook Geeraardt Brandt is vol bewondering
voor de rederijkerskamers en beschouwt hen als de kiem van de Nederlandse letteren.
(Brandt 1649: 260-261, Grootes 1989: 141)
Deze eerste episoden uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis mogen bij
Wellekens op een relatief korte bespreking rekenen. Al snel ziet hij zich genoodzaakt
om aan het ‘echte’ werk te beginnen en laat hij de rederijkersdichters voor wat zij
zijn: ‘'k Zwyg noch veel andere, wyl zy vrywillig wyken/ Voor Hooft, hooftdichter
en 't sieraat van Febus choor’. (Wellekens 1729: 51) De zeventiende eeuw is voor
Wellekens zonder twijfel het gouden tijdperk van de Nederlandse literatuur. In
honderden versregels laat Wellekens de overdaad aan zeventiende-eeuws
schrijfgeweld passeren. Deze schets van de zangberg blijkt al snel een eigen hiërarchie
te kennen: Wellekens presenteert dus niet alleen een selectie van Nederlandstalige
auteurs; hij beschrijft ook hun onderlinge verhoudingen. In de ‘top der Hollandsche
Poëeten’ plaatst hij Hooft en Huygens zij aan zij, maar de auteur die de ijlste lucht
op de zangberg mag inademen is - het zal niet als een verrassing komen - ‘de grote
Vondel’. (Wellekens 1729: 51-54)
Ook waar het de verschillende werken van de auteurs betreft, heeft Wellekens zo
zijn voorkeuren. Bij zijn beschrijving van Huygens noemt hij bijvoorbeeld 't Costelick
mal (1622), Voor-hout (1621), Dagwerck (1638), Ooghen-troost (1647), Heilighe
daghen (1647), Hofwyck (1653) en De Zee-straet (1667). Opvallende afwezigen
vanuit hedendaags perspectief mogen dan wel Otia (1625), Trijntje Cornelis (1653)
en Korenbloemen (1658) zijn, de overeenkomsten met wat vandaag de dag tot
Huygens' beste werk wordt gerekend, is opvallend - zeker voor wie bedenkt dat
behalve De Zee-straet geen enkel werk van Huygens meer herdrukt is sinds het laatste
kwart van de zeventiende eeuw. Hoewel er
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vaak is gesteld dat er voor 1800 nog geen literaire canon bestond, heeft het overzicht
van Wellekens er dus veel van weg. Niet alleen de auteurs die hij noemt behoren
veelal tot de usual suspects; ook de werken die hij van hen opsomt kennen veel
raakvlakken met wat wij tegenwoordig als de top van het vroegmoderne Nederlandse
literaire erfgoed beschrijven. Dit toont zich al bij een oppervlakkige blik op het
gedicht. Welke auteurs krijgen de meeste aandacht? Welke werken hebben de selectie
van Wellekens doorstaan en zijn opgenomen in het gedicht? Als absolute nummer
één wordt Vondel naar voren geschoven. Versregels lang toont Wellekens zich
bevangen door de grootsheid van het oeuvre van deze auteur.
Het meest opmerkelijke van Wellekens lofdicht is nog niet eens dat zijn selectie
kopstukken en meesterwerken grotendeels samenvalt met wat wij tegenwoordig nog
tot de canon van de Gouden Eeuw zouden rekenen. Er is namelijk nog een ander
aspect waarop Wellekens zijn tijd ver vooruit lijkt te zijn geweest. Tegen het einde
van zijn lofdicht, wanneer hij zich verontschuldigt voor het feit dat niet elke
Nederlandse dichter uitvoerig heeft kunnen behandelen, toont hij zich opmerkelijk
genoeg bewust van de veranderlijkheid van poëticale maatstaven en de gevolgen
hiervan voor de reputatie van dichters. Zodoende staat hij stil bij eens vermaarde
literaire hoofdrolspelers die inmiddels naar de coulissen van het literaire toneel zijn
verbannen. Voor Wellekens was de indeling van Nederlandse zangberg dus allerminst
een statisch gegeven. De meest schrijnende kentering is zonder twijfel voorbehouden
aan het dichterschap van Jan Vos:
Geen dichter werd voorheên zo hoog, door 't yl gerucht,
Verheven als Jan Vos. Eene onbekende zucht
Spoorde ook geleerden om zulx met hun hant te sterken.
Een jonger tydt verscheen: elk schempte op zyne werken
En dompelde zyn eer in 't voetzant.’ (Wellekens 1729: 56)

Besluit
Geïnspireerd door de schatten uit de bibliotheek van Valerius Röver schreef Wellekens
een lofdicht waarin hij de hoogtepunten uit de Nederlandstalige literaire traditie
schetst. Hierbij had hij niet het doel om een encyclopedisch overzicht te presenteren,
maar liet hij door selectie van zowel auteurs als hun meesterwerken de schoonheid
van de Nederlandse literatuur zien. Hoewel Wellekens alleen reeds overleden auteurs
in zijn overzicht opnam, betekent dit niet dat hij geen directe boodschap aan
schrijvende tijdgenoten wilde meegeven. Tegen het einde van het lofdicht richt
Wellekens zijn blik dan ook naar toekomst:
'k meld ook de Dichters niet die nu noch lofryk zingen
Tot vreugt van 't Vaderlant, bekent door naam en faam.
Zy bloeien lang aan ons, aan Pindus, aangenaam.
Laat, Tydtgenoten, laat den Zangberg nimmer quynen,
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De lof der kunst en deugt zal niet met u verdwynen:
Een later eeu vergaart laurieren voor uwe asch. (Wellekens 1729: 62-63)

Wellekens presenteerde zijn lijst prominente auteurs dus duidelijk niet als een
afgesloten geheel, maar zag literatuurgeschiedschrijving als een dynamisch proces
waarbij soms mensen worden verstoten, zoals Jan Vos, maar er ook een plek te
veroveren blijft voor nieuwe dichtende zielen. De Nederlandse Pindus, het gebergte
waarop de roemrijke dichters zich verzamelen, roept nog altijd om nieuwe parels.
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Diana Denissen
De meerstemmige auteur
Het auteurschap van Maria Bosch, Aagje Deken en Betje Wolff1
Van de Romantiek tot op de dag vandaag leeft het beeld van de autonome
auteur in de studie naar literatuur. In dit artikel bespreekt Diana Denissen
de productie van een aantal teksten dat binnen gezamenlijk auteurschap
is ontstaan. Zij onderzoekt aan de hand van het schrijvend duo Betje Wolff
en Aagje Deken, en als derde Maria Bosch, wat er gebeurt met een literaire
tekst, als er twee verantwoordelijke producenten zijn. In antwoord op die
vraag wil Denissen laten zien dat het gezamenlijk auteurschap vruchtbaar
is geweest voor de productie van deze teksten.
‘Wy doen alles in Compagnie, tot vaerzen maaken in 't kluis [kleine woning].’ (Wolff
en Deken 1778, ed. Van Vloten 1866: 298) Dit schrijven de vriendinnen Betje Wolff
en Aagje Deken in 1778 over hun literaire samenwerking in het voorbericht bij
‘Wiegezang’, een gedicht voor het pasgeboren kind van mijnheer en mevrouw
Vollenhoven. Met deze uitspraak schetsten zij een beeld van hun auteurschap dat
voor critici als Conrad Busken-Huet (1826-1886) en Martinus Nijhoff (1894-1953)
maar moeilijk te accepteren was. Busken-Huet en Nijhoff concluderen dan ook
afzonderlijk van elkaar dat Aagje Deken enkel de gezelschapsdame van de ‘echte’
auteur Betje Wolff is geweest. (Busken-Huet 1887, ed. Tjeenk Willink 1912: 205,
Nijhoff 1927: 454) Gezien de bovenstaande uitspraak van de schrijfsters over hun
samenwerking is dit een opmerkelijke conclusie, die valt te verklaren aan de hand
van het auteursbeeld van de twee critici. Busken-Huet en Nijhoff schreven hun
kritieken tussen 1880 en 1930 - een periode in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
waarin met de Tachtigers en de opkomst van het modernisme de autonome kunstenaar
een dominante rol toebedeeld kreeg. Busken-Huet en Nijhoff vonden de co-publicatie
Sara Burgerhart (1782) van Wolff en Deken beiden een goed boek en een goed literair
werk kon in hun ogen alleen geschreven zijn door een individuele auteur. Deze
overtuiging was zo sterk dat zij zelfs bereid waren om de twee auteursnamen op de
titelpagina terzijde te schuiven. Busken-Huet noemde de samenwerking tussen Wolff
en Deken zelfs een ‘kwalijk bedekt gehouden fiktie’. (Busken-Huet 1887 ed. Tjeenk
Willink 1912: 205)
Het door de Romantiek geïnspireerde beeld van de autonome auteur is ook vandaag
de dag nog invloedrijk. De veronderstelling dat auteurschap een Romantische vorm
van zelfexpressie is, beïnvloedt niet alleen de manier waarop we naar hedendaagse
auteurs kijken, maar vervaagt tevens onze blik op de rol van de auteur van voor de
Romantiek. Het benaderen van de productie van teksten als een gedeeltelijk ge-

1

Dit artikel is gebaseerd op de masterscriptie die ik in 2012 schreef aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Ik wil dr. Lotte Jensen en prof. dr. Johan Oosterman hartelijk bedanken voor hun
toegewijde begeleiding.
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meenschappelijk proces biedt daarom een genuanceerdere kijk op de preromantische
schrijfpraktijk.
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er enkele Engelstalige publicaties
verschenen waarin gepleit wordt voor een minder autonome kijk op auteurschap. In
Attributing Authorship (2002) trekt Harold Love de conclusie dat het merendeel van
de literaire teksten in meer of mindere mate voortkomt uit bepaalde vormen van
samenwerking. Hij schrijft: ‘We need to recognize that most novels are much more
like films than we are prepared to acknowledge in deserving a long roll-out of credits
at the end.’ (Love 2002: 37) Love ziet auteurschap niet als een geheel, maar als een
serie van handelingen waaruit een eindproduct ontstaat. Deze handelingen kunnen
allemaal door een individu worden uitgevoerd, maar gebruikelijker is het dat er
meerdere mensen bij betrokken zijn om de serie van activiteiten uit te voeren die tot
de definitieve tekst leiden. Voor Love is auteurschap dus ‘doen’ in plaats van ‘zijn’.
Je bent geen auteur, maar je voert bepaalde ‘auctoriale handelingen’ uit. In de inleiding
van het boek Literary Couplings. Writing Couples, Collaborators and the
Construction of Authorship (2006) pleiten Marjorie Stone en Judith Thompson zelfs
voor een visie op auteurschap die ‘heterotekstueel’ van aard is. Ze zien auteurs per
definitie als: ‘heterotexts, woven of varying strands of influence and agency, absorbing
or incorporating differing subjectivities and speaking in multiple voices.’ (Stone &
Thompson 2006: 19) Elke auteur wordt, voorafgaand en tijdens het schrijfproces,
beïnvloed door anderen, stellen Stone en Thompson. Soms expliciet, zoals in de
literaire werken van co-auteurs, maar vaak meer impliciet. Te denken valt bijvoorbeeld
aan een redacteur bij een literaire uitgeverij die grote invloed kan uitoefenen op de
gedrukte versie van een literaire tekst. In dit artikel zal ik me richten op twee meer
expliciete vormen van gezamenlijk auteurschap uit de achttiende eeuw, waarbij de
auteurs zich nadrukkelijk presenteren als een schrijvend duo.
Voor het bestuderen van de literatuur en de auteurs uit de Nederlandse achttiende
eeuw voldoet het anachronistische Romantische kader van autonoom auteurschap
niet, omdat veel literatuur uit deze periode zich in sterke mate kenmerkt door
zogenaamde ‘literaire sociabiliteit’. ‘Sociabiliteit’ kan worden beschreven als ‘een
behoefte aan onderling gezelschapsleven, een cultivering van contacten met
gelijkgestemden, en in het verlengde daarvan eerder de neiging om
gemeenschappelijke activiteiten te ontplooien dan als individu te opereren.’ (Van
den Berg 1984: 154) Kloek en Mijnhardt stellen dat sociabiliteit in principe een
verschijnsel is van alle tijden, maar de precieze vorm die het aanneemt en de
legitimatie hiervoor zijn daarentegen wel historisch gebonden. (Kloek & Mijnhardt
2001: 105) Het geloof in een collectieve literaire training stond aan de basis van de
achttiende-eeuwse sociabiliteitsgedachte, maar het meeste onderzoek heeft zich tot
op heden gericht op publieke en stedelijke vormen van lite-
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raire sociabiliteit binnen zogenaamde dichtgenootschappen: geformaliseerde
samenwerkingsverbanden met een op schrift vastgelegde werkverdeling, die in de
Republiek het meest populair waren tussen 1750 en 1800. (Singeling 1991: 11 en
Mijnhardt 1983: 77) Deze dichtgenootschappen waren over het algemeen moeilijk
toegankelijk voor vrouwen, die bovendien alleen honorair lid mochten worden. De
kleine groep vrouwen die wel lid was van een dichtgenootschap woonde alleen bij
wijze van uitzondering de vergaderingen bij. (Baar de Weerd 2009: 170) Dit komt
doordat achttiende-eeuwse genootschappen deel uitmaakten van het publieke domein.
Het was voor vrouwen moeilijk om door te dringen tot het publieke domein, en dus
ook tot de publieke genootschappen.
Naast de dichtgenootschappen bestonden er in de vroegmoderne tijd ook vormen
van literaire sociabiliteit die niet ontstonden in het publieke domein, maar juist in de
private sfeer. In de periode 1600-1800, zijn tot nu toe negentien Nederlandse
schrijvende duo's geïdentificeerd, in bijna alle gevallen echtparen of schrijvende
vriendinnen, die minimaal één gezamenlijke publicatie, een dichtbundel of proza,
op hun naam hebben staan.2 Deze vorm van literaire samenwerking had een intensief
karakter. Schrijvende paren publiceerden niet alleen als duo, maar leefden vaak ook
samen in één huis. Hun samenwerking was dus niet beperkt tot de periodieke
vergaderingen bij een dichtgenootschap, maar gemeenschappelijk schrijven maakte
deel uit van de huiselijke beslommeringen van schrijvende partners, net zoals
discussiëren over literatuur of elkaar voorlezen. Terwijl dichtgenootschappen het
meest succesvol waren binnen een stedelijke context, leefden schrijfpartners die
samenwerkten in het huiselijke domein ook vaak op het platteland, aan de randen
van de intellectuele en culturele productiecentra. Deze vorm van gezamenlijk
auteurschap heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de rol van de
vrouwelijke auteur in de vroegmoderne tijd, omdat de samenwerking met een
schrijfpartner in de huiselijke sfeer een belangrijke ondersteuning vormde om het
meerstemmige werk ook in het publieke domein meer reikwijdte te kunnen geven.
In dit artikel zal het gezamenlijk auteurschap van drie schrijvende vrouwen uit de
tweede helft van de achttiende eeuw nader worden bestudeerd: Maria Bosch
(1741-1771), Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804). Allereerst zal
het gezamenlijke gedicht ‘Geboortezang voor M.J. Bosch’ (1771) van Maria Bosch
en Aagje Deken worden geanalyseerd. Dit gedicht is om verschillende redenen van
belang om de samenwerking van Bosch en Deken beter te kunnen duiden. Allereerst
heeft het gedicht een specifieke vorm, namelijk een ‘beurtzang’. De vormaspecten
van dit gedicht zijn hierdoor sterk verbonden met hun gezamenlijke auteurschap.
Daarnaast heeft het gedicht een uitgesproken huiselijk karakter. Het is opgeschreven
in een schrijfboek en was bedoeld om gelezen te worden in eigen kring. Wanneer
2

Deze schrijvende duo's zijn: Elisabeth Vervoorn & Johan van Someren, Petronella Keysers
& Lambertus Vossius, Magdalena Pollius & R.B Reen, Klara Ghyben & Johannes Baden,
Lucretia van Merken & Nicolaas Simon van Winter, Maria van Schie & Gerrit Paape, Antonia
Ockerse & Johannes Pieter Kleyn, Petronella Johanna de Timmerman & J.F. Hennert, Maria
van Zuylekom & Jacob Eduard de Witte, Cornelia Lubertina van der Weyde & Jean Henri
des Villates, Catharina Questiers & Cornelia van der Veer, Cornelia van der Veer & Katharina
Lescailje, Maria Bosch & Aagje Deken, Betje Wolff & Aagje Deken, Petronella Moens &
Adriana van Overstraaten, Petronella Moens & Rebekka Ooremans, Gesina Brit van Blokzijl
& Jacob Zeeus, Petronella Moens & Bernardus Bosch, Anna Roemersdr. Visscher & Roemer
Visscher.
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Deken het gedicht opneemt in de gezamenlijke publicatie Stichtelijke Gedichten
(1775) verandert het gedicht wezenlijk van karakter. Het verandert van een geschreven
naar een gedrukte vorm en via deze tekstuele overdracht wordt het gedicht ook gelijk
gedepersonaliseerd. Dit geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van deze private
vorm van
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gezamenlijk schrijven en de herschrijving die heeft plaatsgevonden om het gedicht
geschikt te maken voor algemener gebruik in het publieke domein. In de
daaropvolgende paragraaf zal worden ingegaan op de manier waarop Deken en Wolff
werkten aan hun gezamenlijke en polyfone briefromans en hoe het brede mozaïek
van briefschrijvers in hun briefromans kan worden verbonden met hun gezamenlijke
auteurschap.

Van huiselijk schrijfboek naar publieke publicatie: Stichtelijke Gedichten
(1770-1775)
Aagje Deken begon haar gemeenschappelijke schrijverschap niet samen met Wolff,
maar met een andere schrijfpartner. In 1770, toen ze 29 was, nam ze haar intrek bij
haar schrijfvriendin Maria Bosch. Ook was ze de verzorgster van Bosch, die een
zwakke gezondheid had, en kon zo in haar levensonderhoud voorzien. Het
gemeenschappelijk auteurschap van Deken en Bosch was maar van korte duur, omdat
Bosch in 1773 overleed op 32-jarige leeftijd. Twee jaar na haar dood verscheen de
gezamenlijke publicatie Stichtelijke Gedichten van Maria Bosch en Agatha Deken
waarin Deken in haar toezang schrijft: ‘Op beider graf worde eens geschreeven:
Elizabeth en Agatha zyn in den dood veréénd gebleven!’ (Deken 1775) Het schrijfboek
dat als basis lijkt te hebben gediend voor Stichtelijke Gedichten is bewaard gebleven
en niet eerder onderzocht. (UvA Amsterdam, HS-mag. XXX A 47 601) Buijnsters
noemt het schrijfboek weliswaar in zijn bibliografie en bespreekt kort de inhoud,
maar besteedt er verder minimale aandacht aan. (Buijnsters 1979: 193) Het schrijfboek
bevat 41 gedichten uit de periode 1770-1772, waarvan er 27 aan Deken, elf aan
Bosch, twee aan de vriendinnen samen en één aan hun vriend Henrik Reinhart kunnen
worden toegeschreven. De gedichten zijn in bijna alle gevallen door één hand
opgeschreven en dit is niet de hand van Deken. Het zou kunnen dat Bosch de
gedichten in het schrijfboek optekende, maar hiervoor ontbreekt vooralsnog sluitend
bewijs. Wel zeker is dat het schrijfboek afkomstig is uit de inboedel van de familie
van Crimpen en dat Deken het dus waarschijnlijk een groot gedeelte van haar leven
bij zich heeft gehouden. Wanneer Wolff en Deken aan het einde van hun leven, in
1797, uit Frankrijk terug naar Nederland komen, nemen zij namelijk pas hun intrek
in de pastorie van Adriaan van Crimpen (die getrouwd is met het nichtje van Wolff,
Jansje Teerlink) in Ossendrecht. Hieruit kan worden afgeleid dat het schrift
waarschijnlijk een persoonlijke betekenis voor Deken moet hebben gehad
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en dat zij het de moeite waard vond om het, ondanks het feit dat de handgeschreven
teksten al in druk waren verschenen en bovendien niet door haarzelf waren
opgeschreven, te bewaren.
In hun twee gezamenlijke gedichten kiezen Deken en Bosch voor een specifieke
vorm, de zogenaamde ‘beurtzang’: het gedicht bestaat uit twee afzonderlijke stemmen
die elkaar ieder couplet afwisselen. De twee gezamenlijke gedichten krijgen zo een
duidelijke meerstemmige structuur. De beurtzangen in het schrift staan niet op naam
van Bosch en Deken zelf, maar van ‘Euzebia’ en ‘Sophia’. Het wordt echter al snel
duidelijk dat dit eigenlijk Bosch en Deken zijn wanneer Deken onder de naam Sophia
in het tweede couplet van ‘Geboortezang voor M.J. Bosch’, een gedicht voor het
nichtje van Maria Bosch, schrijft:
Sophia:
Waakje of slaapje,
Aartig Aapje,
Zoete Schaapje
op dit pas?
Antwoord Aagje
Vriendlijk plaagje
Op dit vraagje
Toch wat ras. (Bosch & Deken 1771)

De namen ‘Euzebia’ en ‘Sophia’ drukken een bepaalde intimiteit uit die past bij het
huiselijke karakter van het schrijfboek. Het nichtje van Bosch en haar familie wisten
immers wel dat het werk van Bosch en Deken afkomstig was en het gebruik van deze
andere namen verhoogt dan ook de speelsheid van het gedicht en benadrukt dat het
bedoeld was om te circuleren in huiselijke kring. In de druk zijn een aantal wijzigingen
aangebracht ten opzichte van de geschreven versie van dit gedicht. Op de eerste
plaats zijn de namen van Euzebia en Sophia veranderd in respectievelijk ‘M.B’ en
‘A.D’ en wordt de naam van Aagje vervangen door de persoonlijke voornaamwoorden
‘ons’ (voor de schrijfsters) en ‘u’ (voor de ontvanger) in de tweede helft van het
couplet. Inhoudelijk is het couplet daarom ook veranderd ten opzichte van de
geschreven versie:
A.D:
Waakje of slaapje,
Aartig Aapje
Zoete schaapje,
Op dit pas?
Zou 't u stooren?
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Ons te hooren?
Of bekooren?
Antwoordt ras. (Bosch en Deken 1775: 260)

Als Deken plannen maakt om Stichtelijke Gedichten uit te geven dan verandert dus
haar insteek. Het doel van het gedicht is immers niet meer om het nichtje van Bosch
te plezieren, maar om het gedicht geschikt te maken voor een breder lezerspubliek.
Via het gebruik van het formelere ‘ons’ wordt het gezamenlijke auteurschap van
Bosch en Deken voor een groter publiek geconstrueerd. In de context van het
schrijfboek functioneert dit meerstemmige gedicht dus in het private domein, maar
via de publicatie wordt het geschikt gemaakt voor een meer publieke functie. De
huiselijke thematiek blijft echter aanwezig in het gezamenlijke gedicht van de twee
schrijfvriendinnen.

Samen leven en samen schrijven: de polyfone briefroman Sara Burgerhart
(1782)
‘Ik heb kwaad, neen veel kwaad van u hooren spreeken doch het weesenlyk slegte
heb ik nooit geloofd,’ schrijft Deken op 29 juli 1776 aan Wolff. (Buijnsters 1987:
271) Het is de allereerste keer dat Deken contact opneemt met Wolff en zij baseert
haar uitspraak waarschijnlijk op de ophef die ontstaan was na de publicatie van de
anoniem verschenen pamfletten De onveranderlijke Santhorstsche geloofsbelydenis
(1772) en De Menuet en de Dominees Pruik (1772), waarvoor Wolff in 1774
publiekelijk alle verantwoordelijkheid op zich genomen had. Haar uitdagende
hekeldicht over de Santhorstse geloofsbelijdenis had heftige reacties van de
rechtgelovigen opgeroepen.
Het doel van Deken is duidelijk: zij wil Wolff ‘geneezen van die grilligheden’.
(Buijnsters 1987: 271) Wolff reageert geschokt op de brief van Deken. ‘Ik zal u laten
zien dat gy ongelyk hebt, dat gy myn hart hebt doen bloeden,’ schrijft ze in haar
antwoordbrief. (Buijnsters 1987: 275) Toch vindt er zo halverwege de brief een
omslag plaats als de geschoktheid van Wolff plaats maakt voor nieuwsgierigheid
naar Deken. (Buijnsters 1987: 276-278) Wolff was in vrij hoog tempo bekendheid
aan het vergaren als schrijfster en de motieven van Deken om contact op te nemen
met Wolff zijn naast idealistisch en artistiek waarschijnlijk ook economisch en
pragmatisch van aard geweest. Deken was de gezelschapsdame van Bosch en kon
zo in haar levensonderhoud voorzien. Na de dood van Bosch moet ze op zoek naar
een nieuwe vorm van kostwinning en hoogstwaarschijnlijk is ze toen een theehandeltje
begonnen. (Buijnsters 1984: 169) Wolff kon haar echter helpen om haar
schrijfambities te verwezenlijken.
Wolff en Deken ontmoeten elkaar voor de eerste keer bij hun gezamenlijke vriend
Jan Grave aan de Lauriergracht in Amsterdam. Deken betuigt spijt over de inhoud
van haar eerste brief aan Wolff en er begint een vriendschap te groeien tussen de
twee vrouwen. Wanneer de echtgenoot van Wolff in 1777 overlijdt, trekt Deken bij
Wolff in. In 1781 verhuizen ze naar het buitenhuis ‘Lommerlust’ te Beverwijk. Ze
kiezen dus bewust voor een leven buiten de stad, verder weg van de stedelijke, literaire
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genootschappen.
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Het rieten kluisje op Lommerlust te Beverwijk, werkvertrek van Betje Wolff. (Letterkundig Museum,
Den Haag)

Ze schrijft zelfs in een brief aan haar vriend Jan Everhard Grave: ‘Niets komt my
bespottelyker voor dan die menigte van Dichterlyke Genootschappen in onze dagen.’
(Buijnsters 1987: 319) De relatie tussen de twee schrijfvriendinnen is zowel zakelijk
als persoonlijk en hun gezamenlijke auteurschap verweeft zich met hun leven samen
op het platteland. Hierdoor ontstaat een heel eigen vorm van laat achttiende-eeuwse
literaire sociabiliteit.
Hoewel er vanaf dan sprake is van een ‘wij-stem’ in hun literaire werk en
correspondentie, lijkt Wolff ook veel van haar schrijftaken alleen te vervullen, zoals
blijkt wanneer zij aan Coosje Busken haar dagritme beschrijft:
Dan vroeg op & ontbijt in myn rieten huisje alleen, terwyl ik myn gedagten
zo eens wat ernstig bij een roep. Vervolgens wandel ik eens om, zie naar
de groentens, ordineer wat er gegeten zal worden, ga schryven tot tien
uuren aan 't werk; dan word ik opgemaakt, & ga weêr tot twee uuren aan
het werk; dan eeten, dan wat verkleeden, dan ryden of wandelen of in den
Coupel by Aagie, die zo goed is voor my te lezen. (Buijnsters 1987: 555)
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Het lijkt aannemelijk dat er twee verschillende ruimtes zijn waarin Wolff en Deken
afzonderlijk hun schrijftaken vervullen. Wolff zit in ‘haar rieten huisje’, terwijl Deken
zich in ‘den Coupel’ bevindt. Pas halverwege de middag voegt Wolff zich soms bij
Deken, maar dan lijkt haar schrijfwerk er al op te zitten. Dat de twee vriendinnen
afzonderlijk schreven en hun eindproducten daarna samenvoegden, sluit aan bij wat
Deken in de voorrede van Liederen voor den Boerenstand (1804) schrijft. Ze stelt
dat zij schriften bezitten, die helaas niet zijn overgeleverd, waarin te zien is wie voor
welke brief in hun gezamenlijke briefromans verantwoordelijk is:
... wanneer mij de tijd en de gelegenheid toelaaten onze Schriften na te
zien, zal ik misschien nog eens een lijst onzer Brieven met de namen der
schrijfsters van dezelven, onder iederen Brief uitgeeven. (Deken 1804)
Mogelijk ontstonden de briefromans van Wolff en Deken dus letterlijk door het sturen
van brieven tussen fictieve personages van het rieten huisje van Wolff naar de koepel
van Deken en weer terug.
De structuur van de briefroman sluit goed aan bij een gemeenschappelijke vorm
van auteurschap. Vanwege de verschillende briefschrijvers spreekt uit dit genre
immers van nature al een grotere meerstemmigheid. Daarnaast is een briefroman een
gefragmenteerd narratief waarin, door middel van elke nieuwe brief met een eigen
perspectief op een gebeurtenis en soms zelfs een eigen schrijfstijl, als het ware steeds
een nieuwe bouwsteen aan het verhaal wordt toegevoegd. Hierdoor heeft een brief
in een briefroman zowel een afhankelijke als een onafhankelijke status. De brief is
afhankelijk, omdat de brief bijdraagt aan het grotere geheel van brieven, maar
onafhankelijk omdat de brief een eigen eenheid vormt. Of, zoals Gurkin-Altman in
Epistolarity: Approaches to a Form (1984) beschrijft: ‘Each individual letter enters
into the composition of the whole without losing its identity as a separate entity with
recognizable borders.’ (Gurkin-Altman 1984: 167) Wolff en Deken konden binnen
het genre van de briefroman dus hun (auctoriale) individualiteit bewaren en
tegelijkertijd een gezamenlijk werk publiceren. Deze combinatie van fragmentatie
en meerstemmigheid is overigens niet alleen terug te vinden in briefromans, maar
bijvoorbeeld ook in de bundel Stichtelijke Gedichten van Bosch en Deken. De
veelstemmige structuur van de eerste en meest succesvolle briefroman van Wolff en
Deken, Sara Burgerhart (1782), is goed terug te zien na het analyseren van de
distributie van de brieven in de roman. Deze briefroman heeft 26 briefschrijvers en
hun verschillende stemmen zijn aardig gelijkwaardig uitgewerkt. De hoofdpersoon
Sara Burgerhart neemt 25 procent van de brieven voor haar rekening, maar daarnaast
komt het aandeel van geen enkel ander sprekend personage uit boven de 10 procent.
De samenwerking tussen Wolff en Deken heeft deze veelstemmige structuur wellicht
in de hand gewerkt of versterkt.
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De mythe van de autonome auteur
Het analyseren van de gezamenlijke kenmerken van het werk van schrijvende duo's
kan bijdragen aan een antwoord op de vraag wat er gebeurt met de aard van een
literair werk als er minimaal twee producenten voor verantwoordelijk zijn. Hoewel
Deken in 1804 schrijft dat zij nog wel eens zal publiceren wie voor welke brief in
haar gezamenlijke briefromans met Wolff verantwoordelijk kan worden gehouden,
is deze publicatie nooit verschenen. Als het document over deze werkverdeling toch
ineens boven tafel zou komen, dan is het maar de vraag hoe bevredigend deze
informatie zou zijn binnen het onderzoek naar gemeenschappelijk auteurschap. Een
werkverdeling representeert immers alleen de buitenkant van een literaire
samenwerking, en de meer impliciete laag daaronder, namelijk het effect van deze
samenwerking op het literaire werk, is interessanter. Een gezamenlijk literair werk
dient daarom op zijn eigen voorwaarden te worden gelezen en bestudeerd door het
gemeenschappelijk auteurschap, en de daarbij behorende literaire vorm en stijl, als
uitgangspunt te nemen. Met name de achttiende eeuw lijkt een poëticale
voedingsbodem te zijn geweest voor het gezamenlijk auteurschap, omdat de algemene
opvatting was dat veel literaire vaardigheden geleerd of verbeterd konden worden
met behulp van andere auteurs. Tot op heden is deze poëtica alleen gekoppeld aan
letterkundige genootschappelijkheid, maar de wisselwerking tussen deze poëtica en
de algemenere maatschappelijke sociabiliteitsgedachte uit de achttiende eeuw is net
zo goed van toepassing op de schrijvende duo's uit deze tijd. Het verschil tussen
literaire genootschappen en schrijvende duo's is echter dat de tweede vorm van
auteurschap zich kon ontwikkelen in een minder geformaliseerd kader buiten het
publieke domein. Voor vrouwen zoals Maria Bosch, Betje Wolff en Aagje Deken,
die in dit publieke domein maar beperkte mogelijkheden hadden, bood het private
karakter van een literaire samenwerking met een schrijfvriendin dan ook uitkomst.
Voordat Wolff een bezorgde brief ontving van Deken en haar daarna beter leerde
kennen, was zij al een behoorlijk succesvolle individuele auteur. Deken had
daarentegen, na het eindigen van haar dienstverband bij de jong overleden schrijfster
Maria Bosch, geld nodig en ze had de ambitie om haar loopbaan als (gezamenlijk)
auteur voort te zetten. Het lijkt daarom alsof Deken Wolff meer nodig had dan
andersom en dit verklaart wellicht ook waarom Deken in de literatuurgeschiedenis
altijd in de schaduw van Wolff heeft gestaan. Wolff verkoos haar individuele succes
echter niet boven het gezamenlijke succes met Deken en dat is moeilijk te rijmen
met het invloedrijke beeld van autonoom auteurschap dat tegenwoordig ons denken
beheerst. Het is dan ook hoog tijd om de mythe van de autonome auteur verder te
ontmaskeren. Op 5 november 1804 sterft Wolff en Deken volgt slechts negen dagen
later. Na hun dood worden ze in hetzelfde graf begraven. Aan de gezamenlijkheid
van Wolff en Deken komt dus ook na hun dood geen einde.
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Floor Naber
‘Paars tussen de kleuren rood en blauw’
Over de positionering van de Indo in het werk van Tjalie Robinson1
In dit artikel onderzoekt masterstudent Floor Naber de brieven van Tjalie
Robinson, en diens novelle Tjoek. Robinsons werk werd ten tijde van
publicatie niet echt begrepen door toenmalige lezers, maar hedendaagse
wetenschappers constateren dat zijn ideeën veel overeenkomsten vertonen
met het gedachtengoed van Edward Said. Naber besteedt in haar
bestudering van Robinsons teksten bijzondere aandacht aan de rol die
erin is weggelegd voor de Indo, wiens positie door de diaspora van het
Indonesische volk gekenmerkt wordt door onzekerheid.
Guus, juist omdat wij altijd worden geprest om te kiezen tussen links en
rechts, dwingt men ons steeds tot nieuwe foutmakerijen. Wij zijn paars
tussen de kleuren rood en blauw. En dat kan dus zijn min of meer rood of
min of meer blauw, maar allemaal behoren doodgewoon in de sector paars
thuis met twee marges. En elke vergelijking met rood of blauw zit tjokvol
fouten. (Robinson 2009: 298)
Tjalie Robinson, Vincent Mahieu en Jan Boon: het zijn drie namen die werden
gebruikt door een auteur die even divers was in zijn naamkeuze als in zijn
schrijverschap. Jan Boon was een literaire duizendpoot, die onder meer
krantenartikelen, columns, brieven en verhalen schreef. Aangezien hij onder zijn
pseudoniem Tjalie Robinson bekend is geworden, zal ik hem hier verder met deze
naam aanduiden. Het werk van deze schrijver staat vol met verwijzingen naar de
complexe identiteit van de Indo, iemand die zowel Nederlandse als Indonesische
voorouderen heeft. Omdat Robinson een Nederlandse vader en een Indonesische
moeder had, kan ook hij een Indo genoemd worden. In bovenstaand fragment, dat
afkomstig is uit een brief van 9 januari 1971 aan Guus Cleintuar, vat Robinson zijn
visie op de Indo samen door hem te vergelijken met de kleur paars. De Indo staat in
een problematische relatie tot zijn twee volken van oorsprong. Enerzijds is hij een
‘mengeling’ van de Nederlandse en Indonesische identiteit zoals de kleur paars een
mengsel is van de kleuren rood en blauw. Anderzijds is de Indo geen Nederlander,
maar ook geen Indonesiër, net zoals de kleur paars rood noch blauw is. In dit artikel
zal ik onderzoeken hoe deze problematiek rond de identiteit van de Indo gestalte
krijgt in de brieven van Robinson en de novelle Tjoek die hij in 1960 publiceerde.

1

Dit artikel is gebaseerd op mijn bachelorscriptie die ik onder begeleiding van Sven Vitse
voor de studie Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht heb geschreven.
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Zelf, Ander en marginal man
In de theorie van Edward Said vormen het Oosten en het Westen een binaire oppositie.
(Said 2003) Het Westen functioneert hierin als de geprefereerde Zelf en het Oosten
als de gemarginaliseerde Ander, een machtsrelatie die het Westen koste wat kost in
stand probeert te houden. Wie het werk van Tjalie Robinson bestudeert, zal grote
overeenkomsten vinden met wat Said in zijn succesvolle Orientalism verkondigt.
Dit is opmerkelijk, aangezien Robinson door velen onbegrepen bleef en zijn ideeën
twintig jaar eerder publiceerde dan Said, die er in 1978 groot succes mee behaalde.
Zo toonden zowel Bert Paasman (Paasman 1998: 220) als Maaike Meijer en
Rosemarie Buikema (Meijer en Buikema 2003: 285) aan dat Robinson in het artikel
‘Cultuur in hoger sferen. Het zwoele Oosten’ precies dezelfde kritiek uit op de
Europese beeldvorming van het Oosten als Said. Robinson meent dat onze visie op
het ‘zwoele’ Oosten een westerse constructie is:
De zwoele erotiek van het Oosten is hier, in Europa gemaakt, geboren in
een kop vol nonsens van een slappe fauteuilzitter. (Robinson 1955: 60,
geciteerd via Paasman 1998: 220)
Verder beticht Robinson de Europeaan ervan dat hij zich van overhaaste generalisaties
bedient wanneer hij de oosterling typeert. Elke Chinees wordt gekarakteriseerd als
een opiumsnuiver en elke mengbloed als een vechter. Deze beeldvorming, die door
Robinson werd aangeduid met de term ‘legendefabricage van het westen over het
oosten’ zou in het werk van Said bekend komen te staan als de ‘western conceptions
of the Orient’. (Paasman 1998: 221)
Maar bij welke pool van Said is nu de Indo te plaatsen? Is hij een westerse Zelf
of een oosterse Ander? Deze problematiek wordt verduidelijkt in de theorie van
Robert Ezra Park over de marginal man, die Guus Cleintuar al eerder in verband
heeft gebracht met Tjalie Robinson en de Indo. In de analyse van Tjoek zal ik
Cleintuars opvattingen over deze theorie bespreken. De Amerikaanse socioloog Park
ging in zijn artikel ‘Human Migration and the Marginal Man’ in op de consequenties
van de ‘historical movement’, waarmee hij doelde op de continu plaatsvindende
migratiestromen die ervoor zorgen dat elk land een ‘melting-pot’ van verschillende
culturen is. (Park 1928: 883) Migranten gaan op verschillende manieren om met hun
nieuwe leefomgeving: soms assimileren zij totaal met de dominante cultuur in het
nieuwe land of blijven in symbiose leven met de lokale bevolking. Het kan echter
ook gebeuren dat in het contact tussen verschillende culturen en maatschappijen een
nieuwe persoonlijkheid ontstaat, een cultural hybrid, die leeft in de marge tussen
zijn oude en nieuwe cultuur en door Park wordt aangeduid met de term marginal
man. (Park 1928: 892)
Ook de Indo kan gezien worden als een marginal man. Hij heeft zowel Europese
als Indonesische voorouders en beweegt zich tussen twee culturen, ‘in both of which
he is more or less of a stranger’. (Park 1928: 893) Zoals we in het eerste fragment
zagen, wordt hij telkens ‘geprest om te kiezen tussen links en rechts’, waardoor hij
‘steeds tot
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nieuwe foutmakerijen’ wordt gedwongen. Een vergelijking met de koloniserende,
Hollandse Zelf biedt dus geen uitkomst, maar ook de gekoloniseerde, Indonesische
Ander geeft geen compleet beeld van de hybride identiteit van de Indo. Hij is ‘paars
tussen de kleuren rood en blauw’. In de volgende paragraaf zal ik onderzoeken hoe
deze problematiek rond de identiteit van de Indo gestalte krijgt in de brieven van
Tjalie Robinson.

De Nederlandse beeldvorming van de Indo
De beeldvorming van de Indo in de Nederlandse maatschappij komt steeds terug in
de brieven die Tjalie Robinson aan zijn familie en vrienden stuurde. Zo gaat hij in
op de manier waarop de Indo in de Nederlandse media wordt voorgesteld in de jaren
vijftig, wanneer hij als repatriant terugkeert naar Nederland. De Nederlandse
maatschappij wordt op dat moment gekenmerkt door de verzuiling. Wanneer steeds
meer Indo's naar Nederland migreren, ontstaat de vraag hoe zij in het Nederlandse
plaatje passen. Treffend is de manier waarop Robinson in een brief van 13 april 1958
aan Louis de Bourbon het onthaal van de immigrantenboten beschrijft:
Er is in de laatste maanden een cultus gemaakt van goedertierenheid. Bij
elke aankomst van een Indiëboot fotografeerden persmensen de armste,
zwartste, achterlijkste mensen en schreven daar hartroerende verhalen
over. En niemand keek naar de bankiers, ingenieurs, doctoren, botanici,
specialisten op velerlei terrein, die OOK op die boot zaten. Wij zijn
allemaal gewoon kassian [medelijden] - diertjes geworden. (Robinson
2009: 130)
In de Nederlandse media van de jaren vijftig werd volgens Robinson dus een heel
eenzijdige representatie gegeven van de Indo. Alleen de ‘armste, zwartste,
achterlijkste’ mensen werden in beeld gebracht en vormden samen de voorstelling
die de Nederlander van de nieuwe bevolkingsgroep had. Ook Wim Willems, de
biograaf van Tjalie Robinson, merkt op dat er in die tijd in de kranten vooral
denigrerend wordt geschreven over ‘de zielige Indische repatrianten die de westerse
fatsoensbegrippen maar met moeite in de praktijk weten te brengen’. (Willems 1994:
18) Het wemelt er van de stereotyperingen over de Indo. Hij krijgt allerhande
eigenschappen toegedicht die volgens Said in het Oriëntalistisch discours worden
gebruikt om de Ander te beschrijven. Voorbeelden hiervan zijn gebrek aan
zelfvertrouwen, indolentie en sensualiteit. (Willems 1994: 19) Zoals de marginal
man nooit wordt geduld ‘because of racial prejudice, in the new society in which he
now sought to find a place’, wordt de Indo in de Nederlandse maatschappij niet
geaccepteerd. (Park 1928: 892)
In een brief van 1 januari 1972 aan Guus Cleintuar geeft Robinson uitleg over
deze houding van de Nederlander ten opzichte van de Indo, als hij zegt: ‘Maar je
kent die minachtende glimlach van Holland al lang, zo graag gedemonstreerd als
men iets inferieur acht, omdat het niet begrepen wordt.’ (Robinson 2009: 306)
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iets niet begrijpt, vindt hij het minderwaardig. Al in een brief van 17 maart 1956 aan
de Indische bestuursambtenaar Jan Willem Meyer Ranneft besteedde Robinson
aandacht aan het onbegrip van de Hollander voor andere culturen, toen hij een oordeel
gaf over The Quiet American van Graham Greene. Deze Amerikaanse schrijver is
volgens hem:
een scharrelaar over de wereld en in ideeën, nergens lang vertoevend, dus
nooit iets goed wetend of overal stom-eigenwijs zijn conceptie van de
wereld (de Oud-Europese) beschouwend als het oordeel. Zo ook zitten wij
hier in Europa alle gebeurtenissen in het Oosten te bekijken van ons
standpunt, van ons vooroordeel, vanuit ons mislukt leven, zonder iets te
begrijpen van wat in het Oosten gebeurt en toch ons geroepen voelend om
te ‘helpen’, ‘in te grijpen’, te ‘bemiddelen’, en dus alsmaar meer rommel
makend. (Robinson 2009: 118)
In deze karakterisering raakt Robinson aan de kern van de Eurocentrische visie, die
Said bespreekt in Orientalism en waarmee wordt gedoeld op het beoordelen van de
wereld vanuit een Europees denkkader. Er wordt geen rekening gehouden met het
feit dat in andere culturen soms heel andere normen en waarden kunnen gelden. Waar
de historie volgens Robinson in werkelijkheid altijd ‘een pijl brengt van Oost naar
West’ (Robinson 2009: 118), kan de Europeaan alleen een pijl trekken van het Westen
naar het Oosten en het Westen zien als de oorsprong van alle beschaving. Nog op
dezelfde bladzijde concludeert Robinson dan ook: ‘de moderne Europeaan is
egoïstisch/egocentrisch’. (Robinson 2009: 118)
Wat echter opvalt aan de brieven van Tjalie Robinson is dat hij de koloniale
denkwijze niet per definitie als slecht beschouwt. Sterker nog: in bepaalde opzichten
heeft hij zelfs respect voor de mannen die vanuit Europa naar het Oosten trokken
om daar gebieden te veroveren. Deze ‘ouwe kolonialen’ hadden pit en ‘in de grootste
beroerling school meer fut dan in het mijnheertje dat nu uit Holland komt met z'n
ouderdoms, wezen en ongevallenvoorziening, met z'n delegatie, met z'n vette
distributie en z'n bekrompen mentaliteit’. (Robinson 2009: 28) Robinson dweept met
de planter en met diens streven ‘om een stuk rimboe te veranderen in cultures’, en
met de bestuursambtenaar die probeerde ‘om achterlijke gebieden tot bloei te brengen’.
(Robinson 2009: 116) Deze uitspraken getuigen van imperialistisch denkgedrag.

De Indo in Tjoek
We hebben nu in brieffragmenten van Robinson gezien hoe de Indo in de Nederlandse
media van de jaren vijftig werd voorgesteld. Maar hoe wordt de Indo geportretteerd
in Robinsons verhalen? Is hij daar te vergelijken met een Zelf of met een Ander? Of
komen we hier in de problematiek van de hybride persoon terecht?
Van 1950 tot 1952 werkte Robinson op Borneo aan zijn novelle Tjoek. (Cleintuar
1994: 63) Acht jaar later werd het als titelverhaal opgenomen in zijn tweede
verhalenbundel. Dit boekwerk bevat in totaal tien verhalen die zich afspelen in
Nederlands-
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Indië. Tjoek is het meest omvangrijke en waarschijnlijk ook bekendste verhaal uit
de bundel. Het speelt zich af in de omgeving van De Drie Huizen, een drietal huizen
dat zich bevindt op de grens van een Chinees kerkhof en het moeras ‘De Grote Rawa’.
In het eerste huis woont mijnheer Barrès, een oude muziekleraar die dag en nacht
cello speelt. Overdag gaat het meisje, dat met haar moeder in het derde huis woont,
op zijn stoep zitten om naar de cellomuziek te luisteren. Haar naam is Tjoek en ze
is één van de twee hoofdrolspelers van het verhaal. Het tweede huis is onbewoond,
maar wordt op zondag door de jagers uit de omgeving als ontmoetingsplaats gebruikt.
Deze jagers dromen er allemaal van het legendarische, onkwetsbare everzwijn ‘Si
Badak’ te doden. De beste jager van allemaal is Elmo Wyatt, die na een jachtpartij
nooit met lege handen thuiskomt. Op een dag komt Elmo echter wel zonder buit in
het tweede huis terug. Hij struikelt op de galerij, waarbij zijn geweer afgaat en hem
in zijn zij raakt. Hij is op slag dood. Later die dag blijkt het wondergeweer waarmee
Elmo nog nooit mis heeft geschoten te zijn verdwenen, net als een jongen die in alle
jachtclubjes geweerdrager is geweest. Zijn naam is Man - ‘de naam waarmee men
laaggeboren inheemsen aanriep’ (Mahieu 1992: 174) - en hij is de tweede
hoofdpersoon van het verhaal. Over Man wordt gezegd: ‘Velen dachten niet anders
of het was een inheems ventje.’ (Mahieu 1992: 174) Dit is een subtiele aanwijzing
van de verteller dat Man in feite geen inheemse jongen is, maar dat er wel zo over
hem wordt gedacht.
In Mans omgeving, de stad, wordt Europa gezien als het ideaal. De stadsmensen
spreken over Parijs en Wenen zoals Mans opa spreekt over De Djampangs en
Zuid-Sumatra. Grootvader past niet in het stadsplaatje, omdat hij de Europese
beschaving veracht en zijn kinderen geen ‘goede Europese opvoeding’ geeft. Wanneer
de man sterft, komt hij in een zelf ontworpen graf te liggen dat al even markant is
als zijn bewoner. Het combineert elementen uit de westerse cultuur - een
Christusfiguur en geweren - met ‘primitieve’ objecten: wilde dieren. Man heeft
nachtmerries over het graf en beleeft een intens moment van geluk als hij het geweer
van Elmo heeft gestolen, ‘ineens klaar wetend wat hij moest doen om aan de som
van alle benauwenissen voorgoed te ontkomen’. (Mahieu 1992: 177) Hij steelt een
zware hamer van zijn oom, verschuilt zich op het kerkhof tot het donker wordt, zwiept
de hamer omhoog en...
Het marmer brak met een verbazingwekkend gemak. De slagen klonken
hoog en helder. Man was in precies tien slagen klaar. Het was ook maar
een kleine en tengere Christus. En nu niet meer dan een kapot beeldje
zonder waarde. Het graf een ruïne van zijn voorbije leven. En in de dorpel
zong de vrije vogel van zijn nieuwe Ik. (Mahieu 1992: 178)
De vernietiging van het Christusbeeldje markeert een keerpunt in het leven van Man.
Wanneer hij het beeld kapotslaat, slaat hij in metaforische zin ook zijn band met het
Christelijk geloof - hét Europese geloof - kapot. Vervolgens loopt hij naar de
kerkhofmuur, ‘die hem scheidde van dat andere wereldje dat hij nu ook voorgoed
ging verlaten: de stad’. (Mahieu 1992: 178) Het lijkt alsof de vernieling van het
Christusbeeld als
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metafoor voor de ontworsteling aan de Europese wereld van de stad een voorwaarde
vormt voor het verlaten van de stad en het opbouwen van een nieuw bestaan in de
wildernis. In de stad werd hij altijd al gezien als een Ander, maar met de vernieling
van het Christusbeeld kiest Man er definitief voor zich als de Ander te gaan gedragen.
Hij gaat in een graf op het Chinese kerkhof leven, waar hij heen en weer beweegt
tussen kerkhof en moerasgebied, tussen land en water. Deze dubbelheid zien we
terug in zijn beschrijving: hij is nu eens een vogeltje, dan weer een tijger, nu eens
een smetteloze zilverreiger, dan weer een onheilspellende havik. Door Tjoek wordt
hij beschreven als:
Dier te midden van dieren. En de wonderlijkste dieren van alle dieren in
de hele wereld. (...) Welke andere vogels hadden zulke lange snavels,
zulke lange poten en zulke lange tenen? Welke vogels konden als zij lopen
op het water en onder water? (...) Waar leefden als hier vissen die noch
zeevis noch zoetwatervis waren, maar beide tegelijk? (...) Welke dieren
leken zelfs maar in de verte op kikkers en schildpadden en leguanen, levend
op aarde en in het water? Geen vis en ook geen vlees? (Mahieu 1992: 190)
In een bespreking van Tjoek uit 1989 betoogt Guus Cleintuar dat Man in dit fragment
te vergelijken is met een grensmens, een marginal man. Hij leeft op de aarde en in
het water, is vlees noch vis; maar wat dan wel? Cleintuar concludeert: ‘Het antwoord
kan eenvoudig zijn: een amfibie, en dat is een soort in zichzelf die zich op geen
enkele manier bewust is van de tweeslachtigheid die het door anderen wordt
toegeschreven.’ (Cleintuar 1989: 89) Deze amfibie-allegorie licht Cleintuar vijf jaar
later toe in een artikel waarin hij tevens commentaar geeft op het marginal
man-concept van Park. (Cleintuar 1994: 63-80) Zijn onvrede met dit concept komt
voort uit het feit dat het de Indo vanuit het negatieve definieert. De Indo wordt in
deze opvatting namelijk gedefinieerd uit het gegeven dat hij géén Indonesiër en géén
Nederlander is. Cleintuar zou liever zien dat er een beschrijving gegeven werd van
wat de Indo wél is. Daarbij komt de amfibie-analogie hem goed van pas, omdat deze
‘authentiek zichzelf kan zijn zonder zich steeds te moeten afvragen in welke mate
hij toevallig “lijkt” op een waterdier dan wel een landdier’. (Cleintuar 1994: 63)
Al jaren eerder had Cleintuar de amfibie-allegorie besproken met Tjalie Robinson.
In een brief van 9 januari 1971 schrijft Robinson dat hij het met Cleintuar eens is en
dat ‘vergelijking van de Indo met zijn zogenaamde “volken van oorsprong” nooit
deugt, dat er tegenover elk aantal plussen minstens evenveel minnen bestaan, maar
dat wij dus van het wezen zelf moeten uitgaan’. (Robinson 2009: 296) Maar hoe
graag Robinson en Cleintuar ook zouden willen dat de Indo als een losstaande
identiteit wordt beoordeeld, de Indo is toch niet in staat zich geheel los te maken van
zijn ‘volken van oorsprong’. Zoals we in de inleiding al zagen is hij immers ‘paars
tussen de kleuren rood en blauw’ en zal hij zich nooit van zijn verwantschap met de
Indonesische en Nederlandse cultuur weten los te weken. Dit is de problematiek van
de hybride figuur: in zijn zoektocht naar zelfdeterminatie zal hij zich steeds weer
moeten verhouden tot de
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culturen waardoor hij wordt afgewezen. Een eigen identiteit kan immers alleen in
contrast met andere identiteiten worden vastgesteld.
Hetzelfde geldt voor Man. Hoewel hij bewust heeft gekozen voor het ‘primitieve’
bestaan, kan hij zich niet aan zijn hybride achtergrond onttrekken. Het is opmerkelijk
dat het juist Tjoek is die zijn dubbelheid waarneemt. Zoals ik later zal laten zien is
zij namelijk de ultieme hybride figuur. Verder kunnen we ons afvragen of het goed
is om als hybride figuur te kiezen voor één van beide ‘moederidentiteiten’, omdat
Man aan het einde van het verhaal aan zijn einde komt door een schot uit een
uitvinding die door de Europeanen in Indonesië is geïntroduceerd: het geweer. Dit
geweer past niet in de wereld van de primitieve mens, waarin technologische
vooruitgang geen pre is, ‘omdat een echte jager de verhouding tussen eigen kunnen
en dat van het dier gelijk wil houden’. (Beekman 1998: 535) We zouden dit einde
dan ook kunnen beschouwen als een reflectie op de dwang die de Indo steeds voelt
om te kiezen tussen de Indonesische en Nederlandse cultuur: ook al kies je voor één
van beide kanten, dan nog zul je je niet kunnen onttrekken aan de andere kant.
Dan is er nog Tjoek, het meisje dat we op de zesde pagina van het verhaal
ontmoeten op de stoep voor haar eigen huis. Haar leeftijd blijft voor de lezer een
raadsel, evenals haar vader die ook Tjoek zelf nooit heeft gekend. In de ogen van de
inheemse veedrijvers is ze onaantastbaar:
omdat ze een Europees meisje was, al was ze maar een mengbloed en al
was ze armer gekleed dan de armste kampongkinderen. Slaan van
Europeanen was niet raadzaam, slaan van Europese meisjes nog minder.
(Mahieu 1992: 170)
De veedrijvers zien Tjoek dus als een Europees meisje, maar in de stad bestaat een
ander beeld van haar. Daar wordt ze juist geminacht ‘omdat ze arm en schooierig
was’. (Mahieu 1992: 170) Wanneer Tjoek bij de weggelopen Man in het Chinese
graf gaat wonen, blijkt echter dat zij meer aan de Europese cultuur verwant is dan
de stadsmensen op het eerste gezicht vermoeden. Hoewel Man alleen dieren wil
doden om in leven te blijven, spoort Tjoek hem aan meer dieren te doden zodat ze
het overschot kunnen verkopen op de markt. ‘Tjoek laat zich leiden door de wetten
van de economie’, aldus Wim Willems. (Willems 2009: 361) Ook droomt Tjoek
ervan Indonesië te verlaten en te verhuizen naar Europa of Amerika. Ze knipt plaatjes
van villa's en mensen in chique kleren uit tijdschriften en plakt deze op de muren
van de grafkelder. Man daarentegen heeft de stad en haar Europese idealen afgezworen
en wil liever naar Sumatra vertrekken om te gaan jagen. De moderne, westerse steden
waar Tjoek lyrisch over is, spreken hem dan ook totaal niet aan:
Met hun nadrukkelijke, gevoelloze perspectief, de onafzienbare rijen van
feilloos nette rijen tegels, stenen, muren, richels, sloten, straten. Met zelfs
de bomen en heesters en grasvelden tot op de millimeter gelijkgetrokken
in dorre lijnen- en kwadraten-systemen. (Mahieu 1992: 183)
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Rangschikking, regelmaat en netheid zijn juist waarden waar Tjoek erg op gesteld
is. Ze schuift kluifjes bijeen, haalt een bezem in ‘huis’ en maakt mierennesten
onschadelijk, zodat het ‘hol’ van Man verandert in ‘Het Groene Huis’. Deze
activiteiten betitelt Beekman als een ‘ironische allegorie van de opkomst van de
beschaving’. (Beekman 1998: 535) Tjoek voert denkbeelden - zoals orde en winst
maken - die in het Oriëntalistisch discours aan het Zelf worden gekoppeld door in
de wereld van Man.
Tjoek leidt een dubbelleven. Wanneer ze aan het jagen is, leeft ze als een oosterling
en wanneer ze bij haar moeder of op school is, leeft ze een westers leven. Dit
dubbelleven hangt samen met haar naam. Haar werkelijke naam is ‘Gerda’, een
Hollandse naam, die ‘staat voor al wat lieflijk en gelijkmoedig is’ (Mahieu 1992:
171) en die ze gebruikt wanneer ze onder de stadsmensen is. Haar bijnaam Tjoek
gebruikt ze als ze bij Man of bij de jagers is. De verteller zegt over haar dubbelnaam:
Dus was Tjoek feller, directer en gevaarlijker zichzelf dan onder de huisen schoolnaam Gerda. Onder die naam was ze braaf en gemanierd en
ergens schijnheilig. (...) Daar waar zij Tjoek heette nochtans, daar groeide
zij op met mannen en geweren, met hare gelijken als mens, zonder enige
maatschappelijke waarde van ontwikkeling, leeftijd en bezit. (Mahieu
1992: 171)
Met het wisselen van naam verandert Tjoek dus ook van identiteit. Zoals ze nu eens
‘Tjoek’ en dan weer ‘Gerda’ heet, wordt ze afwisselend beschreven als ‘geladen en
explosief’ (Mahieu 1992: 171) en ‘braaf en gemanierd’. (Mahieu 1992: 171) De
verteller zegt: ‘wie wat meer van haar af wist, vond in haar op de een of andere
wonderlijke wijze zowel de oerprimitieve moerasvogels als Lalo's Concerto terug’.
(Mahieu 1992: 162) Tjoek vertegenwoordigt dus eigenschappen die in het
Oriëntalistisch discours worden gebruikt om zowel de Ander - primitiviteit en de
dierlijkheid van moerasvogels -als het Zelf - het Franse celloconcert van Édouard
Lalo - te typeren.
Het dubbelleven valt Tjoek soms zwaar, aangezien ‘de som van dit leven en het
andere te groot was’. (Mahieu 1992: 192) Ze voelt de druk om te kiezen tussen haar
leven bij Man en haar leven in de stad. In het verhaal maakt ze echter telkens geen
keuze en blijft haar beide levens afwisselen. Wanneer Tjoek naar de cellomuziek
van mijnheer Barrès luistert en aan een plundertocht begint, komt ze echter in een
nieuwe wereld terecht. Hierin bestaat zowel de westerse als de oosterse wereld niet.
In ‘de[ze] dode wereld [zonder mensen] plus het nieuwe leven van de cello’ (Mahieu
1992: 163) is er geen sprake van tegenstellingen:
Ze hoefde niet langer een positie in te nemen tegenover De Rest, maar zij
ging op, zij ging verloren in, zij werd opgenomen door een leven dat geen
haat of liefde kende, geen wit of zwart, geen voor of tegen. (Mahieu 1992:
163)
In Tjoeks wereld bestaat geen haat of liefde, voor of tegen en dus ook geen Zelf of
Ander. In de echte wereld zweeft ze heen en weer van westers naar oosters, van Zelf
naar
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Ander en van stad naar wildernis. In haar eigen wereld hoeft ze zich daarentegen
niet te positioneren in een veld met binaire opposities, maar kan ze gewoon zichzelf
zijn. Het is een leven met een eigen identiteit en een ‘eigen firmament’. (Mahieu
1992: 164) Deze droomwereld raakt aan de problematiek van de hybride persoon
die we eerder in het werk van Tjalie Robinson tegenkwamen: eigenlijk wil hij zich
niet druk hoeven maken over zijn positie ten opzichte van het Oosten en het Westen,
hij wil zijn banden met de Nederlander of de Indonesiër niet gebruiken om zijn eigen
identiteit te bepalen. Aangezien de eigen identiteit een afzetting is tegen andere
identiteiten, ontkomt de hybride Indo er echter niet aan om positie te moeten innemen
ten opzichte van de twee culturen, waarbij hij door beide niet wordt geaccepteerd.
In de ‘echte’ wereld wordt Tjoek dan ook steeds gekweld door de noodzakelijkheid
te kiezen tussen de wereld van Man en die van de stad. De ‘som’ van beide levens
is te zwaar om te dragen, maar het maken van een keuze biedt ook geen uitkomst,
zoals we eerder zagen bij Man.

‘Van Tjalie zijn we nog niet af’
Zoals de Indo in de Nederlandse media van de jaren vijftig als Ander werd
voorgesteld, zagen de stadsmensen in de novelle Tjoek alleen de inheemse kant van
Man. Deze behandeling van de Indo was volgens Robinson te verklaren uit het
westerse onbegrip voor het Oosten. Uit Tjoek bleek echter ook de problematiek die
de Indo zelf voelt rondom zijn identiteit: hij wil graag zichzelf zijn en een ‘eigen
firmament’ hebben, zonder zich af te hoeven zetten tegen andere culturen, maar
ontkomt er niet aan zich tot zijn volkeren van oorsprong te verhouden. Dit maakt het
lastig de Indo in Saids binaire oppositie tussen Zelf en Ander te plaatsen.
Zoals eerder gezegd was Tjalie Robinson een markant figuur, die onder meer
proza, poëzie, krantencolumns en brieven schreef. In dit artikel heb ik me slechts
verdiept in de elementen in zijn brieven en de novelle Tjoek die te maken hebben
met de positie van de Indo, maar de brieven zijn ook rijk aan andere informatie.
Robinsons blik op de Hollandse maatschappij en zijn opvattingen over het
schrijverschap zouden ook interessante onderzoeksonderwerpen kunnen zijn. Net
als Bert Paasman ben ik van mening dat hij ‘onze multiculturele samenleving nog
steeds veel te zeggen heeft’. (Paasman 1998: 221). Kortom: ‘Van Tjalie zijn we nog
niet af - noch van Jan Boon en Vincent Mahieu.’ (Paasman 1994: 13) Laten we
daarvan uitgaan!

Literatuur
Beekman, E., Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië,
1600-1950, Amsterdam 1998.
Cleintuar, G., ‘Tjoek van Vincent Mahieu’. In: Indische Letteren, 4 (1989):
81-94.

Vooys. Jaargang 32

Cleintuar, G., ‘Tjalie Robinson, een verscheurde ziel’. In: B. Paasman e.a.
(red.), Tjalie Robinson: de stem van Indisch Nederland, Den Haag 1994: 63-80.
Mahieu, V., Verzameld werk, Amsterdam 1992.

Vooys. Jaargang 32

44
Meijer, M en Buikema, R., Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in
beweging 1900-1980, Den Haag 2003.
Paasman, B., ‘Tjalie Robinson als tussenfiguur’. In: E. Leijnse en M. van
Kempen, Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen, Amsterdam 1998:
211-224.
Paasman, B., ‘Van Tjalie zijn we nog niet af. In: B. Paasman e.a. (red.), Tjalie
Robinson: de stem van Indisch Nederland, Den Haag 1994: 8-14.
Park, R., ‘Human Migration and the Marginal Man’. In: American Journal of
Sociology, 33 (1928), nr. 6: 881-893.
Robinson, T., ‘Cultuur in hoger sferen. Het zwoele Oosten.’ In: Gerilja, 1
(1955), nr. 1: 53-61. Geciteerd via B. Paasman, ‘Tjalie Robinson als
tussenfiguur’. In: E. Leijnse en M. van Kempen, Tussenfiguren: schrijvers
tussen de culturen, Amsterdam 1998: 211-224.
Robinson, T., Schrijven met je vuisten: brieven van Tjalie Robinson, Amsterdam
2009. Bezorgd door Wim Willems.
Said, E., Orientalism, Londen 2003.
Willems, W., Tjalie Robinson: biografie van een Indo-schrijver, Amsterdam
2009.
Willems, W., ‘Tjalie Robinson: een vooruitziend migrant’. In: B. Paasman e.a.
(red.), Tjalie Robinson: de stem van Indisch Nederland, Den Haag 1994: 15-24.

Vooys. Jaargang 32

46

Verstand van zaken
Arie Storm
‘Ik kan me niet echt identificeren met de personages in Ulysses’
Is literaire kritiek een zaak voor professionals of voor amateurs?
In de rubriek ‘Verstand van zaken’ reflecteren deskundigen in een
essayistische vorm op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur,
het boekenvak of de wetenschap. Trends worden geduid, catastrofes
voorzien en normen bevraagd. Arie Storm, schrijver en literatuurcriticus,
vangt dit jaar aan met een beschouwing over de relevantie van de
literatuurcriticus in de eenentwintigste eeuw, nu nieuwe platformen als
het internet ruimte bieden aan Jan en alleman om hun meningen te
verkondigen.
De dood van de criticus is al vaak verkondigd, onder andere door Rónán McDonald
in zijn boek The Death of the Critic (2007) over de literaire kritiek van vroeger, nu
en de toekomst. Tegelijkertijd constateert McDonald dat juist iederéén een literair
criticus is geworden. De ‘recensenten’ komen bij elkaar in leesclubs of op fora van
internetblogs, ze uiten zich op Amazon of zijn boekhandelaren die op televisie - ook
weer in zo'n gezellige groepsdiscussieachtige setting - hun niet geheel belangeloze
mening ventileren. McDonald neemt zich voor in zijn boek genuanceerd tegen dit
fenomeen aan te kijken, maar geleidelijk aan sluipt er bij hem toch enig chagrijn in.
En dat snap ik wel.
Er wordt op internet slecht geschreven én goed geschreven. Natuurlijk ontbreekt
er vaak een deugdelijke redactionele controle, maar daar staat tegenover - zo is de
vaak uitgedragen gedachte - dat er minder sprake is van vriendjespolitiek. Er bestaat
niet de noodzaak je te profileren ‘binnen het literaire wereldje’ - recensent en schrijver
ontmoeten elkaar niet of nauwelijks. Soms wordt er heftig gediscussieerd, maar dit
gaat over literatuur en we zijn allemaal nette mensen, dus meestal loopt het wel los.
Ook in de leesclubjes is de sfeer goed. Er wordt ontspannen gediscussieerd, iedereen
heeft er lol in. Iedereen dóét het ook voor de lol, je krijgt er niet voor betaald; hooguit
betaal je zelf als deelnemer van een leesclub wat inschrijfgeld. Die boekhandelaren
op tv hebben weliswaar wél duidelijke zakelijke belangen, de dag erna staan ze de
boeken te verkopen die ze de avond ervoor hebben besproken, maar daar gaat het ze
niet om: ze doen het uit liefde voor het boek. De criticus als leraar, objectieve rechter
en deskundige - de criticus als zeikerd, kortom - bestaat nauwelijks meer. Daarvoor
in de plaats is een criticus gekomen die het moet hebben van persoonlijke reacties,
subjectief enthousiasme en positieve gezelligheid. Voorop staat dat mensen lezen,
nietwaar? Het maakt eigenlijk niet uit wát ze lezen.
‘Vroeger, toen had de recensent nog gezag!’ luidde de kop boven een enigszins
ver-
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warrend stuk van Wilma de Rek in de Volkskrant van 31 augustus 2013. Het was
verwarrend, want wat werd er nu precies in betoogd? De rol van de ‘ouderwetse’
literaire criticus stond in het stuk - een chaotische mengvorm van interviews,
aanbevelingen en opinie - ter discussie. De Rek liet met zichtbaar genoegen mensen
uit het uitgeefvak aan het woord die wezen op de afnemende invloed van de papieren
krant en het toenemende belang van de televisie, de sociale media en de boekhandel.
Er werd gewezen op de steeds populairdere, democratische besluitvorming over de
kwaliteit van een boek. Ieders mening is evenveel waard. In de huidige tijdgeest, zo
is de gedachte, wordt er aan gezag per definitie getwijfeld. Ook De Rek verwijst naar
Amazon: ‘Het is voor een beroepsrecensent niet gemakkelijk uit te leggen hoeveel
zijn op grauw krantenpapier afgedrukte mening meer waard is dan de mening van
de gewone lezer die op zaterdagmiddag voor amazon.com een stukje in elkaar draait.’
Krantenpapier is grauw, dat is een duidelijke boodschap.
Om het negatieve beeld dat ze inmiddels aan het schetsen is compleet te maken,
wijst De Rek erop dat beroepscriticus Jeroen Vullings van Vrij Nederland
inconsequent is en Arie Storm (ik dus!) van Het Parool vooringenomen. (Het kan
voor De Rek bij het uiten van deze beschuldigingen een rol hebben gespeeld dat
Vullings en ik ons kritisch hebben uitgelaten over de literaire kwaliteit van de
succesroman van De Reks partner Bert Wagendorp - maar dit terzijde.) Ook in de
grauwe papieren krant zélf wordt de literaire recensent die het voor zijn beroep doet
dus afgeserveerd! Het zijn oplichters!
In een column in The Guardian van 20 juli 2013 vertelt Nicholas Lezard op geestige
wijze hoe hij tijdens een spelletje backgammon door zijn tegenstander (‘who had
learned that I was a book reviewer’) de vraag krijgt voorgelegd waarom Lezards
mening als het over een boek gaat eigenlijk meer waard is dan die van hem. Lezard
vindt het een onbeschofte opmerking - zoiets krijg je niet voor de voeten geworpen
als je een
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timmerman, een arts, of een hedgefundmanager bent - maar de man meteen van
repliek dienen lukt hem toch ook niet. In de column (en tijdens slapeloze nachten)
denkt hij na over het verschil tussen de amateurrecensent en de professional: ‘what
is the point of me?’ Ook Lezard duikt in de treurige wereld van de Amazon-recensies
(‘I did not find myself empathising strongly with any of the characters,’ citeert hij
er uit een over Ulysses), noemt dit een ‘cheap shot’ van zichzelf, omdat die recensies
wel heel erg gemakkelijk belachelijk te maken zijn, en legt vervolgens snel uit wat
volgens hem het belang is van een professionele literaire recensent.
Het gaat volgens Lezard om drie of vier punten. De professionele literaire recensent
is slimmer en meer belezen dan de gewone lezer en geeft op grond daarvan zijn of
haar mening over een boek. Hij of zij doet dat per definitie in hetzelfde medium als
het boek zelf, namelijk in taal (de lezer kan zo direct beoordelen of de recensent het
medium machtig is, dat geldt bijvoorbeeld niet voor een muziekrecensent); zijn
professionaliteit zorgt ervoor dat zijn of haar stuk goed geschreven is. En, wat Lezard
het belangrijkst vindt: de professionele recensent kan het het experimentele en het
onverwachte op waarde schatten. De professionele recensent voert een doorlopende
oorlog tegen het cliché.
‘De criticus als zeikerd bestaat nauwelijks meer.’
Dat laatste is een argument dat Rónán McDonald ook gebruikt ten faveure van de
professionele recensent: internet- en amateurrecensenten zijn, net als boekhandelaren,
tuk op hetzelfde; als iets zijn succes heeft bewezen, dan wil je daar meer van. Terwijl
literatuur juist draait, of zou moeten draaien, om constante vernieuwing. Lezard sluit
af met de opmerking (en dat is zijn vierde en laatste punt) dat hij voor zijn mening
wordt betaald, en dat is evenmin onbelangrijk. Dat garandeert een zekere mate van
kwaliteit.
Op YouTube is een interessant filmpje te zien (uit 2008 al, maar nog steeds actueel)
waarop schrijver en criticus Daniel Mendelsohn en criticus en literatuurdocent James
Wood met elkaar in gesprek zijn over recenseren en internet. Mendelsohn legt uit
dat internet niet meer doet dan tekst verspreiden, dat het een medium is, dat iedereen
daar alles over alles kan zeggen wat hij of zij wil en dat iedereen dat ook doet. Je
hoeft geen verantwoording af te leggen en dat doe je dan ook niet; iedereen zegt wat
hij of zij denkt. Maar, zo waarschuwt Mendelsohn, er is ook nog zoiets als expertise.
Mendelsohn stelt dat hij in plaats van een blog over literaire kritiek ook wel een blog
kan beginnen over hersenchirurgie. Hij weet niets van dat onderwerp af, benadrukt
hij, maar hij kán het doen. En, zo gaat hij in het filmpje grinnikend verder, als iemand
dan een operatie uitvoert aan de hand van de aanbevelingen op zijn blog, dan overlijdt
de patiënt.
Mendelsohn licht toe dat deskundige literaire recensenten niet zomaar een mening
geven; ze leggen aan de lezer uit hoe je werkelijke aandacht geeft aan een boek. Dat
doe je niet door op te merken dat je je zo goed voelde door het lezen van een boek
of dat je er zoveel in herkende. Nee, je gaat in op het specifiek literaire van een
roman,
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een verhaal of een gedicht. Je laat zien wat deze tekst die je bespreekt literair maakt
- of juist niet. En je laat zien dat om dat uit te kunnen leggen zorg en inspanning
vereisen zijn. Je demonstreert dat lezen op zichzelf al zorg en inspanning vereisen.
Mendelsohn en vooral ook Wood - een van de boeken van de laatste heet niet voor
niets How Fiction Works (2008) - zijn critici die geïnteresseerd zijn in de techniek
van een roman. Of in wat Liam McIlvanney en Ray Ryan in hun boek The Good of
the Novel (2011) ‘the novelness of novels’ noemen. Zij vragen zich af; ‘What do
these novels achieve that couldn't be achieved in any other genre?’
De kern van de aandacht voor die techniek spitst zich in de verschillende stukken
in The Good of the Novel toe op het literaire personage en de vraag wat dat nu
eigenlijk is. En daar komen de werkelijk belangrijke zaken aan de orde. Er gebeurt
heel veel in een goede literaire roman, maar telkens culmineert dat wat er gebeurt in
dezelfde kwestie. Een kwestie die Wood in zijn inleiding bij Hoe fictie werkt ook
noemt. Hij stelt dat hij het over allerlei aspecten van de literaire roman heeft - het
gebruik van de vrije indirecte rede, point of view, details - maar dat hij het vooral
ook over personages heeft, ‘en wanneer ik het over personages heb, heb ik het in
werkelijkheid over wat écht is, want dat ligt ten grondslag aan al mijn
onderzoekingen’.
Die echtheid waar Wood het over heeft, moet niet worden begrepen in de zin dat
je literaire personages ook werkelijk in het dagelijkse leven kunt ontmoeten en
aanraken, of dat literaire personages op een eenduidige manier gebaseerd zijn op
personen uit de werkelijkheid. In die valkuil stappen veel amateurrecensenten. En
dan krijg je al spoedig merkwaardige discussies over onbelangrijke vragen, zoals of
literaire personages wel aardig zijn, zich genoeg ontwikkelen en iets van hun
misstappen leren. ‘One of the most common ways of overlooking the “literariness”
of a play or a novel is to treat its characters as though they were actual people’,
constateert Terry Eagleton in How to Read Literature (2013).
Personages in een roman zijn geen echte mensen. Toch weet de schrijver met die
nepfiguren iets echts te creëren. Daar is dus iets ingewikkelds aan de hand. En daar
zullen professionele literaire recensenten altijd bij stilstaan. Niets is vanzelfsprekend
in de literatuur, veel heeft te maken met techniek, en dan is er plotseling het wonder
dat de hele zaak van de grond komt. Om daar met verstand van zaken over te kunnen
schrijven, moet je er je vak van hebben gemaakt. Er is nog wel degelijk behoefte aan
de criticus die het lezen van boeken en het erover schrijven als een vak beschouwt.
Al is het maar omdat de literaire criticus de aangewezen persoon is om uit te leggen
wat echt is en wat niet; kortom, die uit kan leggen wat nu eigenlijk een roman is.
Wat een roman is, wat die écht is, zouden we anders wel eens kunnen vergeten.
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In de kast
Lucas van der Deijl
‘De wereld schijnt overal te zijn’
Het tragisch realisme van Harry Vaandrager
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 frisse blik geworpen. In deze editie vraagt
hoofdredacteur Lucas van der Deijl aandacht voor de Rotterdamse
schrijver Harry Vaandrager. Hoewel Vaandrager meerdere werken heeft
gepubliceerd, is hij nooit erg gewaardeerd door critici in het literaire
veld. Onterecht, aldus Van der Deijl, die onder meer de roman Aan barrels
bespreekt en de unieke kwaliteiten van Vaandragers werk belicht.
Het gros van de debuten in de Nederlandstalige literatuur ‘doet weinig’, in
uitgeversjargon. Dat wil zeggen: de debutant krijgt drie sterren in recensietjes van
vierhonderd woorden, houdt twee voordrachten, geeft een interview - en mag blij
zijn als zijn boek een tweede druk haalt. Maar in die stroom van middelmatigheid
drijft wel eens een parel voorbij het blikveld van de verveelde criticus. Zo'n parel is
de Rotterdamse dichter Harry Vaandrager, die de critici nota bene meerdere kansen
gaf door steeds als nieuw voorbij te drijven. Al in 1978 publiceerde hij zijn eerste
bundel, Langs toendra's. Teleurgesteld door het resultaat - ‘overdreven gekwelde
jongelingengeleuter’ - besloot hij voorlopig alleen te lezen en niets te schrijven.1 32
jaar later debuteerde hij volgens zijn achterflappen opnieuw, met een tweede
dichtbundel getiteld Wat telt is van niets gemaakt (2010) - ‘niet zozeer een voortzetting
als wel een nieuw debuut’ - gevolgd door zijn ‘debuutroman’ Aan barrels (2011) en
een verhalenbundel, Koprot (2013). Het is een overzichtelijk oeuvre van strak
vormgegeven paperbacks. Grote literatuur, geschreven in een kleine Rotterdamse
flat.2
Maar niet als het aan de critici van de papieren media ligt. Een greep uit de
recensies van Aan Barrels, dat ten minste opgemerkt werd: ‘[Te] plat en in zichzelf
gekeerd om ook maar iets te vernieuwen, laat staan te ontwrichten’, vindt Hassan
Bahara in De Groene Amsterdammer. Mark Cloostermans oordeelt in De Standaard:
‘een apart en matig geslaagd experiment’ (3 sterren) en even kort als ondoordacht
is de bespreking van

1
2

Uit een interview van John Schoorl in de Volkskrant van 30 juni 2010, ‘Een onaangepast
mens’.
De Vaandrager in kwestie laat zich makkelijk verwarren met zijn naam- en stadgenoot
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992), de notoire, drugsverslaafde dichter en redacteur
van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl. De twee dichters zijn achterneven.
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Illustratie: Vince Trommel

Marjolijn Pouw in Vrij Nederland (1 ster). Interessant is dat Vaandrager op digitale
media wel waardering vindt. Hans Demeyer schrijft lyrisch op De Reactor, Chrétien
Breukers is positief op zijn weblog De Contrabas en Maarten van der Graaff prijst
Koprot op ooteoote en bemachtigde bovendien een voorpublicatie voor zijn digitale
tijdschrift Samplekanon.3
De recensenten van de eerste soort reduceren Vaandragers proza tot
(taal)experiment en beoordelen zijn werk als zodanig. Toegegeven, Aan barrels is
een onorthodoxe roman. Het is een bundel van negen monologen, in staccato
opgetekend uit de mond van vier gevangenen, hun vriendinnen, één ‘Moeder’ en tot
slot het doodgeboren kind Andreas. Het getuigt echter van een humorloze
onverschilligheid om deze literatuur af te serveren als mislukt experiment onder het
mom ‘leuk geprobeerd’. De strenge structuur van negen monologen vormt een bijna
klassiek vormelijk keurslijf en creëert een parallel met de negen maanden van een
zwangerschap, afgesloten door de ‘geboorte’ van Andreas en keurig aangekondigd
in het motto: ‘(...) saying again nine days never floated the loved / nor nine months
/ nor nine lives (Beckett)’. Bovendien heeft zowel Vaandragers proza als zijn poëzie
op enkele neologismen na een traditionele stijl. De taal blijft intact, maar de hel, dat
zijn de woorden. In Aan barrels gaan de personages aan de haal met de Van Dale:
‘Om zeep brengen zullen we, het woordenboek’ (11). Het gedicht ‘Niets’ opent met
de regels: ‘In het stof staat geschreven: / bedrieg het woordenboek’ (Wat telt is van
niets gemaakt) en enkele van de laatste zinnen van Koprot luiden:

3

http://www.dereactor.org/home/detail/van_nee_naar_niets/
http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2013/05/gelezen-boeken-harry-vaandrager.html
http://ooteoote.nl/2013/03/ik-moet-anders-worden-over-koprot-van-harry-vaandrager/
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Woorden, ze zijn vergiftigd door wat er is. Door wat het geval is. Meer
kennen ze niet. Zwijg ze dood moeder. Stel ze buiten gevecht. Wurg ze.
Jaag ze het afwaswater in. Ik kan ze niet langer velen. De stilte mag nooit
meer geschonden worden. Dat vooral. Laten we de woorden hun slaap
gunnen. (135)
De literatuur heeft kortom wel eens experimentelere vormen aangenomen.
Vaandragers vernieuwing is van een andere aard.
Het personage Marc in Aan barrels interpreteert op vrije wijze de taalfilosoof
Wittgenstein: ‘Er schijnt een denker te zijn geweest die zei dat waar je niet over kan
lullen, je daarover je smuil moet houden.’ (13) Conform dat adagium is taal in de
monologen uit Aan barrels louter een middel om grip te krijgen op de waarneembare
realiteit. ‘Woorden zijn vingers voor mij. Hoef er alleen iets mee aan te wijzen.’ (90)
Alle woorden die geen indicatieve of directe relatie hebben tot de werkelijkheid, die
slechts liegen of bedriegen, vliegen eruit. En dat zijn er nogal wat. De relatie tussen
schijn en werkelijkheid wordt in het werk van Vaandrager steeds opnieuw in beelden
en metaforen gevat. Leugens, bedrog, spiegels, maskerades en met name woorden
vertroebelen de waarheid, saboteren het kennen van de realiteit. De teleurstellende
consequentie, samengevat: ‘De wereld schijnt overal te zijn.’ (Koprot 68)
Behalve de tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid is de oppositie tussen zijn
en niet-zijn een leidraad in deze literatuur. De personages in Aan barrels en in Koprot
zijn geobsedeerd door het existentiële besef dat uitsluitend geboorte, dood en seks
indicatoren zijn van een bestaan. Die obsessie uit zich in een Freudiaanse zoektocht
naar de oorsprong, naar de baarmoeder en naar de ‘oer’. Vaandragers werk is één
groot oedipuscomplex, en barst van de bloedende navelstrengen, odes aan moeders,
scheldkanonnades gericht aan vaders, erotische scènes met moeders - zelfs blindheid
is een motief. En de penisnijd is nooit ver weg. Een voorbeeld van het personage
Peter uit Aan barrels: ‘Mijn Python kan mij totaal vervangen.’ (128) Of: ‘Ik ging
voor een penisverkleining, en een maand later moest ik terug om mijn benen te laten
verlengen.’ (Koprot 121)
Wat moeten we met deze ambitieuze, excentrieke en tegelijkertijd zo rauwe
boekjes? De verteller van Koprot neemt zelf een voorschot, ironisch genoeg in één
van de passages die neigt naar wartaal: ‘Tragisch realisme noem ik het.’ (68) Een
vingerwijzing naar Vaandragers poëtica? In ieder geval lijkt de rijm met het magisch
realisme niet toevallig. Literatuurhistoricus Hugo Brems typeert het magisch realisme
in de Nederlandse literatuur als volgt:
De kerngedachte is dat er twee werelden zijn, die van de fenomenen en
die van het ideële, onvatbaar voor zintuigen en rede. Beide werelden zijn
echter fundamenteel één, zoals blijkt uit die momenten waar het
bovenzinnelijke doorbreekt in de gewone werkelijkheid en de ontvankelijke
mens - zowel personage als lezer - attent maakt op diepere samenhangen.
(Brems 2006: 169)
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Brems benoemt daarnaast de invloed van de Freudiaanse psycholoog Jung en diens
analytische model voor het ontstaan van beelden in de menselijke psyche volgens
bepaalde universele archetypen, zoals de Moeder en het Kind. (Brems 2006: 168)
Had Vaandrager zestig jaar eerder geleefd, dan werd hij nu misschien ook wel
gerekend tot deze veelvormige stroming. Hij was dan terechtgekomen tussen centrale
vertegenwoordigers als Hubert Lampo en Johan Daisne, of tussen de schrijvers die
flirtten met de thematiek, zoals Vestdijk, Mulisch en Hermans. (Brems 2006: 165-166)
Het zijn schrijvers die - eveneens beïnvloed door Freud - de empirische realiteit
vermengen met de surreële, irrationele en magische (droom)werkelijkheid, die de
grens laten vervagen tussen schijn en zijn.
‘In de stroom van middelmatigheid drijft wel eens een parel voorbij het
blikveld van de verveelde criticus.’
Maar anders dan de magisch realisten heeft het magische bij Vaandrager
plaatsgemaakt voor het tragische, voor een besef dat het bovenzinnelijke nooit zal
kunnen doorbreken in de gewone, zinnelijke werkelijkheid. De twee domeinen blijven
altijd geplaagd door harde tegenstellingen als leven en dood, dromen en waken,
spreken en zwijgen. Dat leidt tot een tragiek van allerlei fundamentele dilemmaatjes
en frustratietjes. Verkleinwoorden, want de vuige humor wekt de indruk dat we de
dingen ook weer niet al te serieus moeten nemen. Maar het is Vaandrager wel menens:
deze ‘tragisch realistische’ werkjes lijken de diepere samenhang te willen ontregelen
die door het magisch realisme juist werd nagestreefd. De gevangenis die de negen
personages uit Aan Barrels vasthoudt, verbeeldt de hermetische omgeving van het
waarneembare en uitdrukbare ten opzichte van het surreële (of het goddelijke?)
daarbuiten - en de baarmoeder was ooit het ultieme equivalent van die veilige
opgeslotenheid. De menselijke psyche is nu eenmaal onbegrijpelijk, de taal is nu
eenmaal niet toereikend en het leven is soms tegenstrijdig. De existentiële frustratie,
agressie en tragiek van dat besef spat van elke pagina.
Vaandrager is kortom een unicum in het hedendaagse literaire landschap en daarom
meer lezers waard. Hij is een schrijver die weer eens de dialoog aandurft met de
stromingen en auteurs die decennia en eeuwen terug al vooruitliepen op de linie. De
intertekstuele verwijzingen zijn talrijk, met name in Aan barrels: Beckett en Cervantes
komen expliciet voorbij, maar daarnaast bestaan er sterke associaties met bijvoorbeeld
Sartres Le mur, J.C. Bloems gedicht ‘Insomnia’ en zelfs met Willem Kloos (‘In het
holst van mijn natuur ben ik een zwijger’ (120)). Maar ook een schilderij als ‘L'origin
du monde’ van Courbet - een icoon van het realisme - weerklinkt in Vaandragers
beeldspraak. Gevoed door die tradities schept hij, tussen neus en lippen, een eigen
substroming.
Deze literatuur combineert geestige spot met een cynische afkeer van het leven,
een toon waarmee Groten als Reve en Hermans de Nederlandse literatuur eerder
opgevrolijkt hebben. Vaandrager confronteert de literatuur met de eigen taligheid en
re-
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duceert haar thema's tot de meest fundamentele: leven en dood. Het bleek aan de
meeste recensenten niet besteed, en het verbaast (of interesseert?) Vaandrager geen
laars, zo blijkt uit een fijn staaltje metafictie van het personage Irene:
‘Ben ooit eerder in een roman als personage opgevoerd. (...) Boek heeft
het niet gemaakt. In de ramsj gelegen, voor een krats. Heeft ook niets
opgeleverd. Alleen roddels en geruchten. Kon ik op wachten. Hoef je geen
helderziende voor te zijn. De grote thema's zouden aan bod moeten komen.
Dood, liefde, God, het menselijk tekort. En meer van dat soort artikelen.
Hij [de auteur (LvdD)] maakte van een olifant een vlo. Iedere kinkel kan
toch snappen dat het andersom moet.’ (97)
Vaandrageriaans is vervolgens de groteske wijze waarop hij het andersom doet. Dat
verklaart misschien ook de desinteresse van de krantenkritiek: nergens las ik over
dit ironische spel met de lezer. Het is de ironie van de ironie: de woorden zijn
bedrieglijk.
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Interview
Tessa Koelewijn en Valentijn Manshande
De toekomst van de linkse hobby
Interview met Rosi Braidotti

Rosi Braidotti (1954) is directeur van het Centre for the Humanities aan
de Universiteit Utrecht. Als filosofe en feministe stond zij aan de wieg van
de Gender Studies binnen de Utrechtse geesteswetenschappen in 1988.
Ook was zij de eerste directeur van de Netherlands Research School of
Women's Studies. Haar gedachtegoed wordt onder andere beïnvloed door
denkers en wetenschappers als Michel Foucault, Gilles Deleuze, Donna
Haraway en Gayatri Chakravorty Spivak. Recentelijk kwam haar boek
The Posthuman (2013) uit, waarin zij de toekomst van de
geesteswetenschappen schetst aan de hand van de volgens haar invloedrijke
mondiale ontwikkelingen.
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In het hartje van de stad Utrecht ontmoeten wij Rosi Braidotti voor een interview.
We krijgen een kopje thee aangeboden, de Hollandse drop wordt op tafel gezet, maar
ons gesprek gaat zeker niet over koetjes en kalfjes. In Braidotti's meest recente
publicatie The Posthuman (2013) betoogt zij hoe het menselijk subject zich in een
geheel nieuwe en gecompliceerde context beweegt. Het humanistische,
antropocentrische wereldbeeld dat de afgelopen eeuwen de boventoon voerde in de
Westerse geesteswetenschappen is volgens haar niet langer houdbaar in een steeds
complexere en geglobaliseerde wereld. Hoe kunnen de studies naar de producten
van de menselijke geest, de geesteswetenschappen, zich staande houden in het
posthuman tijdperk? Als redacteuren van een literair tijdschrift zijn wij benieuwd
naar de manier waarop de literatuurwetenschappen zich volgens Braidotti zouden
kunnen vernieuwen en welke positie literatuur an sich zal innemen wanneer de
liberaal-humanistische notie van literatuur als ‘moreel verheffend’ daadwerkelijk
komt te vervallen.

Vernieuwde geesteswetenschappen
Tijdens het interview bevinden wij ons in het Centre for the Humanities, een platform
dat onderzoek en debat stimuleert over de opdracht en verantwoordelijkheid van de
universiteit en de rol van de geesteswetenschappen daarbinnen. Het houdt zich bezig
met impact en de maatschappelijke relevantie van, alsmede nieuwe richtingen en
ontwikkelingen binnen de geesteswetenschappen. Het Centre for the Humanities wil
geëngageerde wetenschappers, studenten en vertegenwoordigers van de wereld buiten
de universiteit bijeen brengen en een plaats bieden waar zij elkaar een spiegel kunnen
voorhouden, uitdagen en prikkelen. Een dergelijk orgaan was volgens Braidotti hard
nodig: ‘In het huidige politieke landschap van het westen zien we dat de
geesteswetenschappen onder vuur liggen van het neo-liberalisme en het populisme.
Ze worden weggezet als “linkse hobby”, een gesubsidieerd - maar uiteindelijk
nutteloos - tijdverdrijf voor een selecte groep wetenschappers. Dit beeld zou moeten
veranderen door een andere wetenschappelijke praktijk in te voeren. De manier
waarop nu kennis wordt geproduceerd is te eenzijdig. De multiculturele wereld waar
wij ons in bevinden is te divers om te kunnen duiden vanuit één discipline. Het Centre
for the Humanities pleit daarom voor een interdisciplinaire benadering - dat wil
zeggen een samenwerking die niet alleen plaatsvindt tussen de verschillende
disciplines binnen de geesteswetenschappen, maar ook met de sociale en exacte
wetenschappen. Hierbij is het aan geesteswetenschappers om kritisch te kijken naar
de gehanteerde methodes voor kennisproductie. We moeten zelfreflectief zijn en een
goed theoretisch fundament ontwikkelen voordat we verder kunnen.’
‘De multiculturele wereld is te divers om te kunnen duiden vanuit één
discipline.’
Toch is er volgens Braidotti al een aantal voorbeelden te noemen waarin de door
haar aangemoedigde geesteswetenschappelijke praktijk goed uit de verf komt. ‘De
Digital Humanities, die in Amerikaanse universiteiten al een gevestigd begrip zijn,
be-
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ginnen nu meer vaste voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse universiteiten.’
Hiermee verwijst zij onder andere naar initiatieven zoals die van Karina van
Dalen-Oskam, die momenteel aan het roer staat van de Digital Humanities. In haar
empirische onderzoek naar ‘literaire kwaliteit’ zoekt zij uit of deze ook daadwerkelijk
gevangen kan worden in algemene verklaringen. Dergelijk onderzoek, waarbij
patronen in literatuur worden blootgelegd, kunnen verregaande consequenties hebben
voor ons beeld van literatuur met daarachter een autonome schepper. Ook komt de
minor die de Universiteit Utrecht aanbiedt op het gebied van Digital Humanities ter
sprake. Studenten worden tijdens deze cursussen onderwezen in de meest recente
technische ontwikkelingen binnen de digitalisering van de geesteswetenschappen.
Langzaam maar zeker zien we dat deze interdisciplinaire benadering serieus wordt
genomen in het Nederlandse academische veld. Veel ruimte voor dit soort vernieuwing
is er echter (nog) niet. ‘In de regel zijn universiteiten conservatief in hun
vernieuwingspraktijken, omdat de maatschappelijke positie van de universiteit in de
afgelopen jaren sterk is veranderd. Waar de universiteit vroeger veel privileges had
en zelf kon bepalen waar onderzoek en vernieuwing nodig was, wordt er tegenwoordig
veel opgelegd van buitenaf. De aandacht gaat vooral uit naar de exacte wetenschappen,
omdat empirisch onderzoek vaak een “tastbaarder bewijs” en in de praktijk toepasbare
resultaten oplevert. Hier ziet men dan ook een duidelijk verschil tussen
wetenschappers in de geesteswetenschappen ten opzichte van de exacte
wetenschappen. Studenten en wetenschappers van de exacte wetenschappen staan
niet op dezelfde manier stil bij hun kennisproductie als hun collega's in de
geesteswetenschappen doen. Het komt simpelweg niet bij exacte wetenschappers op
om na te gaan of hun kennisproductie “belangeloos” is. Dit omdat de exacte
wetenschap - ook in de volksmond - deze feilbaarheid niet kent, of wordt aangeleerd.
Binnen het onderscheid tussen “zachte” en “harde” wetenschappen, dat in het Westen
ontstond in de tijd van Immanuel Kant, krijgen de “harde” wetenschappen een
belangrijkere rol toegewezen in het academische circuit, op basis van hun
veronderstelde “nut”. Terwijl de geesteswetenschappen al eerder hebben aangetoond
dat deze kennisproductie niet belangeloos is, maar verweven in een complex netwerk
van machtsverhoudingen en conventies.’
We vragen ons af of hier een parallel kan worden getrokken met Adrienne Rich's
politics of location in de tweede feministische golf, die toentertijd liet zien dat een
bewustwording van iemands plaats in het produceren van kennis al gauw aantoont
waar de gaten ontstaan. ‘Ik ben blij dat je dat zegt, want het is deze houding die
vooral heeft aangemoedigd om kritisch tegenover een dominant narratief te staan,
om vragen te durven stellen over hoe dat narratief ontstaan is. Precies de
geesteswetenschappen kunnen een zelfde soort positie innemen als het aankomt op
de productie van kennis in de exacte wetenschappen.’ Dat dit reeds het geval is, licht
Braidotti kort toe. ‘Naast de Digital Humanities, zien we nu ook de opkomst van de
Environmental Humanities, een interdisciplinair onderzoeksgebied dat zich richt op
global environmental change en dat wereldwijd snel ontwikkelt en uitbreidt. Ook
de Global Humanities bieden een nieuw comparatief perspectief tussen Culture
Studies en cognitieve/neuro-wetenschappen,
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waarbij de Global Humanities ervoor zorgen dat verscheidene culturele tradities
nieuwe inzichten kunnen bieden in deze velden. In Utrecht werken we aan dit thema
met Chinese collega's. Andere voorbeelden zien we in de Medical Humanities,
waarbinnen One Health Initiative perspectieven vanuit de dierwetenschappen
combineert met klassieke geneeskunde, gezondheidswetenschap, antropologie, sociale
en cultuurwetenschappen, om problemen als epidemieën, natuurlijk verval en nieuwe
ziektes te adresseren en onderzoeken. Zo zijn er talloze voorbeelden van hoe
springlevend de huidige geesteswetenschappen zijn in combinatie met andere
disciplines.’

Creativiteit en innovatie
Wanneer we Braidotti de vraag stellen op welke manier het maatschappelijke doel
van de geesteswetenschappen zichtbaar kan worden gemaakt stuiten we direct op
felle weerstand. ‘Dit is precies zoals onze neo-liberale politiek leiders dat graag
zouden willen zien, pragmatisch resultaat! De investeringen die de universiteit doet
in haar werknemers en studenten worden geacht iets concreets op te leveren, zoals
uitkomsten binnen de natuurwetenschappen direct in de praktijk kunnen worden
toegepast. Maar het maatschappelijke belang van de geesteswetenschappen komt
juist tot uitdrukking in de ontwikkeling van studenten, iets dat ernstig onderschat
lijkt te worden. Door te studeren kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische burgers.
We moeten de studenten de tijd geven om te lezen en te luisteren naar inspirerende
denkers en wetenschappers, zonder constant te focussen op resultaten. Ze moeten
leren om de heersende narratieven en de productie van kennis te bevragen waardoor
zij creatieve en innovatieve mensen kunnen worden. Dit is van groot belang als wij
de opkomende economieën bij willen houden. Helemaal wanneer je je bedenkt dat
China 25% van haar nationaal product investeert in de kenniseconomie, tegenover
de schaarse 1,5% die Nederland daarvoor vrij maakt.’
In haar boek The Posthuman (2013) behandelt Braidotti voornamelijk de
geesteswetenschappen als geheel en noemt zij de literatuurwetenschap slechts
zijdelings. Literatuur wordt onder de algemene noemer ‘teksten’ geschaard, omdat
globalisering en digitalisering ervoor hebben gezorgd dat literatuur dusdanig verweven
is met andere media en culturen dat zij eigenlijk de zoveelste schakel is in het proces
van kennisproductie. Literatuur zou dan ook niet meer een volledig autonoom
onderzoeksobject kunnen zijn en zodoende zou het predikaat ‘literatuur’ inboeten
aan betekenis. Braidotti legt ons uit dat literatuur en andere culturele producten
vormen zijn van ‘sociaal kapitaal’, die invloed uitoefenen op onze geavanceerde
kapitalistische economie. ‘In mijn vrije tijd lees ik nog wel eens over de bijeenkomsten
van het World Economic Forum, waar de grootste ondernemers en denkers van de
wereld eens per jaar bijeenkomen om te beslissen over waar in de toekomst in
geïnvesteerd moet worden om de wereld vooruit te helpen. Opmerkelijk is dat, anders
dan de naam doet vermoeden, er daar vooral wordt gesproken over maatschappelijke
en dus eigenlijk culturele investeringen. Kunst, cultuur en ideeën: het is in feite
allemaal gecommodificeerd. Dit is een belangrijk gegeven voor de
geesteswetenschappen; alles is zo met elkaar verbonden
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dat er een zeer brede en interdisciplinaire kijk nodig is om überhaupt een cultureel
fenomeen te kunnen duiden. De literatuurwetenschap is in dit opzicht ouderwets: zij
concentreert zich voornamelijk op een nationalistische canon en doet vanuit dit
beperkte kader uitspraken over een veel complexer concept. Literatuur kan ons veel
leren over de manier waarop ons beeld van de werkelijkheid wordt gevormd en hoe
bepaalde actoren en processen daar invloed op hebben. Het is zonde om je dan te
beperken tot de studie van de literatuur van een enkele natie.’
Geïnspireerd door Braidotti's ideeën verlaten we het Centre for the Humanities.
Ze heeft ons laten zien dat er nog veel moet gebeuren om de geesteswetenschappen
in goede banen naar de toekomst te leiden, maar uiteindelijk kunnen we het predicaat
‘zachte’ wetenschap achter ons laten. Door interdisciplinair te denken en de gevestigde
ideeën te blijven bevragen behouden de geesteswetenschappen hun status en schudden
de kritiek vanuit de natuurwetenschappen en politiek van zich af. Waar het zeker
niet aan zal liggen is Braidotti's onuitputbare enthousiasme en welwillendheid om
de wereld te laten zien dat het anders kan.
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Column
Arie Pos
Kijkje in het Komrijk1
In de columns van deze jaargang laat Vooys neerlandici aan het woord
die hun vak niet in Nederland uitoefenen. Zij vertellen op deze plaats over
hun ervaringen met de studie van de Nederlandse taal en cultuur, zoals
die zich buiten onze landsgrenzen voltrekt. Arie Pos woont sinds 1989 in
Portugal, waar hij Nederlandse letterkunde doceerde aan de Universiteit
van Coimbra. Hij neemt ons mee naar het Gerrit Komrij Huis, dat de
deuren openzet voor dichters en literatuurstudenten. Een plek, kortom,
die wordt gekenmerkt door gastvrijheid, zoals Pos tijdens zijn eerste bezoek
aan het huis al ontdekte.
‘In mijn tijd’ (1978-1985), sprak de ouwe sok, kon je je nog ‘breed oriënteren’, zoals
dat toen heette. Ik studeerde Nederlands in Leiden en ik deed het rustig aan. Naast
mijn studie had ik schoonmaakbaantjes - 's morgens vroeg afwassen in de
bedrijfskantine van Heineken en 's avonds poetsen bij het Fysiologielab van het
Academisch Ziekenhuis - en tijd genoeg om in verschillende bands te spelen. Ik liep
nog wat extra hoorcolleges logica en middeleeuwse filosofie, ging als bijvak en later
tweede hoofdvak Algemene Literatuurwetenschap doen en, welja, nog wat
Vertaalkunde tanken bij de legendarische James Holmes in Amsterdam. En daarna,
waarom niet, lessen Portugees volgen bij een privédocent. Mijn vervangende dienst
deed ik, naast mijn studie, bij het Letterkundig Museum, waar ik via jaarcontracten
als parttimer kon bijtekenen tot 1989. Erg leuk werk, maar toen had ik het wel gezien,
en verhuisde ik naar Portugal.
Een jaar eerder had ik voor De Groene Amsterdammer een interview met Gerrit
Komrij, die samen met Charles Hofman toen nog grotendeels uit verhuisdozen leefde
in Vila Pouca da Beira, na hun barre avonturen in Trás-os-Montes (Over de bergen,
1990). Ik kende de twee alleen van afstand, gedagzeggen en hoogstens een handje.
Dus om nou te zeggen ‘oude bekenden’, nee. We hadden rond elf uur afgesproken
en toen ik een kwartier van tevoren belde uit mijn hotel in een dorp verderop kreeg
ik

1

‘Komrijk, het’ - neologisme (2012), ontsproten aan het brein van Kees van Kooten: 1. het
verbazingwekkend rijk geschakeerde en schier onbegrensde omniversum dat de geestelijke
en materiële nalatenschap vormt van Gerrit Komrij (1944-2012); 2. het huis dat Gerrit Komrij
en Charles Hofman gestalte gaven en bewoonden in Vila Pouca da Beira, Portugal, en dat
op initiatiefvan Charles Hofman onderdak gaat bieden aan een gelijknamige stichting die de
belangstelling wil bevorderen voor onder meer poëzie, literatuur, beeldende kunst en muziek;
3. naam van de webpagina in aanbouw van deze stichting.

Vooys. Jaargang 32

61

Charles aan de lijn: ‘Meneer Komrij zit nog te ontbijten’. Ik mocht een uur later
terugbellen. Dat deed ik. Meneer Komrij nam de kranten door, maar om één uur
mocht ik verschijnen. Toen ik me aandiende werd ik naar een lommerrijk zitje in de
tuin geloodst, waar Gerrit bij een biertje mijn bedoelingen peilde. Nee, ik kwam niet
wroeten in de voorbije sores maar praten over het hem in de pers opgeplakte etiket
‘het geweten van links’ en over het idee dat hij milder was geworden. ‘Aha, dat
schreef je, ja. Dus toch iets inhoudelijks!’ kraste hij met een goedmoedig - of vilein?
Ik zat nog niet lekker - lachje. Nadat we wat recente literaire roddels hadden
uitgewisseld, verscheen Charles. Gerrit riep hem van flinke afstand toe: ‘Charles,
Arie is er één van ons, hoor, we komen naar binnen.’
We gingen naar binnen en tussen dozen en kisten door liepen we naar een nog wat
lege maar comfortabel ingerichte hoekkamer waar ik op een bank tegenover een
prachtig schilderij kwam te zitten van twee, nee, bij nader toezien vijf gieren op een
rots. Ik herkende het logo van de maker - ‘W.W.’ met gecentreerd daarachter een
grote ‘B’ - van een boekband van een roman van Couperus. Daar maakte ik een goeie
beurt mee. Als er nog van enig ijs sprake was, smolt het toen snel. ‘Ja, dat is een
aardig ding. Wiering heet die man; heeft-ie in Artis geschilderd,’ zei Charles.
Raadsel opgelost, want ik kende het logo wel maar had me vergeefs suf gezocht
naar de naam van de bandontwerper: B.W. Wiering (1856-1939). Die slag had ik
binnen, nu het interview nog. Ik haalde een geleende cassetterecorder uit mijn tas en
stopte er wat onwennig een bandje in. ‘Hoeveel bandjes heb je bij je?’, vroeg Gerrit
geamuseerd. ‘Ik moet eerst altijd wel een beetje op gang komen, hoor. Het duurt
algauw een half uurtje voor de fluwelen volzinnen er moeiteloos uitrollen. Heb je
reservebat-
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terijen?’ Ik had een snoertje en er was een stekkerdoos. Alles werkte. We konden
beginnen, dacht ik. ‘Je hebt toch nog wel wat te drinken?’, informeerde Gerrit bezorgd.
‘Charles,’ schalde hij, ‘hebben we nog wat kouwe biertjes voor Arie? En geef mij
er ook maar eentje.’ Hij stak een sigaar op en keek me gemaakt ernstig aan. ‘Zullen
we eens kijken of dat ding het doet?’
We praatten een uur of twee en inderdaad raakte Gerrit na een haperende start
steeds beter op dreef. De antwoorden werden langer en leuker en de vragen konden
gaandeweg vrijwel achterwege blijven. Die stelde Gerrit er zelf tussendoor: ‘je drinkt
toch wel genoeg?’ en ‘moet je niet wat eten?’. Toen de twee bandjes vol waren,
kletsten we dapper door over Portugal en Nederland en kwam Charles er ook bij
zitten. Gelukkig was het augustus en herinnerde ik me op tijd dat ik geacht werd met
een paar foto's terug te komen. Dat kon nog wel even. Na een laatste biertje met kaas
en worst namen we hartelijk afscheid. Ik werd omhelsd en Gerrit zei: ‘Kom nog es
langes. Nou ja, ik bedoel, kom nog es aan, hè? “Langes” is voor mensen die we liever
niet op het erf willen.’ Duizelig van de hartelijkheid en de gastvrijheid stapte ik in
de taxi die ze hadden gebeld.
‘Langzamerhand raakte ik steeds thuizer in het Komrijk en het
paradijselijke huis waar Gerrit en Charles gestaag aan doorbouwden.’
De jaren daarna kwamen we elkaar tegen bij boekpresentaties, uitgevers en literaire
evenementen in Porto, Lissabon en Coimbra en kwam ik af en toe aan in Vila Pouca.
Ik vertaalde en vanaf 1995 gaf ik colleges Nederlandstalige literatuur en cultuur aan
de universiteit van Coimbra, vanwaar Vila Pouca met een streekbus goed te bereiken
was. Er kwamen projecten waar we samen aan werkten, zodat er ook werkbezoeken
moesten worden afgelegd. Langzamerhand raakte ik steeds thuizer in het Komrijk
en het paradijselijke huis waar Gerrit en Charles gestaag aan doorbouwden. Charles
maakte glas-in-lood-ramen en legde een schitterende vijver-met-prieel aan in de tuin,
die een juweel werd. De kamer- en gang-muren raakten steeds meer gevuld met
kunst. Gerrit schreef en verzamelde; de boekenkasten raakten voller en rukten op
naar belendende kamers, het trappenhuis werd deels bibliotheek. De hoekkamer waar
ik Gerrit had geïnterviewd werd tot de nok volgebouwd met boekenkasten - de gieren
van Wierink waren verhuisd naar de zitkamer. In ieder kastje en laatje wachtten
nieuwe verrassingen. Tot op het toilet keek je je ogen uit. Maar er waren altijd
slaapkamers voor de gasten en de gastvrijheid en hartelijkheid van Gerrit en Charles
bleven als vanouds.
Op 5 juli 2012 stierf Gerrit Komrij - veel te vroeg. Charles bleef alleen achter in
het huis en Gerrit werd begraven op het kerkhof er schuin tegenover. Charles wilde
in het huis blijven wonen en het een bestemming geven die recht deed aan het werk
en het gedachtegoed van Gerrit, en aan hun liefde voor kunst en hun opvattingen
over vriendschap. Het moest een huis worden waar dichters, kunstenaars, musici en
vertalers kunnen verblijven om in alle rust te werken aan nieuwe projecten en waar
jong
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talent een inspirerende omgeving kan vinden. Het moest een dynamisch
ontmoetingspunt worden voor literatuur, kunst en cultuur - en een studie- en
documentatiecentrum voor de literaire nalatenschap van Gerrit Komrij.
Die doelstellingen zijn sinds kort vastgelegd in de statuten van Het Komrijk,
Stichting Gerrit Komrij Huis, gevestigd in Vila Pouca da Beira. De Amsterdamse
stadsdichter Menno Wigman was eind oktober 2013 de eerste dichter die in het
gloednieuwe gastenappartement van het Gerrit Komrij Huis verbleef, in het kader
van een pilot die financieel ondersteund wordt door Vlaams-Nederlands Huis deBuren
en de Schrijversvereniging van De Bezige Bij. In het voorjaar van 2014 komen er
nog vier dichters op bezoek.
In het najaar van 2014 hopen we het Komrijk geheel operationeel te hebben. Dan
kunnen MA-studenten en onderzoekers/promovendi op het gebied van neerlandistiek,
boekwetenschap, literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, theaterwetenschap en
vertaalwetenschap het Komrijk komen exploreren. Dat is mogelijk in de vorm van
een stage- of onderzoeksverblijf in het kader van het Erasmus mobiliteitsprogramma,
waarbij het lectoraat Nederlands aan de Universiteit van Coimbra fungeert als
ontvangende instantie. Of in het kader van het programma ‘Student-assistenten
Nederlands in Europa’ van de Nederlandse Taalunie. En verder is er natuurlijk volop
ruimte voor particulier initiatief.
Momenteel wordt er gewerkt aan een grove schifting van de gigantische literaire
nalatenschap van Gerrit Komrij, die onder meer bestaat uit handschriften, typoscripten,
kopij, drukproeven, boeken, tijdschiften, antiquariaatscatalogi, correspondentie met
schrijvers, kunstenaars, antiquaren en uitgevers, knipselarchieven, geluids- en
beeldmateriaal, en (Twee punt nul) vele generaties computers en computerboeken.
Er ligt materiaal voor honderden artikelen, tientallen mastertheses, tekstedities,
proefschriften en monografieën. Stagiairs en onderzoekers kunnen er onder
begeleiding wegwijs in worden gemaakt en meewerken aan een verdere schifting
van het materiaal terwijl ze hun onderzoek doen.2 Welkom in het Komrijk!

2

Plannen? Overleg daarover met je docenten en neem contact op (Komrijk:
ariepos@hotmail.com; lectoraat Nederlands, Universiteit van Coimbra: a.brink@sapo.pt).
We kunnen dan kijken welk materiaal er beschikbaar is en suggesties doen voor de aanpak.
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Paul Claes
Zwarte Zon. Code van de hermetische poëzie
Nijmegen (Vantilt)
264 pagina's
17,50 euro
ISBN 97894690041105

Carl de Strycker
De superpuzzelaar
In Van Ostaijen tot heden werd Paul Claes door Geert Buelens ‘de Sherlock Holmes
van de literatuurstudie’ genoemd, een geuzennaam die Claes al vele keren eer heeft
aangedaan. Jarenlang had hij in het tijdschrift Ons Erfdeel een rubriek met de titel
‘De sleutel’ waarin hij (moeilijke) gedichten openmaakte, hij trachtte de Raadsels
van Rilke (1995; Duitse versie Rilkes Rätsel in 2009) op te lossen en vond naar eigen
zeggen La clef des Illuminations (2008). De sleutel vinden, het slot openbreken, het
geheim ontraadselen, de code kraken - dat is Claes' doel als literatuurwetenschapper.
En het kan niet worden ontkend: telkens brengt hij dat opnieuw erg overtuigend in
de praktijk. Zijn grote belezenheid en kennis van verschillende talen en literaturen
stellen hem in staat om veel te zien in de moeilijke teksten die hij onder ogen krijgt
- veel meer dan de gemiddelde lezer, veel meer ook dan de gemiddelde specialist.
Om goed te kunnen lezen moet je veel gelezen hebben, zo luidt het adagium van
deze meester-literatuuruitlegger. Dat blijkt opnieuw uit zijn nieuwste essayboek
Zwarte Zon. Code van de hermetische poëzie. Dat doet zich voor als een handleiding
moeilijke poëzie begrijpen, maar laat zich ook en vooral) lezen als de poëtica van
de literatuurwetenschapper Claes.
‘Het uitgangspunt van deze studie is dat hermetisme een code is die in principe
ontcijferd kan worden.’ (35) Dat is duidelijk. En verfrissend. Hier is nu eens geen
auteur aan het woord die heel bescheiden komt vertellen dat hij op een klein
onderdeeltje onze visie lichtjes wil bijstellen. Claes pretendeert dat hij een leesmethode
zal presenteren die het moeilijkste gedicht helder maakt. Dat betekent dus dat hij het
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hele probleem van de (moderne) poëzie hier, in iets meer dan 250 bladzijden, meent
te kunnen oplossen. Claes gelooft dat elke tekst, hoe cryptisch ook, geschreven is
met de bedoeling begrepen te worden. Dat elke tekst dus betekenis bezit en dat die
naar boven ge-
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haald kan/moet worden. En dat kan volgens hem door middel van ‘nuchtere technische
analyse’. (36) Je zou je daarbij kunnen afvragen hoe het komt dat dit dan nog niet
eerder gebeurd is. Dat moet, zo is de analyse, wel het gevolg zijn van een soort
verloedering van de literaire opvoeding. Claes verzet zich in scherpe bewoordingen
tegen wat je de doorgeslagen eigengereidheid van de lezer zou kunnen noemen: ‘De
Rousseau-achtige opvattingen die tegenwoordig in het literatuuronderwijs en in het
cultuurbeleid opgeld doen (...) Iedereen zou in staat zijn zonder voorkennis
cultuurproducten te consumeren. Elke vorm van initiatie wordt als doctrinair, elitair
en contra-emancipatorisch afgewezen.’ (37)
Dit lijkt cultuurkritiek van een reactionair, maar het is de oprechte bekommernis
om de ‘leesbaarheid’ van ons literair (en bij uitbreiding: cultureel) erfgoed. Wie,
zoals de doorsnee student - ik mocht het onlangs nog meemaken tijdens een
gastcollege - zelfs geen al te ondoorzichtige allusie op het Passieverhaal in een
hedendaags gedicht herkent, heeft zowel een oriëntatie- als interpretatieprobleem.
Claes waarschuwt dus voor een soort culturele ongeletterdheid die, volgens zijn
observatie, vaak met de beste bedoelingen en onder het mom van sociale idealen
geïnstalleerd raakt. Wat hij, van huis uit classicus, voorstaat is een opvoeding in de
poëzie en retoriek; het oude ideaal van de klassieke humaniora met andere woorden,
waar tijdens de laatste twee jaren (in het rooms-katholieke gymnasium niet voor niets
‘poësis’ en ‘retorica’ genoemd) traditioneel aan de hand van klassieke canonieke
teksten precies de kennis van topoi, tropen en figuren werd bijgebracht. Die literaire
basiscompetentie ontbreekt volgens Claes kennelijk, want wat volgt in het hoofdstuk
‘Hermetische figuren’ is een inleidende cursus stijlleer; een praktisch mini-lexicon
van literaire termen waarin alle niveaus waarop betekenis kan worden gegenereerd,
worden uitgelegd en met voorbeelden geïllustreerd. Aan bod komen onder andere
klankfiguren, problematische syntaxis, allerlei tropen, de perifrase, de allegorie, de
allusie en de verwijzing en, ten slotte, de samenhang tussen teksten (een procedé
waaraan Claes voor het werk van Catullus een internationaal gerespecteerde studie
wijdde). Goed kunnen lezen (interpreteren), bestaat dus in het herkennen van
intertekstuele referenties, een gedegen kennis van literaire genres, vormen en
conventies, en veel opzoeken in plaats van zelf een uitleg te willen verzinnen. De
tweede helft van het boek, dat twaalf lezingen van gedichten van notoir moeilijke
schrijvers bevat, illustreert die literatuuropvatting op voorbeeldige wijze.
Dat komt heel overtuigend over, maar het is natuurlijk een retorische strategie.
De lezerspoëtica zoals die hierboven geschetst wordt, is duidelijk de uiting van een
traditioneel ideaal, gecombineerd met het klassieke - en daar heeft Claes gelijk: ook
bij specialisten veel te weinig gebruikte begrippenarsenaal - en, misschien is dat wel
de crux, een zeer beredeneerd samengesteld, typisch ‘modernistisch’ corpus. Claes
bespreekt gedichten van Horatius, Góngora, Van Swaaneburg, Nerval, Mallarmé,
Rimbaud, Rilke, Van de Woestijne, Stevens, Breton, Cummings en Claus. Elk van
zijn interpretaties is op zichzelf ook zeer overtuigend - zoals bij elke grote
poëzie-exegeet de eigen leeswijze uitstekend werkt (ik denk bijvoorbeeld aan Michael
Riffaterres'
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analyses in Semiotics of Poetry of de lecturen van Harold Bloom in zijn talloze
prachtige publicaties over poëzie), maar daarom nog niet per se herhaalbaar, laat
staan universeel. Een vraag bij Claes is bijvoorbeeld hoe het met de postmoderne en
hedendaagse poëzie zit (waarvan hij geen al te hoge pet op heeft). Werkt de analyse
daarvan op een vergelijkbare manier? Loop je met je traditionele tools niet tegen
muren aan in de poëzie van iemand als Peter Holvoet-Hanssen bijvoorbeeld? Of is
dat geen goede poëzie? Claes laat na om dat duidelijk te maken.
Een tweede punt van kritiek geldt Claes' rotsvaste geloof in het ontdekken van de
‘juiste’ betekenis. Illustratief daarvoor is de oefening in perifrasen die hij zijn lezers
presenteert op pagina 93-95. Daar geeft hij veertig voorbeelden van deze stijlfiguur
die de lezer moet ‘oplossen’, als waren het opgaven in een kruiswoordpuzzel.
Voorbeeld: ‘de god die zich in mij verborgen houdt’ (Faverey). Dat zou in dit geval
‘de dood’ zijn. Niet alleen is het voor wie dit spelletje speelt vrij frustrerend om de
context van het gedicht niet te hebben (die toch minstens mede bepalend is voor de
betekenis? Zo los kan deze regel voor mij zonder meer ook ‘de liefde’, of, als het
een kwade god is, en dat weet je niet op basis van alleen dit vers, bijvoorbeeld ook
‘jaloezie’ zijn), het tekent ook een bepaalde, beperkende visie op interpretatie. Claes
gaat het om het ‘vinden’ van een versleutelde, maar duidelijk aanwezige en dus te
reconstrueren betekenis. Iemand anders zou kunnen beweren dat het bij het lezen
gaat om het ‘toekennen’ (creëren in plaats van reconstrueren) van betekenis, wat een
veel actiever en creatiever proces is. Uiteraard perkt de tekst de vrijheid van de lezer
in, maar Claes gaat daarin blijkbaar zo ver dat het uiteindelijk de intentie van de
auteur is die de interpretatie bepaalt. Binnen die opvatting kadert hij ook zijn expliciete
oproep om poëzie te lezen volgens de codes van haar eigen tijd. Zo noemt Claes een
deconstructivistische aanpak van Rimbaud ‘anachronistisch’, en is zijn lezing van
Góngora eerder een duiding van historische verwijzingen dan een interpretatie.
Daarmee sluit hij uit dat andere leeskaders nieuwe interpretaties kunnen opleveren.
Dat zijn ideeën die toch bijna geen enkele literatuurbeschouwer nog huldigt. Ze
bieden daarentegen wel de uitleg voor Claes' geloof in de ‘definitieve verklaring’,
waardoor poëzie lezen eigenlijk tot een intellectuele vorm van puzzelen wordt
gereduceerd - een metafoor die hij overigens zelf gebruikt: ‘Wie niet van puzzelen
houdt, ontzegt zich veel poëtisch plezier.’ (16)
Met dat laatste is misschien helemaal niets mis, maar het zorgt er wel voor dat
Claes' onderneming, die ondubbelzinnig didactische pretenties heeft, uitloopt op een
paradox. Hij wil aantonen dat zogenaamd hermetische poëzie helemaal niet
onbegrijpelijk is, maar met behulp van een aantal tips en tricks en veel oefenen
gelezen kan worden. Tegelijk verwerpt hij elke zogezegd ‘foute’ interpretatie en
gelooft hij niet in de vrijheid van de lezer, waardoor hij precies bewijst hoe lastig
het lezen van gedichten is. Dit wordt nog eens benadrukt door de briljante lezingen
die hij presenteert. Dat zou wel eens kunnen overkomen als: je moet haast net zo
erudiet zijn als Paul Claes om van literatuur te kunnen genieten. Wat dus een zeer
nobele poging is om mensen dichter bij poëzie te brengen, verwordt tot een illustratie
van het feit dat lyriek blijkbaar toch ‘een tijdverdrijf voor enkele fijne luiden’ is;
poëzie lijkt iets voor de literaire puzzelaar, en
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voornamelijk voor de superpuzzelaar. In dat licht zijn de slotzinnen van Zwarte zon
tekenend: ‘het gewijde woord van de dichter-ziener boezemt de leek ontzag in. De
ingewikkelde taal van de geleerde dichter stelt zelfs de filoloog voor raadsels. Het
raaskallende idioom van de moderne dichter brengt de criticus in verwarring. Alleen
de scherpzinnige lezer laat zich niet verblinden door het drievoudige duister van hun
zwarte zon.’ (248) De eerste drie typen lezers die hier genoemd worden, dat zijn wij.
De vierde is zonder twijfel een zelfportret van Paul Claes.
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De eenzaamheid van de waanzin. Tweehonderd jaar psychiatrie in romans
en verhalen.
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Anne-Fleur van der Meer
Wankele geesten in literatuur en wetenschap
Afgelopen jaar verscheen bij Uitgeverij Nieuwezijds De eenzaamheid van de waanzin.
Tweehonderd jaar psychiatrie in romans en verhalen. Daarin bespreekt journalist
en psycholoog Ranne Hovius ontwikkelingen in de psychiatrie als wetenschappelijke
discipline en de manier waarop deze ontwikkelingen in literaire werken
gerepresenteerd zijn. Het boek vertrekt vanuit de gedachte dat in psychiatrie en
literatuur niet zelden dezelfde vragen centraal staan: ‘Wat betekent het om psychisch
in de war te zijn? Om in peilloze somberheid weg te zinken zonder dat daar enige
aanleiding voor lijkt te bestaan? Om in de greep te raken van irrationele angsten of
van een psychose?’ (13)
Schrijvers en psychiaters mogen zich dan vaak met dezelfde problematiek
bezighouden, zij doen dat volgens Hovius niet met hetzelfde doel: ‘De psychiater
hoopt orde aan te brengen in oorzaak en gevolg en langs die weg een manier te vinden
om de ontspoorde geest weer in het gareel te krijgen (...).’ (13-14) Een schrijver is
niet aan zulke stevige banden gelegd: ‘Hij kan met zijn personage doen wat hij wil
en is vooral gericht op het beschrijven van de wankele geest van dat ene personage
binnen de context van dat ene leven.’ (14) Evident is volgens Hovius dat de schrijver
daarbij ambieert geloofwaardig te zijn en wil dat zijn personage ‘zich gedraagt, of
misdraagt, conform de opvattingen van zijn tijd.’ (14) Het is daarom dat literatuur
zo vaak naar wetenschappelijke denkbeelden verwijst, aldus Hovius. In haar boek
laat zij zien op welke wijze dat gebeurt.
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In acht thematisch opgezette en overwegend chronologisch geordende hoofdstukken
identificeert Hovius hoe ‘grote koerswijzigingen in de psychiatrie’ (16) - het ontstaan
van de psychiatrie als wetenschappelijke discipline, de moral treatment, de degeneratie
leer, het hypnotisme, de psychoanalyse, de antipsychiatrie en de DSM
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psychiatrie - in romans en andere verhalen zijn verwerkt. Het laatste, negende,
hoofdstuk besteedt de auteur aan een verslag van de wijze waarop de rol van de
psychiater tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen veranderde en hoe deze
verandering in literaire werken zichtbaar wordt. De bedoeling van Hovius is niet
geweest om in de 320 pagina's die het werk beslaat een gedetailleerd beeld van de
geschiedenis van de psychiatrie te geven, of uitputtende analyses van romans aan te
bieden; besprekingen van zowel de psychiatrische vertogen als de literaire werken
zijn veelal resumerend van aard. Hierdoor kunnen veel mooie voorbeelden van
wetenschappelijke theorieën en (canonieke en niet-canonieke) literaire werken
genoemd worden. Hovius toont een grote belezenheid en citeert treffend.
Eén van Hovius' fraaie hoofdstukken betreft de bespreking van de zogenoemde
moral treatment - ‘een term die een reeks initiatieven en ideeën aanduidt die in de
achttiende eeuw [op verschillende plaatsen in Europa] ontstonden’ (48) onder meer
als reactie op de mensonwaardige toestanden in de gasthuizen en hospitalen waar
psychiatrische patiënten werden opgesloten. Vanuit het idee dat met een meer humane
bejegening in een aangename en ordelijke omgeving de ‘krankzinnige geest’ (17)
tot genezing kon komen, werd getracht het dagelijks leven van patiënten dragelijker
te maken en hun stoornissen systematisch in kaart te brengen. (17) In literatuur is
deze zienswijze veelvuldig gethematiseerd, zo toont Hovius onder verwijzing naar
werken van onder andere Gérard de Nerval, Charles Dickens, Edgar Allan Poe en
Johann Wolfgang von Goethe. Deze laatste deed dat bijvoorbeeld in Wilhelm Meisters
Lehrjahre dat hij in de jaren rond de Franse Revolutie schreef; een eerste versie
tussen 1770 en 1786, de definitieve versie tussen 1794 en 1769. ‘In de jaren die beide
versies scheidden’, vertelt Hovius, ‘was de moral treatment voorzichtig aan een
zegetocht begonnen en werden psychologische gevalsbeschrijvingen populair.’ (66)
Hovius beschrijft dat Goethe zich sinds zijn studiejaren verdiept had in de medische
wetenschap en de definitieve versie van Wilhelm Meisters Lehrjahre met deze
inzichten had verrijkt. Zodoende zijn de personages in de latere versie van het werk
voorzien van een wetenschappelijke verklaring voor hun eigenaardigheden, terwijl
hun merkwaardige gedrag in eerdere versies een dergelijke achtergrond miste:
De tweede versie is vergeleken met de eerste versie een encyclopedie van
de waanzin. Hypochondrie, melancholie, hysterie, zwakzinnigheid, manie
- alles komt aan de orde; vaak in de vorm van aparte, in de roman
opgenomen vertellingen die doen denken aan gevalsbeschrijvingen in de
psychiatrie. [67]
Hovius laat vervolgens zien dat in Goethes werk een commentaar op de moral
treatment kan worden herkend; de beloftevolle menslievende behandeling was niet
voor elk personage een onverdeeld succes. Interessant is Hovius' suggestie dat de
roman zodoende kan worden gelezen als voorspelling van de wijdverbreide
ontgoocheling ten aanzien van het onverwachte uitblijven van genezing via deze
vorm van behandelen die, zo beschrijft Hovius in hoofdstuk drie, in de tweede helft
van de negentiende eeuw de
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voedingsbodem vormde van de ‘degeneratie leer’ - doortrokken van noodlot en
ongeneselijkheid van psychiatrische aandoeningen.
Er kunnen ook kanttekeningen bij Hovius' werkwijze worden geplaatst. Zo is er
door de samenvattende bespreking van de literaire werken nauwelijks aandacht voor
strategieën van representatie waarmee auteurs de psychiatrische kennis hebben
verwerkt. Ook zijn cruciale begrippen uit Hovius' vertoog niet uitgewerkt. ‘Waanzin’
bijvoorbeeld: wat verstaat Hovius daaronder? Het begrip geldt in haar werk als
overkoepelende term voor een breed scala aan psychiatrische noties zoals ‘depressie’,
‘neurose’ en ‘schizofrenie’. Het wordt in dat verband afwisselend gebruikt met
begrippen als ‘psychisch in de war zijn’, ‘psychische stoornis’, ‘ontsporingen van
de geest’, ‘psychisch lijden’, ‘gek worden’, ‘krankzinnigheid’, of ‘idiotie’. Hoe
verhouden deze begrippen zich tot elkaar en kan men iemand die ‘neurotisch’ of
‘depressief’ is zomaar onder de noemer ‘waanzinnig’ scharen?
Onuitgewerkt is ook Hovius' herhaaldelijk en met veel vuur verkondigde opvatting
dat de literaire tekst (meer dan andere teksten) geschikt is om de betekenis van
psychiatrische problematiek inzichtelijk te maken en zodoende medeleven voor
patiënten te genereren. Omdat de wetenschap een generaliserend antwoord geeft op
de vraag wat psychisch lijden betekent, zal deze ons niets leren over ‘hoe het voelt
om elke dag opnieuw wakker te worden met een depressie, een psychose, een angst.’
(13) Dat kan literatuur wel, vindt Hovius. Het lezen van literaire werken zorgt voor
begrip voor - en compassie met - onze, vaak eenzame, geesteszieke medemens.
Hovius heeft bij het schrijven van haar boek geen academische pretenties gehad.
Toch formuleert zij hier een aanname waarbij wetenschappelijke onderbouwing niet
had misstaan. Vanwege Hovius' uitgesproken visie op de aard en functie van literatuur
is het opmerkelijk dat zij haar verwantschap met vertogen - in bijvoorbeeld de
medische humaniora - waarbinnen vergelijkbare opvattingen zijn geformuleerd, niet
expliciteert. Evenmin refereert zij aan studies die haar overtuiging zouden kunnen
nuanceren, terwijl het verband tussen het lezen van verhalen over psychiatrie en het
tot stand brengen van gevoelens van begrip en medeleven, allerminst voor zich
spreekt. In het artikel ‘Should psychiatrists read fiction’ (2003), dat handelt over de
vele discussies rond dit onderwerp, laat historicus en psychiater Allan Beveridge dat
bijvoorbeeld zien. De auteur noemt naast argumenten vóór de bewering dat het lezen
van literatuur zorgt voor meer begrip en compassie, ook veel studies die deze aanname
tegenspreken en bijvoorbeeld stellen dat ‘reading does not make us better, more-caring
people. (...) It can expand an individual's intellectual horizons but it does not engender
altruism or increased sensitivity to others.’ (Beveridge 2003: 386) Naar dergelijke
nuanceringen verwijst Hovius in het geheel niet. Dat maakt het lastig te bepalen hoe
men de aanname die zij met zo veel verve postuleert, op waarde moet schatten.
Inbedding en uitwerking ontbreken ook in relatie tot een andere centrale gedachte
in Hovius' werk: de visie dat literatuur op een eigenzinnige manier reageert op
wetenschappelijke kennis.
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Schrijvers ‘vertaalden’ het werk van psychiaters in samenhangende
verhalen en zorgden daarmee voor het vlees op de botten van de theorie
(...) schrijvers schuiven hun eigen opvattingen over wat er in mensen
omgaat niet klakkeloos terzijde voor iedere passende theorie. (14)
En:
Schrijvers houden de vinger aan de pols en blijven keer op keer het verhaal
van de wankele rede, de irrationele angsten en de depressies die de
mensheid teisteren, herschrijven. (298)
Hovius raakt met dit uitgangspunt over literaire transformatie van wetenschappelijke
kennis aan opvattingen binnen het onderzoeksveld van ‘Literatuur en Wetenschap’.
Consensus geniet binnen dit domein de gedachte dat wanneer wetenschap in literaire
teksten gerepresenteerd wordt, deze onherroepelijk onderhevig is aan transformatie.
Het onderzoek concentreert zich op de vraag welke implicaties deze literaire
transformatie van wetenschappelijke kennis heeft en hoe de verhouding tussen literaire
tekst en context kan worden beschreven en begrepen. (Beer 1996, Peperkamp 2007,
Kemperink en Vermeer 2008, Kemperink 2011) In het bijzonder is Hovius' visie
verwant aan het werk van de Groningse letterkundige Mary Kemperink die in
Gedeelde kennis (2011) nog over literaire ‘vertalingen’ van wetenschap schreef.
Auteurs maken gewild of ongewild een vertaalslag wanneer ze gestalte
geven aan wat ze zien als een wetenschappelijke waarheid. Ze laten
elementen weg, voegen andere toe en brengen een bepaalde kleuring aan.
(...) In dit omzettingsproces kunnen zich opmerkelijke verschillen voordoen
tussen de wetenschappelijke teksten en de literaire vertalingen daarvan
(...). (13-17)
Uitgebreider en preciezer echter dan Hovius doet, staat Kemperink stil bij de aard
en functies van deze transformatie. Dat wordt onmiddellijk duidelijk wanneer men
de hoofdstukken vergelijkt die beide auteurs in hun boek over het zogenoemde
‘dierlijk magnetisme’ hebben opgenomen. (In Hovius' werk: ‘De wonderen van de
hypnose’ (97-125), in het werk van Kemperink: ‘Het hypnotisme en de wonderen’
(167-200)). De hoofdstukken lijken niet alleen voor wat betreft de titel sterk op
elkaar: beide auteurs schrijven over de ideeën en praktijken rond dit magnetisme
zoals dat in Wenen bij de Duitse arts Franz Anton Mesmer (1734-1815) en zijn
navolgers ontstond en zoals dat zich vanaf het einde van de achttiende eeuw in
Amerika en Europa ontwikkelde. Beiden schrijven ook over de vraag hoe het
magnetisme zich verhoudt tot het hypnotisme zoals dat in de tweede helft van de
negentiende eeuw de wetenschap werd binnengehaald. Beiden spreken in dat verband
over Trilby (1894) van de Engelse schrijver George du Maurier (1834-1896): een
roman over een jong Parijs' schildersmodel, Trilby, dat gehypnotiseerd wordt door
de Duitse Jood Svengali en als gevolg daarvan niet alleen haar zenuwhoofdpijnen
verliest en een beroemde zangeres wordt, maar ook
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seksueel in Svengali's macht lijkt. (Hovius 119, Kemperink 169) Het verschil met
Hovius is dat Kemperink uitvoerig in gaat op de wijze waarop wetenschappelijke
kennis in Trilby getransformeerd wordt. Zo benoemt Kemperink invloeden van het
genre waarbinnen Trilby kan worden geplaatst en onderzoekt zij de ideologische
lading die in het werk aan kennis wordt verbonden. In Hovius' boek blijven dergelijke
mechanismen - genreconventies, kennistransformatie, of ideologisering - veelal
onbelicht. Daardoor komt de aangekondigde bestudering van de wijze waarop
schrijvers het werk van psychiaters vertaalden niet echt uit de verf en blijft het de
vraag of Hovius voldoende in het oog houdt of eigenschappen van de literaire verhalen
die zij op het bord van de wetenschap schuift, niet ook aan andere - poëticale of
genre-gerelateerde - kwesties kunnen worden verbonden.
Samenvattend is De eenzaamheid van de waanzin - niet in de laatste plaats vanwege
de door Hovius goed gekozen voorbeelden uit een relatief omvangrijk en divers
corpus internationale literatuur - een boeiende en prettig leesbare inleiding tot
ontwikkelingen in de psychiatrie. Hovius' aanname dat literaire verhalen een rol
hebben in disseminatie en duiding van psychiatrisch gedachtegoed, is bovendien een
mooie aanvulling op bestaande wetenschapsfilosofische studies - bijvoorbeeld De
depressie epidemie van Trudy Dehue (2008) - waarbinnen de functie van literatuur
in de verspreiding van kennis en opvattingen over psychische problematiek maar
weinig aandacht krijgt. Daarbij zijn de gekozen invalshoeken relevant, temeer omdat
zij nauw verwant zijn aan actuele onderzoeksthema's in bijvoorbeeld het domein van
‘Literatuur en Wetenschap’ en de medische humaniora. Wat dit laatste betreft rijst
wel de vraag waarom Hovius haar relatie met deze vertogen op geen enkele manier
heeft onderkend; ook al heeft Hovius bij het schrijven van haar boek geen
wetenschappelijke ambities gehad, zij formuleert wel degelijk theoretische claims.
Deze bezitten zonder kritische reflectie weinig overtuigingskracht.
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Dennis Kersten
Gothic: het ‘neo’ in neo-Victorianisme?
In oktober 2013 won Eleanor Catton de Booker Prize met The Luminaries, een dikke
pil die voor verschillende recensenten associaties opriep met de Victoriaanse roman.
De Britse Guardian sprak bijvoorbeeld van een ‘innovative Victorian thriller’, in de
VS vonden sommigen het boek ‘verbosely Victorian’ (The New York Times), terwijl
men er in Nederland ‘een moderne echo van de Victoriaanse roman’ in herkende
(NRC). Op Amazon wordt The Luminaries aangeprezen als een neo-Victoriaans
moordmysterie, een term die aanduidt dat het niet zomaar als een imitatie van de
negentiende-eeuwse roman gezien kan worden. Het is inderdaad eerder een ‘moderne
echo’ daarvan.
Christian Gutleben en Marie-Luise Kohlke redigeerden een bundel over het soort
literatuur waartoe ook Cattons roman gerekend kan worden. Hun Neo-Victorian
Gothic. Horror, Violence and Degeneration in the Re-Imagined Nineteenth Century
is het derde deel van een opvallend productieve ‘Neo-Victorian Series’ waarvoor
Gutleben en Kohlke de hoofdredactie verzorgen (de eerdere delen, Neo-Victorian
Tropes of Trauma en Neo-Victorian Families, verschenen respectievelijk in 2010 en
2011). Het nieuwste boek bevat elf essays die eenieder focussen op een ander aspect
van het hoofdthema: het neo-Victoriaanse en/als gothic. Na een inleidend hoofdstuk
van Gutleben en Kohkle zelf schrijft Andrew Smith over hoe ‘the Gothic’ functioneert
in fictionele reconstructies van de negentiende-eeuwse Europese geschiedenis,
beargumenteert Patricia Pulham dat neo-Victoriaanse biofictie over Henry James
leunt op het herscheppen van het ‘Gothicism’ in James' eigen werk, en duiken zowel
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Max Duperray als Sarah E. Maier in de mythologisering van de beroemdste
representant van de ‘urban Gothic era’, Jack the Ripper. Terugkerende begrippen
zijn: ‘otherness’, anachronisme, (genre-)hybriditeit en herschrijving.
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In hun eerste hoofdstuk brengen de twee redacteuren de stand van zaken in het alsmaar
uitdijende onderzoek naar het neo-Victorianisme in de kunsten in kaart. Ze
beschouwen het neo-Victorianisme als een voorbeeld van het postmoderne
hybridiseren van de tradities, genres en kunstwerken van de Britse negentiende-eeuw;
het recyclet Victoriaanse cultuur vanuit een hedendaags esthetisch en ideologisch
perspectief en is speciaal geïnteresseerd in het doorbreken van normen en het vieren
van ‘otherness’. (322) Gutleben en Kohlke stellen vast dat het neo-Victorianisme in
dat opzicht typisch ‘gothic’ is: ‘resurrecting the ghost(s) of the past, searching out
its dark secrets and shameful mysteries, insisting obsessively on the lurid details of
Victorian life, reliving the period's nightmares and traumas’. (4) Dat het
neo-Victorianisme en gothic onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt volgens
hen onderschat: andere studies zien gothic films en romans wel als belangrijke
onderzoeksobjecten, maar bestuderen deze niet als zodanig - laat staan dat ‘the
centricity of the Gothic in Neo-Victorianism’ door veel collega-wetenschappers
erkend wordt. (5)
Alle later te behandelen thema's komen in de inleiding aan bod: kindpersonages
in neo-Victoriaanse fictie, technologie en steampunk, ‘Eco Gothic’, ‘Urban Gothic’,
het postkoloniale, gothic en het postmodernisme, seksualiteit. Gutleben en Kohlke
zijn op hun best wanneer ze de relatie beschrijven tussen het neo-Victorianisme in
het algemeen en de negentiende-eeuwse kunst en cultuur die het zich toe-eigent. De
Victorianen worden in het heden typisch neergezet als de Ander: het 21e eeuwse
publiek construeert een bevrijd en geëmancipeerd zelfbeeld door de Victorianen als
precies het tegenovergestelde te portretteren. Gutleben en Kohlke ontkennen niet dat
veel van de aan neo-Victoriaanse literatuur toegeschreven kenmerken ook bij de
Victorianen zelf terug te vinden zijn. De bundel moet aantonen dat gothic de gemene
deler is: het ‘neo’ van neo-Victorianisme begint in principe in ‘the Gothic’ van de
late-negentiende eeuw. Net als Victoriaanse gothic kijkt postmoderne neo-Victoriaanse
fictie kritisch naar de grote Victoriaanse verhalen van beschaving en vooruitgang.
(7)
Gutleben en Kohlke lijken erg gehecht aan het idee dat neo-Victorianisme op een
gothicmanier normdoorbrekend is. Het verkent taboe-onderwerpen en trauma's, zet
vraagtekens bij de marginalisering van minderheden en stelt ‘otherness’ centraal. Ze
zien voor het fenomeen een rol weggelegd in het bijsturen van de contemporaine
vercommercialisering van gothic, dat in zijn hedendaagse geglobaliseerde
mainstream-versie, ‘candy gothic’ genaamd, vooral bevestigend werkt. Voor Gutleben
en Kohlke is neo-Victorianisme per definitie normdoorbrekend, zelfs als het
reconstrueren van Victoriaanse cultuur ook duidelijk een commerciële basis heeft.
Zij komen daar steeds op terug:
However excessive, however outrageous or mercantile, neo-Victorian
Gothic interest remains its ethical determination to question norms, to
value otherness, to nuance identity politics, to interrogate limits and
boundaries, and to deconstruct Ma-nichean distinctions - between good
and evil, right and wrong, orthodoxy and heterodoxy, light and darkness,
life and death and, perhaps most importantly, past and present. (42-43)

Vooys. Jaargang 32

76
Met deze volzin lijken de redacteuren vooral hun eigen ongemak met de al te
commerciële kanten van wat ondertussen best de ‘neo-Victorian industry’ mag heten
te willen bezweren. Maar is de commodificatie van Victoriaanse cultuur, al dan niet
in relatie tot ‘the Gothic’, ook niet veelzeggend voor onze omgang met dat verleden?
Andrew Smith, auteur van het eerste essay na Gutleben en Kohlkes inleiding, heeft
een genuanceerde kijk op een van de centrale vragen in het neo-Victoriaanse
onderzoek: ‘[do] these texts represent a conservative nostalgia or a radical engagement
with how we perceive the Victorians?’ (51) Met zijn analyse van twee romans van
Elizabeth Kostova toont Smith aan dat het niet heel zinvol is om met alle macht te
willen bewijzen dat neo-Victoriaanse literatuur toch vooral een ‘radical engagement’
in plaats van nostalgie is. Het (gothic) sleutelwoord bij Kostova is volgens hem juist
‘ambivalentie’. Kostova's The Historian (2005), een roman die zich niet eens in de
Victoriaanse tijd afspeelt, laat zien dat het (negentiende-eeuwse) verleden onze eigen
post-ideologische tijd verlamt, maar deze paradoxaal genoeg ook nieuwe energie
geeft. (71) Smith's essay eindigt met een waarschuwing voor te enge definities van
‘neo-Victorianisme’, een concept dat volgens de auteur nog niet uitontwikkeld is.
Het siert Gutleben en Kohlke dat ze bijdragen hebben opgenomen die gedeeltelijk
tegen hun eigen eerste hoofdstuk ingaan.
In de inleiding staat het genre van de roman zo centraal dat al snel het vermoeden
bevestigd wordt dat neo-Victorianisme voor de hoofdredacteuren vooral een literair
fenomeen is. Zij hebben bovendien met name aandacht voor de meer high brow,
Booker-waardige versie van het genre. A.S. Byatt, Michel Faber, Peter Carey, Sarah
Waters: de usual suspects komen allemaal netjes voorbij. Het is een lijstje namen
van romanciers waaraan in de toekomst mogelijk Eleanor Catton zal worden
toegevoegd. Niet alle hedendaagse fictie die onze relatie met de Victoriaanse periode
onderzoekt of thematiseert mag misschien ‘neo’ heten, maar waar ligt precies de
grens? Wanneer wordt een roman die Victoriaanse associaties oproept precies ‘neo’?
Won Catton met The Luminaries de Booker Prize omdat die roman neo-Victoriaans
kritisch is, of wordt zo'n titel sneller tot de neo-Victoriaanse canon gerekend als
gevolg van zijn Booker-waardigheid? Gutleben en Kohlke zijn er uiteindelijk niet
heel duidelijk over, mogelijk als gevolg van hun focus op het normdoorbrekende
aspect van neo-Victorianisme. Het is jammer dat Neo-Victorian Gothic niet verder
ingaat op hedendaagse populaire cultuur - of nog beter, op populair neo-Victorianisme
als zijnde populair.
Gelukkig sturen de essays in de bundel de eenzijdige redactionele blik enigszins
bij. Er is relatief weinig aandacht voor neo-Victoriaanse visuele cultuur in het boek,
terwijl de titel een bredere kijk op neo-Victorianisme belooft dan slechts een literaire.
Toch geven Gutleben en Kohlke de ruimte aan bijdragen die niet primair over
literatuur gaan, maar bijvoorbeeld over strips (Sebastian Domsch' essay over The
League of Extraordinary Gentlemen), multimediale installaties (Jeanne Ellis' artikel
over Dis-Location/ Re-Location van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Leora Farber)
en steampunk games (Van Leavensworths stuk over Slouching Towards Bedlam).
Desondanks is het opvallend dat ook in deze drie casussen de literatuur een belangrijk
referentiekader blijft: The
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League of Extraordinary Gentlemen verstript personages uit laat-Victoriaanse en
vroegtwintigste-eeuwse fictie, Farbers rondreizende tentoonstelling gaat voor een
belangrijk deel terug op Virginia Woolfs A Room of One's Own en Slouching Towards
Bedlam blijft als ‘electronic literature’ redelijk dichtbij narratieve fictie. In geen van
deze bijdragen wordt de interactie tussen literatuur en andere kunstvormen of media
diepgaand getheoretiseerd; de bundel als geheel bevat ook meer close reading dan
bijvoorbeeld mediatheoretische verkenningen. En dat is jammer, want een dergelijke
aanpak lijkt in een aantal gevallen (in ieder geval in de bovengenoemde) zeer relevant.
Het zijn misschien ideeën voor toekomstige delen in Gutleben en Kohlkes
Neo-Victorian Series: hoe verhouden literaire, populaire en visuele cultuur zich tot
elkaar binnen het neo-Victorianisme, en hoe pakt de interactie tussen verschillende
kunstvormen en media precies uit? Waarom neemt literatuur zo'n dominante positie
in? En welke kunstwerken of cultuurproducten komen in beeld wanneer minder
stellig wordt vastgehouden aan het idee dat neo-Victorianisme normdoorbrekend
moet zijn? Neo-Victorian Gothic is een toegankelijk geschreven, gevarieerd boek
over een onderwerp waar de rek nog niet uit lijkt. Het neo-Victorianisme behoort
nog lang niet tot het verleden, getuige de Booker Prize van Eleanor Catton. En met
het soort vervolgvragen dat deze bundel oproept, heeft het ook als onderzoeksveld
overduidelijk toekomst.
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Personalia
(1991) studeert Nederlands en geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Momenteel
is hij hoofdredacteur van Vooys.
Lieke van Deinsen (1987) studeerde Nederland en Literary Studies in Nijmegen.
Binnen de kaders van het NWO-Vidi-project Proud to be Dutch werkt zij momenteel
aan een proefschrift over culturele identiteitsvorming tussen 1672 en 1735. Daarnaast
doceert zij in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Diana Denissen is in september 2013 begonnen met haar promotieonderzoek aan
de Universiteit van Lausanne (Zwitserland). Haar interesse in verschillende vormen
van auteurschap past ze nu toe in haar onderzoek naar de rol van de Middeleeuwse
compilator binnen het onderzoeksproject: ‘Late Medieval Religiosity: The Evidence
of Late Fourteenth and Fifteenth Century Devotional Compilations’.
Renée Gubbels (1980) studeerde illustratieve vormgeving aan AKV St Joost in Den
Bosch. Sindsdien werkt zij op freelance basis als illustrator. Sinds een jaar is haar
werkplek De Trip, een nieuw pand in Utrecht waar creatieve zelfstandig ondernemers
werken. Als illustrator tekent zij het liefst met de hand; met een voorliefde voor
ambacht. Haar illustraties verschijnen onder andere in magazines, boeken,
nieuwsbrieven etc. Ook maakt Renée (vrij) illustratief ontwerp voor posters,
muurtekeningen of kaarten.
Dennis Kersten is verbonden aan de afdelingen Algemene Cultuurwetenschappen
en Engelse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 verscheen
zijn dissertatie, Travels with Fiction in the Field of Biography. Writing the Lives of
Three Nineteenth-Century Authors, waarin de hedendaagse fictionalisering van de
levensverhalen van drie laat-victoriaanse auteurs centraal staat.
Tessa Koelewijn (1992) studeert Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam. In haar vrije tijd zingt ze in een bandje. Ze is nu een jaar redacteur
bij Vooys.
Valentijn Manshande studeert Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht. Hij is anderhalfjaar redacteur bij Vooys.
Anne-Fleur van der Meer (1987) is als promovendus en docent werkzaam aan de
Letterenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met een subsidie van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) schrijft zij een
proefschrift over representaties van depressiviteit in hedendaagse autobiografische
literatuur.
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Floor Naber (1992) slaagde in 2013 (cum laude) voor haar bachelor Nederlandse
Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Nu doet ze de researchmaster Nederlandse
Letterkunde, waarin ze zich specialiseert in moderne letterkunde en zich onder meer
interesseert voor postkolonialisme.
Diederik Oostdijk is hoogleraar Engelstalige letterkunde aan de Vrije Universiteit.
Hij is gespecialiseerd in Amerikaanse poëzie en publiceerde in 2011 het boek Among
the Nightmare Fighters: American Poets of World War II. Op dit moment schrijft
hij een boek over het Nederlands Carillon in Arlington, Virginia en een boek over
Amerikaanse dichters in Europa tijdens de Koude Oorlog.
Arie Pos (1958) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de
Universiteit Leiden, waar hij in 2008 promoveerde op chinoiserie in de Nederlandse
literatuur. Hij is literair vertaler Portugees-Nederlands en Nederlands-Portugees en
doceerde Nederlandse letterkunde en cultuur aan de universiteiten van Coimbra,
Lissabon en Porto. Sinds kort is hij als medewerker en vice-voorzitter van de stichting
betrokken bij Het Komrijk.
Luc Princen houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van illustraties,
games en (web-)apps. In 2006 is hij begonnen onder de naam To Wonder Multimedia.
In 2012 is hij daarnaast ook de onderneming Chef du Web gestart.
Arie Storm (1963) is schrijver en, sinds 2001, literair criticus voor Het Parool. In
november 2013 verscheen zijn zevende roman: Luisteren hoe huizen ademen. Hij
werkt momenteel aan een vervolg op deze roman en aan een boek over de Nederlandse
schrijver Frans Kellendonk.
Carl De Strycker (1981) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Antwerpen.
Van 2004 tot 2007 was hij verbonden aan de vakgroep Nederlands van de Universität
Wien. Van 2007 tot 2012 was hij assistent moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Gent, waar hij promoveerde op de studie Celan auseinandergeschrieben.
Paul Celan en de Nederlandstalige poëzie (Garant, 2012). Hij was gastdocent aan
de Wilhelms-universität Münster en gastdocent poëzietheorie aan de KU Leuven.
Hij is hoofdredacteur van Poëziekrant, redacteur van Internationale Neerlandistiek
en van Passage en recensent voor Leeswolf en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Sinds 1
augustus 2012 directeur van het Poëziecentrum te Gent.
Vince Trommel studeerde 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. Bij de laatste editie van de wedstrijd voor
bijzonder boekdrukwerk Mooi Marginaal viel hij in de prijzen met het boek Aap
Noot Dood, dat bestaat uit houtsneden en loodzetsels. Hij laat zich vooral inspireren
door experimentele en literaire strips, middeleeuwse miniaturen en houtsneden.
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[Nummer 2]
Redactioneel
Literatuur bestaat niet alleen op papier. Sinds jaar en dag wordt het gesproken woord
op het podium ten gehore gebracht en nog steeds maken dichters op poetry slams de
voordracht tot een ware kunst. Hoe kijkt de literatuurwetenschap naar het podium?
In het themanummer ‘Literatuur en performativiteit’ zet Vooys onze dichters en
verhalenvertellers nog eens extra in de schijnwerpers.
Jeroen Dera leidt het nummer in en stelt een cruciale vraag: hoe kunnen we als
literatuurwetenschapper recht doen aan de performance? Carla Dauven-van
Knippenberg betreedt het Duitstalig toneel van de middeleeuwen en ontdekt dat de
performatieve kracht van het woord in de context van het toneel niet vermindert. En
die kracht bestaat eeuwen later nog steeds: een poetry slam kan je leven veranderen.
Studente Taal en Cultuurstudies Roos Muis bestudeert binnen het theoretisch kader
van de community art 's werelds grootste poetry slam voor jongeren, Louder than a
Bomb. Wat maakt deze slam zo uniek? Studente en redactielid Suzanne van Geuns
verrijkt ons tot slot met haar nieuwe blik op poëzieperformances. Zij stelt voor om
de niet-talige elementen van een performance te bestuderen door middel van affect
theory.
Dichter en boekverkoper Joost Baars heeft ‘Verstand van Zaken’ en houdt in deze
rubriek een pleidooi voor het papieren boek. Zal dit in de toekomst echt worden
opgeslokt door e-readers en tablets? ‘In de Kast’ van medisch antropoloog Marieke
van Eijk staat de bundeling van Tim de Jong: Man of vrouw, min of meer: Gesprekken
over een niet-gangbare sekse. Een boek dat ons aan het denken zet over de
houdbaarheid van de seksedichotomie.
Dichter en componist Rozalie Hirs balanceert tussen uitersten, zo komen we te
weten in het interview door redacteuren An Prudon en Aafje de Roest. Hirs werkt
met woord en beeld, tussen ratio en gevoel.
In het buitenland is de Neerlandistiek een hopeloos vak, als we lector Nederlands
aan de universiteit in Boedapest Jaap Faber mogen geloven. In zijn column leest u
of er toch nog een sprankje hoop is voor deze naar ‘schizofrenie neigende
mengelmoes’ zonder duidelijk banenperspectief.
Afsluitend biedt Vooys u vlijmscherpe oordelen over recente publicaties in ons
veld. Fabian Stolk laat u weten of Literatuur in de wereld ons verrassende
perspectieven toont. Verder wordt Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd: vorm,
identiteit en herinnering beoordeeld door oud-redacteur Valentijn Manshande,
bespreekt hoogleraar Hans Renders Oprecht Gelogen en recenseert
literatuurwetenschapper Barnita Bagchi Writing India Anew: Indian English Fiction
2000-2010. Dat wordt smullen!
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Jeroen Dera
‘Niets meer dan mijn waarlijk woord’
Aantekeningen over de analyse van performancepoëzie
Performance is binnen de literatuurwetenschap een nog nauwelijks
onderzochte dimensie van literaire voordrachten. Literatuurwetenschappers
zien poëzie nog veelal als louter schriftelijk. ‘Inadequaat’, vindt Jeroen
Dera, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit artikel
stelt hij de vraag hoe we als literatuurwetenschappers recht kunnen doen
aan dit aspect van poëzie op het podium. Met het begrippenapparaat van
de Britse literatuurwetenschapper Peter Middleton als uitgangspunt
presenteert hij een viertal handvatten voor de analyse van poëzie als
performance. Telkens verrijkt hij deze handvatten met sprekende
voorbeelden uit de Nederlandse podiumliteratuur. Dera geeft hiermee een
vruchtbare inleiding op het onderzoek naar performance.

Het einde van het stille lezen?
Tegen het eind van de vorige eeuw verzette de Amerikaanse literatuurwetenschapper
Marjorie Perloff zich tegen een geijkte karakterisering van het genre poëzie, die zij
als volgt verwoordde: ‘Poems are poems - lineated texts, usually divided into stanzas,
surrounded by white space and designed to be read silently to oneself.’ (Perloff 1998:
xii) Het is een hoogst problematische definitie van het poëziegenre, omdat zij een
belangrijk aspect van het poëziediscours negeert: oraliteit. Gedichten zijn niet per
definitie ‘designed to be read silently to oneself’, sterker nog: gedurende het grootste
gedeelte van de westerse cultuurgeschiedenis was poëzie geen praktijk van stil lezen,
maar werd het genre mondeling overgeleverd en waren dichters in essentie figuren
naar wie men luisterde. Ook toen de dichtkunst na de opkomst van het gedrukte boek
meer en meer een schriftelijke aangelegenheid werd, bleef dat auditieve aspect van
groot belang. De gangbare voorstelling van zaken is zelfs dat de definitieve omslag
van declameren naar stillezen pas plaatsvond aan het einde van de negentiende eeuw,
in Nederland specifiek ten tijde van de Beweging van Tachtig. (Van den Berg 1991)
Illustratief is de door Frans Coenen in De Kroniek geventileerde opvatting ‘dat verzen
niet gezegd moeten worden, nooit gezegd moeten worden’, omdat de klank van de
vreemde stem ‘een element [is], dat er bij komt en er niet bij hoort.’ (Coenen 1895)
Het is eveneens rond 1900 dat het veld van de voordrachtskunst zich verzelfstandigt
en dus relatief los komt te staan van het literaire veld, zodat de declamatiepraktijk
zich ook in institutionele zin verder van de literatuur verwijdert. (De Westenholz
2003: 16-17) De bekende manifestatie Poëzie in Carré uit 1966, onder leiding van
Simon Vinkenoog, wordt vaak gezien als een kenteringsmoment in die geschiedenis
van het stille lezen,
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waardoor poëzie en performance weer wat dichter bij elkaar worden gebracht: de
manifestatie maakte, aldus Karin Vogelaar, een voorzichtig einde aan ‘het negatieve
denken over dichters op het podium.’ (Vogelaar 2001: 175)
We moeten ervoor waken Poëzie in Carré al te eenzijdig op te vatten als een
renaissance van de voordrachtspoëzie - in de Dada-tournee van 1923 speelde oraliteit
een cruciale rol en in literaire radioprogramma's uit de jaren dertig waren declamaties
uit recent verschenen dichtbundels aan de orde van de dag. Actuele fenomenen als
‘De nacht van de poëzie’ en het uitgebreide slamcircuit enten zich echter wel degelijk
op de erfenis van Vinkenoog en de zijnen - niet voor niets is de officiële prijs voor
de gesproken letteren naar Johnny van Doorn genoemd. Hoewel deze onderscheiding,
die sinds 1993 eens in de twee jaar wordt uitgereikt, een indicatie is van de
toegenomen symbolische waarde van de literaire voordracht, blijft het circuit van de
podiumpoëzie goeddeels een secundaire aangelegenheid: anno 2014 kun je praktisch
elke avond een literaire manifestatie bijwonen, maar de norm blijft de gepubliceerde
dichtbundel, die paradoxaal genoeg een veel kleiner publiek bereikt. Wat dat betreft
is er weinig veranderd aan de situatie die Thomas Vaessens beschreef in zijn boek
Ongerijmd succes: het voordrachtencircuit beweegt zich ‘ondergronds’ en staat
relatief los van het officiële veld. (Vaessens 2006: 61) Van Vaessens' twee
voorspellingen ten aanzien van de podi-umpoëzie - dat er op den duur een serieuze
podiumkritiek zal ontstaan in kranten en tijdschriften en dat de Johnny van Doornprijs
een prestigieuze institutie zal worden - is voorlopig dan ook weinig terechtgekomen.
Ik keer terug naar Marjorie Perloff. Zoals mijn zeer beknopte literair-historische
schets hopelijk heeft laten zien, is het inadequaat om louter over poëzie na te denken
in termen van een schriftelijk genre dat bedoeld is om in stilte te lezen. De vraag is
echter met welk begrippenapparaat we wél recht kunnen doen aan de karakteristieken
van poëzie als vorm van performance. In deze bijdrage formuleer ik daarover enige
gedachten, waarbij ik het werk van Peter Middleton als uitgangspunt neem. Ik zal
laten zien dat de poëzievoordracht de analyticus dwingt om vier parameters in
ogenschouw te nemen die in mindere mate een rol spelen bij de analyse van een
gedrukt gedicht. Het gaat achtereenvolgens om de ruimtelijke enscenering, de
dramatisering van het auteurschap, de dwingende aanwezigheid van het
betekeniselement klank en de notie intersubjectiviteit. Elke parameter zal ik illustreren
aan de hand van een voorbeeld uit de Nederlandse podiumliteratuur, waarbij
uitdrukkelijk vermeld moet worden dat de gekozen auteurs méér zijn dan een
podiumdichter en dat hun praktijken in het voordrachtscircuit slechts één aspect
vormen van hun totale kunstenaarschap.

Ruimtelijke enscenering
Alvorens ik overga tot de bespreking van de eerste parameter, ruimtelijke enscenering,
sta ik stil bij het kader waarin we Middletons gedachtegoed moeten plaatsen. In zijn
artikel ‘Poetry's Oral Stage’, dat hij later opnam in zijn boek Distant Reading:
Performance, Readership and Consumption in Contemporary Poetry (2005), oormerkt
Middleton Ferdinand de Saussure - of beter: de traditie die de Franse semioticus in
gang zette -
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als retorische vijand in zijn zoektocht naar een vruchtbare benadering van gesproken
poëzie. In feite constateert de Britse literatuurwetenschapper eenzelfde probleem als
Marjorie Perloff:
Theorists apparently see little of significance in the oral performances of
poetry reading, because they assume that meaning arises solely at the
interface between the subject and the linguistic structure represented by
the written text, whether power is assumed to reside with the active,
decoding subject or with the discourse of the text that produces the
subjectivity of the reader. (Middleton 1999: 219)
De dominante visie die Middleton hier verwoordt, postuleert dat betekenis ontstaat
op het snijvlak van de lezer (het interpreterende subject) en de geschreven tekst (het
geïnterpreteerde object). Die tekst wordt opgevat als een structuur die gedecodeerd
kan worden: elk woord is, in termen van De Saussure, een signifant die een aspect
van de buitentekstuele werkelijkheid representeert (de signifé). In een dergelijk
denkraam worden gesproken teksten weinig interessant geacht, meent Middleton:
Saussurean linguistics, which has provided the skeleton for structuralist
and poststructuralist theory, downgrades speech in favor of the system of
linguistic codes which supposedly govern it, and which most theorists
regard as the proper subject of inquiry. (Middleton 1999: 219-220)
De belangrijkste reden voor dit ‘downgraden’ is de aanname dat de relatie tussen
klank en betekenis in essentie arbitrair is: dat we, bijvoorbeeld, van een ‘boom’
spreken en niet van een ‘beem’ is louter gebaseerd op toeval en we kunnen ons dan
ook beter concentreren op de codes zelf in plaats van op de manier waarop ze tot
stand komen.
Ik denk dat Middleton de boel enigszins chargeert als hij de navolgers van De
Saussure verwijt dat zij al te eenzijdige aandacht hebben voor geschreven taaluitingen
- De Saussure schreef nota bene zelf dat ‘the superficial bond of writing is much
easier to grasp than the only true bond, the bond of sound.’ (De Saussure 1959: 24)
Zijn betoog maakt echter wel zeer inzichtelijk hoezeer de academische en
literair-kritische focus op ‘[w]riting and silent reading have helped create assumptions
about reading which would not seem so obvious in an oral society’. (Middleton 1999:
221) Wat Middleton betreft moet de literatuurwetenschap zich dan ook sterker richten
op literaire vormen die vragen om een ‘intersubjective, plural condition of reading’,
waarvan voordrachtspoëzie bij uitstek een voorbeeld is. Zijn pleidooi, dat in de
Nederlandse literatuurwetenschap nog nauwelijks navolging heeft gevonden, is wat
mij betreft behartigenswaardig: in een tijd waarin cultuurconsumptie vaak de vorm
aanneemt van een ‘literary experience’ die niet uitsluitend gekoppeld is aan gedrukte
media (vergelijk Collins 2010), is het van groot belang op zoek te gaan naar een
adequate invalshoek om literaire performances te analyseren. In wat volgt, geef ik
daarover een eerste aanzet op basis van het werk van Middleton. Om de theorie zo
helder mogelijk te illustre-
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ren, gebruik ik daarbij voorbeelden waarop diens inzichten wat mij betreft naadloos
passen maar in principe zijn de behandelde invalshoeken toepasbaar op elke
poëzieperformance.
De eerste parameter die van belang is bij de analyse van voordrachtspoëzie betreft
de ruimtelijke enscenering van de voordracht. Middleton spreekt in dit geval van
‘staging’: de spatiële omstandigheden waaronder de performance plaatsvindt, spelen
een rol in de betekenis ervan. Dit principe kan mooi worden gedemonstreerd aan de
hand van twee performances van Ellen Deckwitz. Meer specifiek gaat het om twee
uitvoeringen van het gedicht ‘Op een octopus’:
Octopussen zijn tof: twee knikkerronde ogen op overschot aan pootjes
waar nog zo'n waterhoofd achteraan tolt, rolt zich al o'tjes vormend
over de oceaanbodem voort.
(Ik dacht vroeger dat alle inkt van octopussen kwam, dat men ze hield
op een farm en dat ze dagelijks aan het schrikken werden gemaakt
om te worden leeggepompt.)
(Daar lachte mijn klas flink om. Ha-ha scharrelinkt etceter-ha.
Vooral Oskar en zijn waterhoofd moesten het bekopen.
De monden vormden o'tjes. Hij rolt zich nog steeds voort.).1

Het gedicht was gedurende een specifieke periode van Deckwitz' carrière als performer
een vast onderdeel van haar repertoire, waarbij de dichteres haar woorden steevast
lichamelijk ondersteunde: in videomateriaal van ‘Op een octopus’ bootst Deckwitz
tijdens het voordragen de beweging van de octopus en de klasgenoot Oskar na door
rollende bewegingen met haar armen te maken. Hoewel dit non-verbale aspect van
de voordracht wijst op een vast ritueel, kunnen er toch verschillen tussen de
afzonderlijke performances worden geconstateerd. Verwonderlijk is dat allerminst,
want kenmerkend voor het verschijnsel ‘performance’ is het fundamenteel
non-repetitieve karakter ervan: omdat poëzievoordrachten gebonden zijn aan tijd en
ruimte, kunnen ze niet herhaald worden en is elke uitvoering in essentie uniek.
In Deckwitz' geval lijkt (de uniciteit van) de voordrachtsstijl sterk samen te hangen
met de ruimtelijke enscenering van de performance. De eerste uitvoering van ‘Op
een octopus’ die ik hier centraal stel, vond plaats tijdens de boekpresentatie van
Richard de Nooys roman Zacht als Staal (2010).2 Deckwitz kondigt het gedicht aan
als onderdeel van een cyclus ‘Trauma's uit mijn kindertijd’ en heeft de lachers
onmiddellijk op haar hand wanneer zij meldt dat het hier ‘deel achttien’ betreft. Haar
performance

1
2

Ontleend aan: http://nederlandsvijfdes.wordpress.com/2013/01/16/71/, geraadpleegd
16-3-2014.
Zie http://www.youtube.com/watch?v=6z8q4iBt_2A, geraadpleegd 16-3-2014.
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kenmerkt zich door rust en intimiteit: voor de openingsfrase van het gedicht - die in
deze uitvoering is veranderd in ‘want octopussen zijn heel erg tof’ - trekt Deckwitz
liefst tien seconden uit en het woord ‘tof’ articuleert zij op fluistertoon. Gedurende
het gedicht moet het publiek herhaaldelijk hardop lachen, waarbij we ook een glimlach
op Deckwitz' gezicht zien verschijnen - dat gebeurt bijvoorbeeld aan het einde van
de tweede strofe. Het past dan ook wel dat de woorden ‘waar nog zo'n waterhoofd
achteraan tolt’ in de performance worden veranderd in ‘waar nog heel zen zo'n
waterhoofd achteraan tolt’: de uitvoering ademt een grote ontspannenheid.
Heel anders is de voordracht van het gedicht tijdens de Nijmeegse
Vierdaagsefeesten in 2009.3 Waar Deckwitz in de hierboven besproken performance
34 seconden gebruikt voor de eerste strofe, zijn dat er op het Nijmeegse podium
slechts 20: het tempo ligt in dit geval dus anderhalf keer zo hoog. Er is ook geen
sprake van zichtbare interactie met het publiek zoals tijdens De Nooys
boekpresentatie: hardop lachen maakt geen deel uit van de uitvoering en de intieme
sfeer is afwezig. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen schuilt in Deckwitz'
ervaring met ‘Op een octopus’: de performance in Nijmegen vond een jaar eerder
plaats en in de tussentijd zal zij het gedicht beter in de vingers hebben gekregen, wat
ook blijkt uit de toevoegingen die zij inmiddels heeft gedaan in de openingsstrofe.
Toch is het met name de ruimtelijke enscenering die de differentiaties tussen de beide
performances verklaart: een groot podium tijdens een festival brengt - ook vanwege
het gemêleerde publiek - een fundamenteel andere dynamiek met zich mee dan een
klein zaaltje tijdens een boekpresentatie, waar ook veel collega-auteurs aanwezig
zijn. Waar het gedicht in dat laatste geval het karakter van een humoristische
ontboezeming krijgt, is dat persoonlijke aspect tijdens de Vierdaagsefeesten nagenoeg
afwezig.
Dit belang van ‘staging’ voor de interpretatie van de performance is niet alleen
aangekaart door Middleton, maar ook door Julia Novak in haar studie Live Poetry.
Daarin maakt zij wat betreft de ruimtelijke enscenering van een poëzievoordracht
onderscheid tussen ‘performance space’ enerzijds en ‘place of performance’
anderzijds. (Novak 2011: 209-216) De eerste categorie heeft betrekking op de
feitelijke locatie waar de performance plaatsvindt en de manier waarop van deze
ruimte gebruik wordt gemaakt - in Deckwitz' geval gaat het dan respectievelijk om
de zaal waar Zacht als Staal gepresenteerd werd en om (de locatie van) het podium
tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. In het tweede geval gaat het om de
sociaal-ideologische en culturele verankering van de ‘performance space’ in de
samenleving. Ook die kan invloed hebben op de betekenis van een poëzievoordracht,
zoals blijkt uit de keuze van de redactie van het poëziefestival Onbederf'lijk Vers
om Esther Jansma op 22 oktober 2008 te laten optreden in de Nijmeegse St.
Nicolaaskapel. Het betreft een van de oudste historische locaties in de stad, die als
zodanig een extra laag toevoegt aan Jansma's poëzie, waarin de verwondering over
(het verloop van) de tijd een belangrijke thematische constante is. (vergelijk Klinkert
2008)

3

Zie http://www.youtube.com/watch?v=R4tbIsSPE84, geraadpleegd 16-3-2014.
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Dramatisering van het auteurschap
De tweede parameter die Middleton onderscheidt, is de invloed die de performer zelf
uitoefent op de interpretatie van het voorgedragen gedicht. Hij spreekt in dit verband
van ‘dramatization of authorship’: ‘Authorial reading suffuses a text with the person
and their relation to the listeners.’ (Middleton 1999: 224) In de studie naar gedrukte
literaire teksten mag de auteur dan wel lange tijd doodverklaard zijn geweest: in het
geval van auteursvoordrachten wordt het publiek voortdurend met de reële auteur
geconfronteerd. Dat is de belangrijkste betekenislaag van het begrip ‘dramatization’:
de auteur wordt zelf expliciet onderdeel van een toneelspel. Volgens Novak impliceert
dit een fundamenteel verschil met de analysepraktijk van gedrukte literaire teksten:
[T]he ontological differentiation between artefact and reality counts as
one of the axiomatic laws of literary studies - indeed, one of the first
concepts students of English literature encounter is that of ‘persona’, as
they are instructed to refer to what ‘the narrator says’ or ‘the speaker says’
rather than what ‘the author says’ when discussing a text. In live poetry,
however, it is indeed the author who is standing in front of an audience
uttering the words that must technically be attributed to the ‘fictive
speaker’, i.e. to an intratextual construct rather than a real-life person.
(Novak 2011: 192)
In de neerlandistiek is deze spanning op het terrein van de auteur eerder aangestipt
door Gaston Franssen, die duidelijk maakte dat Barthes' klassiek geworden frase ‘de
dood van de auteur’ door de poëzievoordracht in sterke mate wordt geproblematiseerd.
(Franssen 2008) Neem de onderstaande strofe uit ‘Brief aan de internetpretentie’ van
Gijs ter Haar:
ík ben de alfa, dominant
tot op het bot, een god
in vergelijk met het slijk
in uw onthande letterland
waar digitaal het verstand verzuipt
in haat en nijd van klassestrijd
en wie de schoen past trekt hem aan
Ík leid eenieder die dat wil
met niets meer dan mijn waarlijk woord
van afgewogen wijsheid door
dit wanbeeld van uw waanbeleid4

4

Zie http://dichtbijgijs.nl/poezie/index.php/2007/12/11/brief-aan-de-internetpretentie/,
geraadpleegd 16-3-2014.
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Ter Haar speelt hier met het onderscheid tussen ‘lyrisch ik’ en ‘reëel ik’: het
godgelijke alfamannetje zou een personage kunnen zijn - een tekstuele constructie
dus - maar tijdens de performance is het de dichter Gijs ter Haar die zijn ‘waarlijk
woord’ letterlijk verdedigt tegen de digitale dominantie. De klemtoon op ‘ik’, die in
deze strofe tot twee keer toe wordt geplaatst, onderstreept eens te meer die
dramatisering van Ter Haars auteurschap. Het succes daarvan is vanzelfsprekend in
grote mate afhankelijk van het publiek tijdens zijn performances: wanneer dit niet
gelooft in de autoriteit van de dichter komt er een pijnlijk einde aan de spanning
tussen reële auteur en personage. In het poetry slam-circuit waarin Ter Haar zich
beweegt, geldt dan ook dat authenticiteit doorslaggevend is voor het succes van de
participerende dichters: ‘zonder een goed gespeelde oprechtheid gelooft je publiek
je niet. En zijn al je streng geconstrueerde metaforen en hermetische klankenrijkdom
parels voor de zwijnen.’ (Roelens en anderen 2012: 29, nadruk in brontekst) In de
kritische praktijk van slamjury's blijkt dit poëticale advies inderdaad een rol te spelen:
‘authenticiteit’ is - naast onder andere ‘uiterlijk’, overigens - een belangrijk
evaluatiedomein in de beoordeling van literaire performances. (Franssen 2009)

De dwingende aanwezigheid van het betekeniselement klank
Dat klank een belangrijk onderdeel uitmaakt van de analyse van een gedicht, geldt
net zozeer voor gedrukte poëzie als voor gesproken poëzie: sinds Roman Jakobson
weten we dat fonologische equivalenties de interpreet kunnen dwingen woorden met
elkaar in een semantisch verband te brengen dat op grond van het lexicon niet bestaat
of hoeft te bestaan. Omdat in voordrachtspoëzie expliciet met de stem wordt gewerkt
kunnen klanken echter betekenissen genereren die op schrift onmogelijk kunnen
worden vastgelegd. Daarmee is de performance in essentie de kunstvorm waarin
ver-schillende semiotische systemen (bijvoorbeeld muziek en literatuur) kunnen
worden samengebracht, terwijl zij elkaar in geschreven vorm slechts kunnen
benaderen. (vgl. Dera 2013)
Middleton wijst erop dat klank, ondanks zijn vermogen betekenis te genereren,
niet beschouwd moet worden als een ‘entirely semiotic phenomenon’. (Middleton
1999: 240) Met J.H. Prynne is hij van mening dat klank deel uitmaakt van de
‘secondary relations’ van taaluitingen, ‘allowing functional connection from sense
to sound [...] and from sound to sense.’ (Middleton 1999: 236-237) Deze stelling
kan worden toegelicht met behulp van het gedicht ‘De Minister 1’ van Jaap Blonk:
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Het gedicht heet ‘De Minister 1’ omdat er ook een ‘De Minister 2’ bestaat - in die
variant vallen niet de klinkers weg, maar de medeklinkers. Wie zich alleen op de
geschreven versie van het gedicht concentreert, zal allicht de interpretatie opperen
dat het in hoge mate destructief van aard is: naar het einde toe wordt er immers steeds
meer afgebroken. Complexer is de situatie in Blonks uitvoering van het gedicht: ook
daarin verzanden de herkenbare zinnen in een gestotter dat in principe betekenisloos
is. Desalniettemin stuurt diens stemgeluid de luisteraar in een richting die de lezer
op papier niet snel zal inslaan. Blonk stoot de klanken steeds luider uit, met een
ondertoon van frustratie in zijn stem, die de indruk wekt dat hij langzaamaan afatisch
wordt. In de context van het gedicht levert dit performatieve gegeven een
maatschappijkritische interpretatie op: de koppeling van een spreker die monddood
wordt gemaakt aan een minister die bepaalde uitlatingen betreurt, zet de interpreet
op het spoor van censuur en/of repressie. Overigens heeft Blonk zelf aangegeven dat
hij door het weglaten van de klinkers (en de medeklinkers in ‘De Minister 2’)
uitdrukking wilde geven aan de boosheid van de minister, om zo een spanning te
bewerkstelligen tussen de diplomatieke woordkeuze van de politicus (‘betreurt’) en
de gevoelens die hem echt drijven. (De Bruin & Ham 2009: 38)
Het bovenstaande voorbeeld laat niet alleen zien dat klank een betekenisgenererend
vermogen heeft in het geval van voorgedragen poëzie, maar wijst ook op een verband
tussen klankpoëzie en engagement. Een dergelijke connectie bestond al in de
historische avant-garde, bijvoorbeeld in het legendarische ‘Zang Tumb Tumb’ (1912-
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1914) van Filippo Marinetti, waarin de Italiaanse futurist de Slag bij Adrianopel
(1913) ving in de kreten ‘zang-tumb-tumb-zang-zang-tuuumb tatatatatatatata
picpacpam-pacpacpicpampampac uuuuuuuuuuuuuuu’. Waar deze uitingen nog langs
mimetische lijnen kunnen worden geïnterpreteerd - er worden geluiden van bommen
en vuurwapens nagebootst - zijn andere vormen van klankpoëzie veel moeilijker
referentieel te duiden. Door hoorbaar af te wijken van het gangbare, dagelijkse
taalgebruik houden zulke gedichten volgens Geert Buelens automatisch een vorm
van taalkritiek in. (Buelens 2008: 119) Hij wijst er voorts op dat in klankpoëzie ‘het
niet-semantische, rituele en sjamanistische potentieel van de taal’ wordt gevierd,
waarbij de nadruk ligt op emotionele effecten en taalplezier. (Buelens 2008: 112) In
de woorden van Irene Gammel en Suzanne Zelazo: klankpoëzie laat het lichaam
spreken. (Gammel & Zelazo 2011: 259)

Intersubjectiviteit
De laatste parameter die Middleton onderscheidt, is waarschijnlijk de meest essentiële
om performancepoëzie te begrijpen: de notie intersubjectiviteit. Middleton schrijft
in dit verband: ‘Unlike the “reader” of a text in literary theory, this audience is
irreducibly plural. When a poem is read aloud at a poetry reading, an intersubjective
network arises that can become an intrinsic element of the meaning of the poem.’
(Middleton 1999: 243) Ook volgens Novak moet de rol van het publiek in de betekenis
van de performance niet worden onderschat - zij stelt zelfs een communicatiemodel
voor voordrachtspoëzie voor, waarin de zender en de ontvanger niet van elkaar
worden gescheiden (zoals in het bekende model voor literaire communicatie dat
Roman Jakobson ontwierp) maar juist worden ondergebracht in eenzelfde box, ‘in
order to underscore their direct encounter within a shared space and time.’ (Novak
2011: 177) Dat leidt ertoe dat de interpretatie nog veel meer dan in het geval van
geschreven teksten een samenspel is tussen performer en publiek, of zoals Middleton
het uitdrukt: ‘Part of what the poem means is what it means as an event in which
individual identity is set alongside the group identification of an audience.’ (Middleton
1999: 248)
Een Nederlands voorbeeld van dit proces is het hekeldicht ‘Schrijnend’ van
Bernhard Christiansen, die in 2007 het NK Poetry Slam won. Een van de strofes uit
het gedicht luidt:
wanneer je achter een computer zit
ben jij de eerste die met virussen besmet raakt
herinneringen wissend in jouw geheugen
ach
er zit een gezin achter je aan
dat jij al lang vergeten bent
een lelijk kindje dat jouw naam roept
schrijnend (Christiansen 2011: 8)
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De jij-figuur verwijst naar voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie
Rita Verdonk, die niet alleen wordt bekritiseerd om haar hardvochtige beleid (‘er zit
een gezin achter je aan / dat jij al lang vergeten bent’), maar elders in het gedicht
ook als bijenkoningin wordt getypeerd - ‘er zoemt een leger ambtenaren achter jou’.
(9) In Christiansens bundel Nu daarentegen is ‘Schrijnend’ niet meer dan een spottend
gedicht, waarmee de lezer wel of niet instemt en dat voor een contemporain publiek
bovendien al behoorlijk gedateerd is. Heel anders was het effect van deze woorden
echter bij een performance ten tijde van Verdonks beleid: Christiansen droeg het dan
voor op de toon van de politica en kreeg daarmee niet zelden de lachers in het publiek
op zijn hand. In termen van Middleton zou je kunnen zeggen dat daardoor een
intersubjectief netwerk ontstond: de dichter én zijn publiek keerden zich gedurende
de performance tegen de minister, en het was aan de invididuele bezoeker om zijn
of haar positie te bepalen: word ik deel van deze groep of houd ik me afzijdig?

Zonder boekje in een hoekje
‘Schrijnend’ is een typisch voorbeeld van een gedicht dat een fundamentele
literair-kritische vraag oproept over het onderscheid tussen geschreven poëzie en
performancepoëzie: in hoeverre kan een podiumgedicht ‘overleven’ op papier? Wat
de actuele politieke gedichten van Christiansen betreft beantwoordde Willem
Bongers-Dek (in een briefwisseling met ondergetekende) die vraag negatief: ‘Dit
zijn gedichten die zich beter in de tijd voltrekken dan op papier - waar de lezer altijd
de zandloper in handen heeft.’ (Bongers & Dera 2011: 605) Er is geen
receptiehistorisch overzicht voorhanden van bundels van performancedichters die
de transitie van podium naar papier hebben gemaakt, maar ik geloof dat constateringen
als die van Bongers-Dek als een rode draad door de literatuurkritiek lopen, waar het
de gedrukte neerslag van performanceliteratuur betreft. En daarbij zijn toevoegingen
als de volgende relatief zeldzaam: ‘Ik ga liever naar een schimmige Utrechtse kroeg
om me te laten meevoeren door een bevlogen Christiansen die poëtisch reageert op
het nieuws van nú dan over acht jaar zijn van nutteloze enjambementen voorziene
bedenkingen terug te moeten lezen.’ (Bongers & Dera 2011: 606)
Met die laatste opmerking lijkt Bongers-Dek weinig van Christiansens gedicht
heel te laten, maar die vaststelling gaat alléén op als we poëzie louter definiëren als
een schriftelijk product dat in stilte gelezen moet worden. Als vorm van
voordrachtskunst is ‘Schrijnend’ voor de criticus wél geslaagd, en als performatieve
daad is het geenszins ondergeschikt aan een sterk gedicht op papier: ‘we hebben het
over een andere soort poëzie.’ (Bongers & Dera 2011: 606) Ik schaar me daar graag
achter en pleit voor meer literatuurwetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen,
waarover nog bijzonder veel te ontdekken valt. De parameters die ik in dit artikel
heb geïntroduceerd behoeven meer theoretische reflectie en een systematische
geschiedenis van de Nederlandstalige performanceliteratuur is wat mij betreft een
desideratum. De hedendaagse lezer zit immers al lang niet meer met een boekje in
een hoekje - het is zelfs nog maar de vraag of hij daar ooit gezeten heeft.
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Carla Dauven-van Knippenberg
... dir sind vil sünd vergeben...
Over performativiteit en Duitstalig toneel van de middeleeuwen
Carla Dauven-van Knippenberg leidt het studieprogramma Duitse taal
en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek
concentreert zij zich op de mediëvistiek, waarbij zij bijzondere aandacht
besteedt aan toneel. Voor Vooys richt Dauven-van Knippenberg zich op
de vroegste vormen van voormodern theater in het Duitse taalgebied. Zij
beschouwt deze toneelstukken in het licht van John Austins interpretatie
van toneel als parasitaire performativiteit, en trekt de toepasbaarheid
ervan in twijfel. De woorden die tijdens deze theateruitvoeringen op het
toneel werden uitgesproken, hadden wel degelijk een uitwerking buiten
de grenzen van het podium.

Performativiteit en voormodern toneel
De meest basale definitie van ‘performativiteit’ is tegelijk de oudste: dingen doen
met woorden. John L. Austin introduceerde het begrip in 1955 tijdens zijn colleges
over taalfilosofie, die onder de titel How To Do Things With Words werden
gepubliceerd. Het neologisme leidde hij af van het werkwoord to perform en hij
wilde ermee zeggen dat je met woorden ook een handeling kunt verrichten of
bijvoorbeeld, een vonnis kunt voltrekken. Het begrip vond gretig aftrek en vandaag
is de strekking ervan nauwelijks meer te overzien. Zo vestigde de cultuurantropoloog
Victor Turner (Turner 1986) in zijn publicaties de aandacht vooral op de rol van
rituelen als het gaat over de performatieve en transformatieve kracht van woorden
en over woorden die handelingen voltrekken. Judith Butler (Butler 1990) pakt in
haar ideeën de categorie ‘performativiteit’ op om na te denken over de constructie
van gender. Het begrip is dus niet meer beperkt tot de speech act maar wordt ook op
andere culturele praktijken toegepast. Met name de wereld van de theaterwetenschap
heeft zich grondig met Austin en de door het begrip ‘performativiteit’ aangeduide
categorie uiteengezet.1 Austin zag namelijk
1

Meer dan tien jaar (tot 2010) heeft zich een groot aantal wetenschappers uit diverse disciplines
projectmatig en onder woordvoering van theaterwetenschapster Erika Fischer-Lichte bezig
gehouden met dit fenomeen. Talrijke publicaties getuigen van de brede spreiding van en
belangstelling voor het DFG -project ‘Kulturen des Performativen’. In haar onlangs verschenen
inleiding op de categorie ‘performativiteit’ geeft Erika Fischer-Lichte een toegankelijk
overzicht over de geschiedenis van het begrip. Daarbij gaat de wetenschapster ervan uit dat
het culturele fenomenen en processen zijn die ‘dingen doen’, die nieuwe situaties en realiteiten
doen ontstaan. (Fischer-Lichte 2012) Met name over performativiteit in teksten uit de
voormoderne tijd, zie Herberichs en Kiening (2008: 9-21. Deze mediëvisten verzamelden
in de bundel Literarische Performativität. Lektüren vormoderner Texte een aantal
uiteenzettingen van premoderne teksten. Daaruit blijkt dat de literatuur van de middeleeuwen
een eigen karakter heeft wat betreft het tot stand brengen van een realiteit door middel van
tekst. Mijn bijdrage aan genoemde bundel focust op de tekst en context van het ‘Maastrichts
Passiespel’. Ik stel hier de vraag welke ‘gebruiksaanwijzingen’ voor transformaties vallen
op te maken, om met deze analyse een bijdrage te leveren aan nadere kennis van het draagvlak
van de categorie ‘performativiteit’. (Dauven-van Knippenberg 2008: 222-239)
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de kracht van deze performativiteit - van het verrichten van handelingen door woorden
- onder meer door toneelspel teniet gedaan. Immers zou het hier, zo stelde Austin,
slechts gaan om parasitaire performativiteit die tenslotte leidt tot het uithollen van
taal:
I mean, for example, the following: a performative utterance will, for
example, be in a peculiar way hollow or void if said by an actor on the
stage, or if introduced in a poem, or spoken in soliloquy. [...] Language
in such circumstances is in special ways - intelligibly - used not seriously,
but in ways parasitic upon its normal use - ways which fall under the
doctrine of the etiolations of language. (Austin 1962: 22)
Dit strenge perspectief dat veelal verzet opriep, blijkt ook voor het toneel van de
middeleeuwen niet houdbaar. Hier wordt namelijk geen handeling nagebootst maar
ter lering vóórgedaan. De regisseur of spelleider, de acteurs en de toeschouwers zijn
allen deelnemers aan de heilsgeschiedenis die tentoon wordt gespreid. Vaak behoren
hun woorden en handelingen tot het geestelijke ritueel dat bij de hele gemeenschap
bekend is, veelal is hun functie in de sociale gemeenschap een soortgelijke als op
het toneel en is het podium de openbare ruimte.2
Deze globale waarnemingen geven te kennen dat woorden, gesproken door een
acteur op het toneel, voor deze vroegste vormen van volkstalig theater niet over een
kam geschoren kunnen worden met die van het latere theater van de illusie, waar de
taalfilosoof aan dacht toen hij zijn stellingen opzette. Aan de hand van enkele
voorbeelden uit het Duitstalig toneel van de middeleeuwen wil deze bijdrage
illustreren dat het predramatisch theater dicht tegen Austins eisen aanzit. Volgens
hem dient een performatieve handeling woorden te gebruiken die een bepaalde
conventie kennen, dienen de personen die bij de handeling betrokken zijn bij de
handeling te passen en moeten alle betrokken personen het procedé correct en volledig
ten uitvoer brengen - voorwaarden die mijns inziens ruimschoots worden vervuld
door dit theater. (Austin 1962: 14-15)

De vroegste vormen van voormodern theater
Een schets van de geschiedenis van het genre plaatst de voorbeeldteksten in hun
gebruikersomgeving. In eerste instantie - dit is aan het einde van detiende eeuw maak-
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ten de spelen in een sterk gereduceerde vorm deel uit van de paasliturgie.3 Op het
graf van de verrezen Christus zongen monniken in dialoog de vraag van de Engel
aan de vrome vrouwen en hun antwoord op die vraag:
Engel: Wie zoekt gij, christicolae.
De vrouwen: Jezus van Nazareth.
De engel: Hij ligt hier niet meer. Hij is opgestaan. Gaat en verkondigt dit.4
Ten grondslag hieraan ligt het evangelie van Matteüs, dat in de paasnacht tijdens de
eerste getijdebeden, de metten,5 werd voorgelezen. De taal waarin gezongen werd
was de taal van de kerk, het Latijn, de ‘spelers’ waren monniken, de kostuums en de
rekwisieten waren pij en wierooksvat. Dit veraanschouwelijkte Bijbelverhaal dat de
liturgie wilde sieren, looft vooral de goedertieren God. Een eerste uitbreiding van
deze korte dialoog vond plaats door de verkondiging van de vrouwen aan de apostelen,
de gang van de apostelen Petrus en Johannes naar het graf, om zich van de woorden
van de vrouwen te overtuigen (evangelie volgens Johannes 20,1-9, gelezen op zaterdag
na Pasen) en de wenende Maria Magdalena, die aan de vermeende tuinier vraagt, of
deze haar heer heeft gezien (evangelie volgens Johannes 20,11-18, gelezen op
donderdag na Pasen). Tot in de achttiende eeuw bleven die Latijnse opvoeringen,
die qua intentie theocentrisch als een laus dei bedoeld waren, deel uitmaken van de
paasliturgie, qua omvang en toon aangepast aan deze hoogste kerkelijke feestdag.

Toneel en de volkstaal
Het eerste volkstalige toneel in het Duitse taalgebied dat is overgeleverd - het Grote
Benediktbeurer Osterspielfragment - is rond 1250 te dateren.6 Vanaf dit moment tot
aan de reformatie en het humanisme, de twee grote stromingen die de middeleeuwen
zouden beëindigen, zijn er vandaag rond de tweehonderd spelteksten (Bergmann
1986) en rond de drieduizend vermeldingen van opvoeringen (Neumann 1987)
bekend. Deze spelen, die naast de bovengenoemde liturgische spelen op- en tot bloei
kwamen, vertonen inhoudelijk een breed spectrum: het heilsverhaal van de schepping

3
4

5

6

Een goed overzicht biedt het artikel ‘Osterfeiern’ in het zogenaamde Verfasserlexikon. (Linke
en Mehler 1989: 92-108)
Dit is de perikoop (het door de canon voorgeschreven gedeelte uit een van de vier
evangelies voor een bepaalde dag in het kerkelijk jaar) voor de paasnacht, volgens
Matteüs 28,1-7. De fundamentele studie van Helmut de Boor uit 1967 is nog steeds
toonaangevend voor zover deze de in de paastroop genoemde opsmuk van de
paasliturgie betreft. (De Boor 1967)
De liturgische getijden zijn binnen de rooms-katholieke kerk, met name in een kloostercontext,
een complex van gebeden, die op bepaalde vastgelegde uren van de dag (en de nacht) werden
gevierd. De metten waren de gebeden waarmee de dag begon. Dit was om twee uur in de
ochtend.
Het is in een verzamelhandschrift, de Codex Buranus, met vooral liederen opgetekend. Deze
liederen werden beroemd door Carl Orffs compositie Carmina Burana (1935). Later zullen
er ook toneelteksten zijn, die in eigen regieboeken werden opgetekend.
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tot en met het Laatste Oordeel, verhalen over Maria en heiligenlegenden en
Antichristspelen. Ze behoren niet meer tot de eigenlijke lofprijs van God maar zijn
eerder antropocentrisch, want ze beogen - net als hun nauwe verwante, de preek heilsleer te zijn.7 Juist door deze eigenschap zijn die spelen performatief in Austins
zin van het woord, zij bewerkstelligen met hun woorden en handelingen bij de
deelnemers - bij spelers zowel als bij toeschouwers - immers een wijziging dan wel
bevestiging van hun gedrag. Hoe heftig deze leer kan uitpakken moge uit een veel
geciteerde8 kroniek blijken, die de Saksische bibliothecaris Gottfried Christian
Freiersleben in 1760 schreef over een voorval uit dat jaar. In het stadje Eisenach zou
een spel zijn opgevoerd over de vijf dwaze en de vijf wijze maagden. Volgens het
evangelie van Matteüs (25,1-13) vertelt Jezus dit verhaal om duidelijk te maken dat
je altijd voorbereid moet zijn om de tocht naar de hemel te ondernemen. Omdat de
dwaze maagden vergeten hadden reserveolie voor hun lampjes mee te nemen op die
tocht, waren zij niet voorbereid toen de bruidegom kwam. Deze ging vervolgens
alleen met de wijze maagden naar de hemel en sloot de poort goed achter zich. De
vijf dwaze maagden konden daarna smeken en bidden wat ze wilden: de poort bleef
gesloten. Een van de prominente toeschouwers van de opvoering van dit verhaal in
Eisenach, de markgraaf Frederik I, der Freidige of der Gebissene (1257-1323), was
dermate ontzet over het harde lot van de dwaze maagden - ondanks de smeekbeden,
zelfs van Maria, had God geen medelijden met deze dwaze maagden en besloot hen
voor eeuwig te verstoten - dat hij terstond een hersenbloeding kreeg en drie jaar ziek
te bed lag voor hij stierf. Dit soort spectaculaire verhalen over het toneel van de
middeleeuwen komt wel vaker voor, maar omdat ze veelal in een reformatorische
context thuishoren, moet men de factisch-historische waarde ervan met een korreltje
zout nemen. Wat desalniettemin blijft is de performatieve kracht van het toneel die
blijkt uit dit soort berichten over het genre.

De nieuwe massamedia
De relatie van het toneel van de middeleeuwen met de preek - de theoloog Paul
Keppler spreekt al vroeg van een ‘Predigt von der Schaubühne’ - kent tal van facetten.
(Keppler 1882) Op de eerste plaats is de beweegreden van die relatie te zoeken in
het feit dat spelleider en prediker vaak één en dezelfde persoon waren. Juist in het
midden van de dertiende eeuw, toen ook de eerste toneeltekst in de volkstaal tastbaar
werd, komen de bedelorden op die zich onder andere ten doel stellen, de grote massa's
van de stedelijke bevolking in hun eigen taal vertrouwd te maken met de heilsleer
en zo op

7

8

Een overzicht van de geschiedenis van het middeleeuws toneel alsmede literatuur over dit
genre biedt mijn artikel in Spel en Spektakel (2001); in het artikel ‘Ein Anfang ohne Ende’
(1994) in de feestbundel voor Hansjürgen Linke ben ik nader ingegaan op de principiële
samenhang van dit genre en de preek. Linke zelf heeft tal van publicaties over het toneel van
de middeleeuwen op zijn naam staan.
Zie Neumann 1987: 10-11; zelfs Wikipedia maakt gewag van deze gebeurtenis, maar ook
Harald Schieckel in de Neue deutsche Biographie (1961).
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te roepen tot een God welgevallig leven. Met name de orde van de franciscanen legde
zich toe op deze nieuwe vorm van preken die al snel dermate populair werd, dat de
gelovigen uit hun parochiekerk wegbleven om naar de kloosterkerk te gaan en daar
naar de preek te gaan luisteren. Om dit te voorkomen werd er door paus Clemens V
tijdens het concilie van Vienne in 1312 de formule uitgesproken dat deze
volkspredikers niet mochten preken tijdens de kerkvieringen. (Lecler 1967: 176) Dit
had vergaande gevolgen, ook voor het ontstaan van het toneel. (Dauven-van
Knippenberg 1994) De zo uit de kerk verbannen predikende monniken zochten voor
hun godsdienstige belering een plaats in de stad of zelfs buiten de stadsmuren omdat
de pleinen te klein bleken voor de schare toehoorders. Eenmaal buiten de kerk en de
grenzen van de liturgie vonden deze retorisch geschoolden andere, nieuwe sterke
middelen om de heilsleer te verkondigen, namelijk door de verhalen uit deze heilsleer
uit te beelden in de hoop dat de schare van gelovigen door het horen én het zien van
die verhalen wordt gesommeerd van zijn zondige levensgewoonten afstand te doen
en voortaan vroom en godsvruchtig te leven. Het gaat hierbij om het maatschappelijk
juiste gedrag in een stedelijke context. Aan de grote opvoeringen nam immers de
hele vroegstedelijke gemeenschap deel, zij het als speler, zij het als toeschouwer dan
wel als ‘toeleverancier’ van rekwisieten of decorstukken en kleding. Allen maken
zij deel uit van de kosmos van het heilsplan, het enige kader voor de stedelijke
socialisatie.9
De spelleider van het toneel was - gezien de boven geschetste uitgangssituatie
zeker in het begin van de traditie - goed bekend met de dagelijkse lezingen van de
evangeliën en de uitleg ervan. Die pakte hij op voor de samenstelling van het
toneelstuk. Vooral het toneel dat inhoudelijk de verhalen rond de passie- en paastijd
tot uitgangspunt neemt, kent talrijke raakvlakken tussen die twee performatieve
genres.10 Maar ook de inleiding op het spel laat zien dat hier een preekervaren
personage aan de slag was. In veel gevallen krijgt de toeschouwer door zijn toespraak,
meestal eindigend met een gebed, een soort samenvatting van het spel.

Simultaan theater
Het vaak verschillende dagen durende spelgebeuren vindt in de open lucht plaats.
Er is geen podium in de strikte zin van het woord, maar een speelveld met diverse
loci - kraampjes waarin de spelers zich gedurende de tijd dat ze niet in actie zijn
ophouden. Dit kan een plein in de stad zijn, bijvoorbeeld het kerkplein of de markt.
De loci zijn overdrachtelijk geordend volgens het virtuele model van de heilswereld:
in het oosten - daar breekt de jongste dag, de dag des oordeels aan - zetelt God in de
wereld van het hiernamaals temidden van de gelukzaligen. Daar recht tegenover
bevindt zich de hel -

9

10

Hansjurgen Linke heeft het over socialisatie van de gemeenschap wanneer hij de rol van het
toneel door diens codificeren van normen en waarden in de opkomende verstedelijking
beschrijft. (Linke 2004)
De liturgiehistoricus Louis van Tongeren vindt dat de bijbelse verhalen ‘als het ware
functioneren als een draaiboek’. (Van Tongeren 2000: 64)
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vaak uitgebeeld als muil van een draak - met zijn verradelijke bewoners en de
verdoemden. Tussen deze twee polen bevinden zich aan de rechterhand van God de
loci van de godgevalligen, aan de linkerhand die van zijn tegenstanders. Deze polaire
topografie belichaamt de kosmos van de gelovige. Soms vinden delen van de
handeling plaats bij of in deze loci, maar meestal op de open ruimte ertussen. Deze
urenlange handeling verloopt niet werkelijk successief en chronologisch, want vaak
is er op verschillende plaatsen tegelijk actie. De toeschouwer loopt heen en weer; is
telkens daar waar iets gaande is of waar iets te beleven valt. Deze manier van
toneelspelen wordt simultaan theater genoemd en kent geen andere eenheid van
handeling, tijd en plaats dan die van de heilsgeschiedenis. Het behoeft nauwelijks
betoog dat het om een vorm van opvoering gaat die vaak tot onrust leidt. Vandaar
ook dat de toneelteksten die bewaard zijn gebleven herhaaldelijk een soort van
stilte-aanmaning kennen: engelen zingen Silete, silete, silentium habete. Woorden
die ‘iets doen’: ze hebben de uitwerking dat de aanwezigen ophouden met spreken
en gaan luisteren.
Met een dergelijk liedje begint een tekst die rond 1470 te dateren is: het
Donaueschinger Passionsspiel.11 Dit toneelstuk is uit de veelheid van spelteksten
een willekeurig voorbeeld dat hier toch weer niet geheel willekeurig gekozen is
omdat deze tekst zeer beeldend is en daardoor de performativiteit in woord, (levend)
beeld en handeling zogezegd uitschreeuwt. Het manuscript heeft het formaat van
ongeveer een dubbelgevouwen A-viertje (circa 31×10 centimeter), het zogenoemde
registerformaat. Dit formaat ligt goed in de hand van de spelleider die gedurende de
opvoering als een dirigent op het toneel rondwandelt en ervoor zorgt dat op het juiste
moment de juiste personen op de juiste plek spelbereid zijn. De spelers waren
overigens tot laat in de middeleeuwen uitsluitend van het mannelijke geslacht. Zij
dienden zich niet met hun rol te identificeren. Hoe zou dat ook kunnen? God de
vader, Christus, Maria, duivels: het zijn figuren die zich hiertoe niet eigenen. Zij
worden slechts nagebootst om gewenst dan wel ongewenst gedrag te demonstreren,
om tenslotte een gewenst gedrag te bewerkstelligen.

... hie mit es angefangenn ist...
Aan het begin van de opvoering trekken alle spelers het speelterrein op en gaan naar
hun loci, waar ze gedurende de hele opvoering blijven. Zij zijn allen - zo de
regieaanwijzing (v. 32a-g) - gekleed naar de aard van hun status. Dat deze stoet bij
de toeschouwers tot rumoer leidt is al te begrijpelijk,12 maar zodra de engelen hun
Silete hebben gezongen kan de knecht van de proclamator vanuit het midden van
het toneel zijn

11

12

De speltekst is met een uitvoerige inleiding en voorzien van commentaar uitgegeven door
Anthonius H. Touber. Hier zijn ook de algemene gegevens over het manuscript zoals datering,
formaat, omvang etc. te vinden. (Touber 1985)
De stadsocioloog Richard Sennett wijst er op dat pas vanaf het midden van de negentiende
eeuw het publiek zich ondergeschikt maakte aan de kunst en tijdens een opvoering diende
zwijgen. (Sennett 1998)
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heer aankondigen. Die zal zijn leer voordragen opdat allen beter voor het kwaad zijn
behoed (v. 4-23). De knecht roept allen op - daarmee zijn zowel de spelers als de
toeschouwers bedoeld - goed te luisteren want zijn heer zal het lijden van Christus
verkondigen. Wees stil en luister, zo klinkt de oproep tot het gewenste gedrag (v.
22-23).
De regieaanwijzig geeft te kennen dat twee hoornblazers eerst nog de komst van
de proclamator aankondigen die daarna eveneens in het midden gaat staan. Hij begint
zijn toespraak met een gebed, smeekt God en Christus om iedereen wijsheid, kracht
en ondersteuning te verlenen en de heilige geest te sturen. Ieder die dit begeert, dient
nu samen met hem amen te spreken. Na dit gezamenlijk gesproken eind van het
gebed gaat hij met zijn toespraak voort door de allerliefste kinderen in God aan te
spreken: vrouwen en mannen, rijk en arm, ieder in staat en stand die god heeft gegeven
(v. 32-36). Ook hij verkondigt de inhoud van het volgende spel en de waarde van
het lijden van Christus voor iedereen. Op dit moment gaat hij over tot de includerende
wijvorm. Wanneer hij nog eens nadrukkelijk wijst op het feit dat dit afschuwelijke
lijden, dat ieder thans kan aanschouwen, ons allen genade heeft gebracht (v. 67).
Zwijgt en aanschouwt hoe hij voor ons is gestorven! Met deze oproep - hie mit es
angefangenn ist -, zo de proclamator, is het spel begonnen (v. 81). Die laatste woorden
kunnen als klassieker binnen de traditie van het begrip ‘performativiteit’ worden
gezien, ze doen immers iets; ze verklaren de ene toestand voor beëindigd, de andere
voor begonnen. Maar ook de preekachtige toespraak - het gebed met gezamenlijk
gesproken amen, het aanspreken van de toehoorders en toeschouwers, de samenvatting
van het verhaal en de uitleg ervan - getuigt van de geloofsbeleidende kracht.13

Maria Magdalena - Simon - Jezus
Een tweede voorbeeld uit het Donaueschinger Passionsspiel is vooral gericht op het
meest opvallende kenmerk van het genre, namelijk de simultaneïteit: tegelijkertijd
vinden verschillende handelingen op verschillende loci plaats. Speltechnisch kan dit
goed omdat immers alle spelers gedurende de hele opvoering op het toneel zijn. Door
middel van gelijktijdige, contrastieve dan wel cumulatieve uitbeeldingen wordt de
zeggingskracht van een passage beïnvloed. Mooi is de simultane uitbeelding van de
zondige Maria Magdalena en het maal van Jezus met zijn volgelingen bij Simon de
Farizeeër oftewel de Melaatse. De loopwegen tusen de loci onderstrepen enerzijds
de simultaneïteit van de diverse handelingen, anderzijds verbinden zij de polaire
werelden tot één kosmos. Dit verhaal is helemaal aan het begin van het spel geplaatst.
Na zijn preek heeft de proclamator de opening van het spel uitgeroepen en het koor
van de toneeljoden heeft een verbastering van het Onze-Vader-gebed gezongen.
Hoewel dit lied zeker tot geroezemoes en gelach zal hebben geleid, behoefde het
vervolg van het spel nauwelijks een verzoek om stilte, want de regieaanwijzing (v.
81 a-c) vertelt hoe Maria

13

De Franse onderzoeker Hervé Martin meent dat de mensen verheugd waren wanneer zij in
een preek een toespeling op toneel konden vernemen en anderzijds net zo verheugd waren
wanneer zij in een spel een preek of een prediker herkenden. (Martin 1988: 90)
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Magdalena - bedenk dat het een jonge man is die deze rol speelt - met vrolijke
bewegingen opstaat en aan haar knecht vraagt om Yesse en zijn vrienden te gaan
halen. Zij zijn, zoals later blijkt, soldaten van Pilatus. Met hen wil ze vrolijk zijn,
schaken, musiceren, dansen en zingen want ze wil plezier hebben in haar leven (v.
86-94). Maar al te graag geeft Yesse gehoor aan deze uitnodiging en terwijl de mannen
op weg gaan naar Maria Magdalena schampert Malchus dat zijn vriend Yesse heus
niet de enige is op wie Magdalena haar zinnen heeft gezet. Magdalena begroet toch
in het bijzonder Yesse en nodigt hem uit op zijn viool te gaan spelen. De
regieaanwijzig (v130a-e) deelt ons mee dat de jongelui zich eerst met de
snaarinstrumenten vermaken en dan gaan schaken. Ondertussen gaat Simon de
Farizeeër naar de plaats waar de hier Salvator genoemde Jezus zit en nodigt hem uit
om samen met zijn volgelingen bij hem te komen eten. De Salvator neemt de
uitnodiging aan waarop Simon teruggaat naar zijn huis. Hier geeft hij zijn knecht
Mathusalem geld en de opdracht brood en vis te gaan halen voor hun gasten. De
knecht komt bij het boodschappen doen langs de plek waar Maria Magdalena en de
mannen van Pilatus zich vermaken. Zodra zij hem ziet roept ze ook hem om gezellig
een glaasje mee te drinken en haar te vertellen of zijn meester soms leuke gasten
verwacht. Dan wil ze ook graag aanschuiven. Daarop kan Mathusalem naar waarheid
vertellen dat de verwachte gast niets voor Magdalena is, want het is de man die zegt
God te zijn, die alle zonden van de wereld wegneemt en geen kwaad kan doen. Zij
zou er beter aan doen hier te blijven en zich te amuseren. Tenzij - en dit is een
beslissende opmerking - ze van plan is zich van haar zondig leven af te keren. Daarop
verlaat Simons knecht het gezelschap om zijn weg naar huis voort te zetten. Zijn
woorden hebben de zondige vrouw tot denken aangezet want nu wendt ze zich heftig
van het schaakbord af en blijft - als een tableau vivant - bevend van schrik zitten.
Dit beeld blijft vastgehouden terwijl de handeling weer naar Simon zwenkt die naar
de Salvator en zijn discipelen wandelt om te zeggen dat het eten is opgediend.
Gezamenlijk begeven zij zich naar Simons huis waar inmiddels ook alle farizeeërs
zijn aangeschoven. Als iedereen zit, verschuift de focus weer naar Magdalena die
op dit moment heel heftig het schaakspel van zich afgooit, opspringt en haar afschuw
over haar leven tot nu toe uitspreekt: voortaan zal zij een leven zonder wereldse
vreugde en wellust leiden.
Terwijl Yesse en zijn vrienden ervandoor gaan, trekt Maria Magdalena met haar
vrouwen naar de apotheek om welriekende zalven te kopen voor de man die haar
zonden vergeven kan. Er ontspint zich een dialoog tussen die twee waarbij de
apotheker herhaaldelijk onderstreept dat hij de beste en meest welriekende zalf aan
Magdalena verkoopt. Die is voor de berouwvolle zondares nauwelijks goed genoeg
om haar nieuwe heer en meester, de Salvator, te eren. Zij begeeft zich nu ook naar
Simons huis, werpt zich aan de voeten van Jezus, beweent ze, droogt ze met haar
lange haren af en zalft ze.

Instructie door simultaneïteit en multimedialiteit
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Met dit uit de iconografie zo bekende beeld wordt deze serie van simultane
handelingen afgerond. Maria Magdalena staat zowel als handelende én als sprekende
figuur in
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het middelpunt. Daar staan de wegen en acties van Simon tegenover. De twee partijen
denken ofwel helemaal niet aan Jezus en een godgevallig leven (Magdalena en haar
vrienden) of staan sceptisch ten opzichte van diens leer (Simon en de zijnen). Min
of meer als as tussen deze twee uitersten presenteert Jezus zich met zijn discipelen
statisch. Hij verlaat pas zijn stomme rol wanneer hij Simon en zijn sceptische gezellen
door middel van gelijkenissen de situatie uitlegt en daarna Maria Magdalena van
haar zonden bevrijdt: Stand vff dir sind vil sünd vergeben / gang hin vnd für ein seligs
leben (v. 341-342). Sta op, jou zijn veel zonden vergeven, ga heen en voer een goed
leven. Je geloof heeft je zalig gemaakt. Ga naar je zuster en doe wat zij je zegt, dan
zul je de hemelse troon bezitten.
Drie door loopwegen van de diverse personages aan elkaar gekoppelde handelingen,
zijn elkaars tegengestelde. De simultaneïteit versterkt het polaire effect. De
gebeurtenissen monden uit in Things Done With Words. Jezus spreekt hier op het
toneel woorden uit die in het Bijbelverhaal de zondares van haar zonden bevrijden.
Die woorden gelden echter niet alleen intrinsiek op het toneel, maar ook en vooral
voor alle betrokken personen. Juist ook buiten de wereld van het toneel.
Het evenement van een theateropvoering bracht altijd enorm veel publiek op de
been zodat het toneel van de middeleeuwen gerust een massamedium mag worden
genoemd, waarbij het vertoonde een voorbeeld dient te zijn voor eenieders leven.
Voor het toneel van de middeleeuwen zijn de bedenkingen van Austin dat ‘a
performative utterance will, for example, [...] by an actor on the stage, [...] fall under
the doctrine of the etiolations of language.’ daarom uitdrukkelijk te verwerpen.
(Austin 1962: 22) De performatieve kracht van de interactie van woord, beeld en
handeling getuigt juist in dit genre niet van een verbleking van het woord door zijn
toneelmatige context maar wordt daarentegen geaccentueerd. Door zijn referentie,
het heilsplan, kan bij het geestelijk toneel van de middeleeuwen helemaal geen sprake
zijn van een uitgehold taalgebruik. De bijzondere kenmerken van dit genre simultaneïteit, het voorleven van gewenst dan wel ongewenst gedrag, non-fictieve
kosmos, wars zijn van illusie - ondersteunen zijn performativiteit. In het proces van
stedelijke socialisatie bezit dit voormoderne toneel uitdrukkelijk een transformatieve
kracht want het is instructie van zowel godsdienst als omgangsvormen. Met andere
woorden: het bewerkstelligt.
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Eindnoten:
2 Dorothea Freise gaat met haar stelling zelfs zover, dat opvoeringen van spelen in de stad van
de middeleeuwen niet zijn te verstaan als toneel maar als sociaal handelen. (Freise 2002: 45)

Vooys. Jaargang 32

27

Roos Muis
Pen, papier en een podium
Slam poetry als vorm van community art
Louder than a Bomb, 's werelds grootste poetry slam voor jongeren, laat
zien dat slam poetry meer kan zijn dan de combinatie van poëzie en
performance. Studente Roos Muis toont dat poetry slam bij Louder than
a Bomb vooral als middel wordt ingezet om de levens van de deelnemende
jongeren in positieve zin te veranderen. Aan de hand van concepten uit
de theorie over community art analyseert zij de sociale en emotionele
effecten van enkele performances. Zo wordt duidelijk wat deze poetry slam
nu zo uniek maakt en hoe de sociale ervaring van dit evenement
weerspiegelt in de poëzie.
Elke lente klinken in Chicago de stemmen van honderden jongeren die met elkaar
poëzie schrijven, delen en vieren. De stad komt tot bloei: het is de tijd van de grootste
poetry slam voor jongeren ter wereld, Louder than a Bomb. Vijftien jaar voor de
eerste editie van deze poetry slam was dichter en bouwvakker Marc Smith op zoek
naar een manier om de poëzie nieuw leven in te blazen. Volgens Smith waren
gevestigde dichters niet langer in gesprek met de wereld: met hun specialistische taal
en hun manier van voordragen waren zij niet meer in staat om de ‘gewone’ mens te
bereiken. Zo bleef de poëzie beperkt tot een afgesloten ruimte binnen het culturele
veld, slechts bereikbaar voor een kleine groep specialisten. Smith wilde poëzie
teruggeven aan de mensen, en begon met het organiseren van een poetry slam - een
fenomeen dat honderden jongeren vanuit alle delen van Chicago elk jaar samenbrengt
bij Louder than a Bomb. De gelijknamige documentaire die over deze poetry slam
gemaakt is, laat zien dat een deelname aan Louder than a Bomb voor veel jongeren
een levensveranderende ervaring is. Het unieke aspect van deze slam is dan ook niet
zozeer de combinatie van poëzie en performance die ook terug te vinden is bij andere
poetry slams, maar de ervaring van de deelnemers en de rol die dit evenement speelt
in hun leven. Om die reden zal ik in dit artikel de poëzie en de performances van
Louder than a Bomb benaderen in het licht van concepten uit het theoretisch kader
van community art. Aan de hand van deze concepten die zowel een artistieke als
sociale dimensie omvatten, hoop ik het unieke karakter van deze poetry slam te
duiden.

Slam poetry & Louder than a Bomb
Slam poetry kan gedefinieerd worden als een beweging die het literaire, het
performatieve en het sociale potentieel van poëzie met elkaar combineert.
(Somers-Willett 2009: 135) Dit komt concreet tot uiting in de poetry slam die Smith
voor ogen had: een
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poëziecompetitie waar dichters hun eigen werk voordragen voor een publiek dat
direct daarna een waardeoordeel aan de voordracht toekent. Slam poetry kent een
rijke variëteit, en kan worden beschouwd als een verzameling werken die niet
gekenmerkt wordt door een gemeenschappelijke toon, vorm of inhoud, maar door
een streven naar een intieme en authentieke relatie met het publiek door middel van
performance. (Somers-Willett 2009: 17) In de stad waar Smiths wens voor de poëzie
begon, vond een aantal jaar later voor het eerst de poetry slam voor jongeren plaats
die op dit moment de grootste ter wereld is. Vanaf 2001 organiseren de Young
Chicago Authors elk jaar Louder than a Bomb. Young Chicago Authors is een
organisatie die zelfexpressie, geletterdheid en een bewustzijn van een eigen stem bij
de jongeren in Chicago wil aanmoedigen door middel van schrijven en performance.
(Young Chicago Authors) Louder than a Bomb werd ontwikkeld met als doel de
jongeren in Chicago een veilig platform te geven waar ze hun verhalen kunnen delen,
de waarheid kunnen spreken en zichzelf en hun publiek kunnen uitdagen en daarmee
de rijke traditie van oral storytelling kunnen voortzetten. (Young Chicago Authors)
Gedurende drie weken delen meer dan zevenhonderd jonge dichters hun werk, en
komen meer dan vijfduizend toeschouwers hun performances beluisteren, bekijken
en beoordelen. Elke deelnemende middelbare school wordt vertegenwoordigd door
een team van minimaal vier en maximaal zes dichters tussen de vijftien en achttien
jaar, en elk team bereidt zowel individuele gedichten als groepsgedichten voor. De
dichters worden direct na hun performance beoordeeld door vijf juryleden die
willekeurig uit het aanwezige publiek gekozen worden. De juryleden geven cijfers
op een schaal van één tot tien, waar één staat voor een gedicht dat nooit geschreven
had mogen worden, en tien voor een ‘mind-busting, face-melting, eye-popping,
brilliant literary piece of genius’. (Louder than a Bomb) Echter, iedereen dient de
woorden van auteur Allen Wolf te onthouden: ‘the points are not the point, the point
is the poetry.’ (Louder than a Bomb)

Louder than a Bomb & community art
De documentaire die over Louder than a Bomb gemaakt is, laat zien dat deze poetry
slam niet slechts draait om de combinatie van poëzie en performance. Deze combinatie
is bovenal een middel om een positieve verandering te brengen in de levens van de
jongeren. Deze poetry slam draagt dus niet alleen een esthetisch aspect in zich, maar
ook een sociaal aspect. De combinatie van het artistieke met het menselijke staat
centraal in concepten uit het theoretisch kader van community art. Community art is
de verzamelnaam voor een breed scala aan artistieke praktijken die gedreven worden
door het geloof dat kunst een verschil kan maken in de manier waarop mensen relaties
met elkaar en met de wereld onderhouden. (Prentki 2009: 9) Wat deze artistieke
praktijken samenbrengt onder de noemer ‘community art’ is niet zozeer een gedeelde
aard of een gedeeld genre, maar eenzelfde creatief proces dat aan deze praktijken
ten grondslag ligt. In hun verzamelwerk ‘The Applied Theatre Reader’ definiëren
theaterwetenschappers Tim Prentki en Sheila Preston dit creatieve proces als volgt:
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[it is] a creative process that takes participants and audiences beyond the
scope of conventional, mainstream art into the realm of art that is
responsive to ordinary people and their stories, local settings and priorities.
(Prentki 2009: 9)
Het creatieve proces dat community art definieert vindt zijn oorsprong in de
avant-garde van de jaren twintig en dertig, toen kunstenaars op zoek gingen naar
manieren waarop kunst verbonden kon worden aan het alledaagse leven op straat en
aan nietkunstenaars. (Van Erven 2013) In de jaren vijftig versterkte deze trend en
verhuisde kunst letterlijk naar buiten de gevestigde instituten. Vanaf dat moment
kwam kunst in aanraking met de openbare ruimte, met het dagelijks leven en met
‘gewone’ mensen. Het cruciale moment in de ontwikkeling van community art vond
plaats tijdens de jaren zeventig toen kunstenaars realiseerden dat hun kunst saai,
ineffectief en wellicht zelfs manipulatief geworden was. Ze ontdekten dat het veel
beter was om de mensen die ze met hun kunst wilden bereiken op een actieve manier
in hun creatieve proces te betrekken, en zo werd community art geboren. (Van Erven
2013) Volgens Eugene van Erven, verbonden aan de faculteit Theaterwetenschap
van de Universiteit Utrecht, is community art in essentie een vorm van esthetische
communicatie waarbij de betrokkenen hun verbeeldings- en uitdrukkingskracht
gebruiken om een taal te ontwikkelen die uitdrukking geeft aan en reflecteert op wie
zij zijn en hoe zij de wereld zien. (Van Erven 2013) Wat community art hierbij
onderscheidt van andere, mainstream kunst-
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praktijken, en daarmee bepalend is voor het karakter van community art, is ten eerste
de ongebruikelijke contexten waarbinnen gewerkt wordt en ten tweede de speciale
relaties die aangegaan worden tussen de verschillende betrokkenen. Hierdoor reikt
community art verder dan kunst alleen - naast het esthetische aspect is er altijd een
sociaal aspect aan verbonden dat maakt dat er, idealiter, een positieve transformatie
plaatsvindt in het leven van de deelnemende mensen. Dit concept van transformatie
komt niet voort uit een romantisch of religieus idee over kwetsbare mensen, maar
wil mensen herinneren aan hun eigen aanwezigheid en vermogens. (Prentki 204)

Coming to voice
Community art-praktijken vinden over het algemeen plaats in contexten waar de
toegang tot kunst klein is of niet bestaat, en betreffen mensen die normaal gesproken
niet actief bij de kunsten betrokken zijn. Om deze reden kunnen de praktijken vaak
gevonden worden in ruimten die anders dan bijvoorbeeld theaters en musea, niet
direct met kunst geassocieerd worden, zoals scholen, de straat, conflictgebieden,
gevangenissen, buurthuizen of andere plaatsen die belangrijk zijn voor een bepaalde
gemeenschap. Louder than a Bomb vindt iedere drie jaar plaats in het economisch
zwakke Chicago, waar het merendeel van de deelnemende jongeren van een relatief
kansarme achtergrond komt. Het gaat om jongeren met een hybride identiteit, waarvan
het grootste deel nooit eerder in aanraking kwam met kunst, en dus ook niet met
poëzie. Een van de deelnemers vertelt daarover: ‘these guys with hoodies, they don't
do poetry’. (Louder than a Bomb) Kevin Coval, de oprichter van Louder than a
Bomb, vertelt dat van de deelnemende jongeren in het alledaagse leven weinig
verwacht wordt. Voor hem is deze poetry slam daarom bovenal een proces waarbij
jongeren aan wie nooit wat gevraagd wordt actief betrokken worden . Hij vertelt:
You become astounded by the power and articulation of young people.
When you see this kind of intelligence of kids who are about to flunk out
of school, you see that maybe the way we judge kids and their intelligence
- maybe we have that wrong. Maybe we have it wrong because we don't
ask them enough what they think, we don't incorporate the realities of their
lives in their educational space, and we don't take that into the classroom.
That is the source of where we can start the process from: tell me where
you are from. That's it. And you begin to paint the neighbourhood with
light. (Louder than a Bomb)
Bij Louder than a Bomb wordt een ruimte gecreëerd waarbinnen er niet voor de
jongeren gesproken wordt, maar waarbinnen zij zelf kunnen spreken. Het is voor
hen een plek waar ze in hun eigen stem zichzelf kunnen uitdrukken en waar ze hun
gedachten en de realiteit van hun levens kunnen laten horen. Dat betekent voor veel
van hen meer dan vertellen wat er in hun gedachten omgaat - het gaat om het werkelijk
laten zien en horen van wie zij zijn. Dit type proces van het vormgeven en uitdrukken
van identiteit is kenmerkend voor community art praktijken - namelijk representatie
niet als een
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spreken voor, maar als een laten spreken van. In plaats van voor anderen te spreken,
wordt binnen deze poetry slam een ruimte gecreëerd die anderen in staat stelt om
zelf te spreken en gehoord te worden. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich
mee om te waarborgen dat de representaties gemaakt kunnen worden in een omgeving
van sensitiviteit, dialoog, respect en wederkerigheid. (Prentki 2009: 65)
Voordat de jongeren bij Louder than a Bomb zich in hun eigen stem kunnen
uitdrukken, moet er eerst een bewustzijn van een eigen stem zijn. Voor veel van de
jongeren is dit bewustzijn nog afwezig, en de eerste stap die zij moeten maken, is
die van zwijgen naar spreken. In haar boek Talking Back wijst bell hooks, een
belangrijke theoretica uit de traditie van black feminism, erop dat een stem hebben
betekent dat je beweegt van stilte naar spraak:
Coming to voice means moving from silence into speech. (..) Awareness
of the need to speak, to give voice to the varied dimensions of our lives is
one way to begin the process of critical consciousness. (..) This offers
students a sense of identity, place, and hope. (hooks 1989: 256)
Een stem hebben, en daar bewust van zijn, is voor de jongeren de eerste stap richting
het kunnen, durven en willen uitdrukken van zichzelf. Veel van hen waren voorheen,
figuurlijk gesproken, zonder stem, omdat hun niet gevraagd of toegestaan werd om
te spreken, of omdat ze stil bleven uit angst voor afwijzing. De ervaring van het
spreken ‘connects them to a sense of agency and self-formation’. (Giroux 1992: 256)
Louder than a Bomb heeft vanaf het begin gestreefd een veilig platform te zijn waar
jongeren zelf hun verhalen met elkaar kunnen delen (Youth Chicago Authors) en
tracht de omgeving te laten bestaan uit wederzijds vertrouwen en respect. Alleen al
het deeluitmaken van zo'n omgeving, waar er wanneer je spreekt naar je geluisterd
wordt, is van belang voor de deelnemende jongeren.
Wanneer de jongeren de stap van stilte naar spreken gemaakt hebben, kunnen ze
in dichtvorm zichzelf uitdrukken. Een van de meest karakteristieke aspecten van de
performances bij Louder than a Bomb is dat de jongeren bovenal hun identiteit in
woorden gaan vormgeven en uitdragen: het uitdrukken van zichzelf in dichtvorm
brengt de jongeren een sense of self. Het merendeel van de gedichten is geschreven
in de eerste persoon enkelvoud, en deze narratieve vorm geeft aanleiding om de
lyrische ik te vereenzelvigen met de dichter op het podium, waardoor de poëzie
ervaren kan worden als een moment van persoonlijke bekentenis van de dichter.
Meerdere literaire teksten kunnen zo gedefinieerd worden, maar dit gevoel wordt bij
de poetry slam versterkt door de aanwezigheid van de dichter die je kunt zien en
horen. Auteur Jenifer Rae Vernon schrijft: ‘nowhere is this more evident than when
this appears not in print but in person’. (Vernon 2008: 4) De ik die uit het gedicht
klinkt, is voor de toeschouwer verbonden met de persoon wiens stem gehoord en
wiens lichaam gezien wordt. Het zijn deze identity poems die bij Louder than a Bomb
niet alleen het meest worden uitgevoerd, maar die ook de hoogste scores krijgen.
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Louder than a Bomb creëert voor de jongeren dus zowel een coming to voice, als
een sense of self. Dit wordt voor hen mogelijk gemaakt door ze in een veilige en
opbouwende omgeving zelf te laten spreken. Hun ‘bekentenissen’ worden vaak door
honderden leeftijdsgenoten toegejuicht, en uit de documentaire blijkt dat dit voor
velen een ervaring is die hen sterker en zekerder het podium laat verlaten dan dat ze
het beklommen. In 2008 voerde de achttienjarige Nate Marshall een winnend gedicht
op over wat poëzie voor hem heeft betekend. Hij maakt dit duidelijk door twee
verschillende identiteiten in zijn gedicht vorm te geven. In de eerste helft van zijn
gedicht ‘Look’ neemt hij zowel in woorden als in zijn manier van voordragen de
identiteit aan van een ‘big bad gangsta cool kid’. (Louder than a Bomb) Met luide
stem en aangespannen lichaam vertelt hij dat hij niet geraakt wordt door de verhalen
van anderen, en dat poëzie voor hem gaat om winnen en verliezen. In de documentaire
vertelt hij dat hij dit begin van zijn gedicht heel oppervlakkig vond. De toon van zijn
gedicht verandert, waarover hij zegt: ‘Midway through it becomes a lot less brash.
I like to think that the humility and the vulnerability in the second half of the piece
redeems the asshole nature of the first part.’ (Louder than a Bomb) Wanneer hij de
tweede helft van zijn gedicht voordraagt, is zijn stem zachter, zijn lichaam ontspannen.
Hij neemt de identiteit aan van wie hij is ná Louder than a Bomb: iemand die niet
langer haatdragend is, maar die ontroerd is door de verhalen van anderen en voor
wie poëzie niet gaat om winnen en verliezen, maar om het vinden van zijn stem. In
zijn poëzie en zijn performance laat hij zien en horen wat een deelname aan deze
poetry slam voor hem betekend heeft, in deze woorden:
I've been here long enough to know
where slam is strong enough to go
a mic, a stage, a pen, a page
helped end my rage and mend my days
so I'll admit I been afraid of leaving this
‘cause when I stayed I found my voice
but now my time is up, I gotta get away.
So excuse the couplet cockiness
I ever showed when rockin' this
just trying to show my everything
for everything I got from this.
Kevin Coval told me I could write
my slam coach told me not to hype
I've loved and lost on finals stages
the fates told me it's not the night.
But still I thank this forum
for help making me so strong
for letting me talk about
sex, drugs, basketball, and moms.
Fond farewell to this chapter
and to all the joy and laughter,
this for every kid, whose voice
has been louder than a bomb.
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Border crossing
Centraal in de relaties die aangegaan worden binnen community art staan de
mogelijkheden die mensen in staat stellen om de grenzen die tussen elkaar bestaan
te overbruggen, en op die manier een sterk gevoel van gemeenschap en verbondenheid
te kunnen voortbrengen. Louder than a Bomb kan beschouwd worden als datgene
wat binnen community art een borderland genoemd wordt. Dit begrip is
oorspronkelijk afkomstig van de progressieve kritische pedagogiek, bedreven door
wetenschapper
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Henry Giroux. In zijn werk benadrukt Giroux niet alleen een kritiek op instituties,
maar met name de mogelijkheden voor democratische betrokkenheid en human
empowerment door onderwijs en opvoeding. Borderlands zijn plaatsen waar allerlei
verschillende ervaringen en stemmen samenkomen en elkaar kruisen, en die gezien
worden als een potentiële bron van experimenten, creativiteit en mogelijkheden.
(Giroux 1992: 173) Binnen een borderland gaat het om de poging om de grenzen
die tussen de verschillende individuele stemmen bestaan te overbruggen. Dit is
afhankelijk van de bereidwilligheid van de individuen om de ultieme expressie van
border crossing na te streven: empathie. (Prentki 2009: 251)
Het concept border crossing berust in het geval van Louder than a Bomb op het
principe van ruimte maken om mensen zelf te laten spreken, spelen, verbeelden en
maken. Het concept schijnt daarnaast licht op het aspect dat er in het proces ook
ruimte wordt gemaakt voor het ontmoeten van de ander: ‘to enable the participants
to (re)discover their innate capacities for play, for imagining, for creating, for relating
to others by exploring the self in other and the other in the self. (Prentki 2009: 252)
De structuur van Louder than a Bomb is niet ingericht naar het individu, maar naar
de groep. In plaats van het benadrukken van individuele dichters en performances,
schrijven en herschrijven de jongeren hun werk met elkaar. Elke middelbare school
maakt de voorbereiding en de daadwerkelijke slam mee als team. Doordat de structuur
van Louder than a Bomb gebaseerd is op gemeenschap, worden de jongeren gesti-
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muleerd om naar elkaar te luisteren - niet alleen van performer tot publiek, maar ook
van schrijver tot schrijver, en uiteindelijk ook als mens tot mens. Door het vertellen
van je verhaal door middel van poëzie, kan de zelf in de ander gevonden worden, en
de ander in de zelf. Voor de winnaar van 2008 was het niet zozeer het schrijven van
een gedicht dat de wereld zou kunnen veranderen en verbeteren, maar het leren over
anderen en het begrijpen van mensen die anders zijn (Louder than a Bomb) Het
verschil tussen alle individuen kan bij Louder than a Bomb niet gezien worden als
een hindernis, maar als ‘fund of necessary polarities between which creativity can
spark like a dialectic’. (Giroux 1992: 169) Louder than a Bomb laat zien dat
gemeenschap niet betekent dat verschillen tussen elkaar er niet toe doen, maar dat
er ondanks die verschillen met elkaar in dezelfde ruimte gebleven en geluisterd wordt,
en daarin gevonden kan worden wat elkaar verbindt.
Wanneer er getracht wordt de grenzen tussen de verschillende individuele stemmen
te overbruggen door het delen van elkaars werk, beginnen de j ongeren bij Louder
than a Bomb een gemeenschap te vormen. Auteur Jenifer Rae Vernon duidt dit als
embodied solidarity. De vorm van slam poetry brengt dichters en publiek samen in
kortstondige momenten van complexe, affectieve en intersubjectieve gemeenschap.
Naar haar mening kunnen deze momenten instructief zijn: ze laten deelnemers ervaren
en verbeelden hoe samenleven zou kunnen zijn. (Vernon 2008: 10) Gedichten als
die bij Louder than a Bomb kunnen aangeduid worden als ‘poetics of struggle and
lived experience’ (Vernon 2008: 4), en samen met whole-bodied, face-to-face
communicatie en de onvervangbare waarde van live performance brengt dit een sterk
gevoel van gemeenschap tussen de jongeren. Waar bij geschreven poëzie de
ontmoeting enkel plaatsvindt in taal, vindt bij de poetry slam de ontmoeting daarnaast
ook plaats in de tijd en de ruimte die door de ‘lezer’ en dichter niet alleen mentaal
maar ook fysiek met elkaar gedeeld worden.
Door de poetry slam als vorm van esthetische communicatie te zien heeft Louder
than a Bomb het vermogen een gevoel van gemeenschap onder de jongeren te vormen.
Hoewel de scores de slam poetry competitief maken, is het evenement in essentie
een plaats ‘to celebrate its community’. (Somers-Willett 2009: 21) In het licht hiervan
kan gekeken worden naar de poëzie en performance van Adam Gottlieb, een dichter
die in 2008 Louder than a Bomb won. In zijn winnende gedicht ‘Poet, breathe now’
verwoordt hij waarom het belangrijk is om dichter te zijn of te worden. Hij draagt
het gedicht op aan alle jonge dichters en benadrukt het belang van hun leven en van
hun poëzie. In zijn gedicht viert hij de gemeenschap die hem op dat moment omringt.
Dat doet hij in de eerste plaats door in zijn gedicht te benoemen wat hen allen bindt:
Poet breathe now,
because we are all made from the same elements
and we all breathe the same air
so let's celebrate our mutual recipes of existence
by persisting to stay alive
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Ten tweede laat hij het publiek een gevoel van gemeenschap en samenzijn ervaren
door iedereen te vragen een keer met hem te ademen. Gottlieb eindigt zijn gedicht
namelijk met deze opdracht: ‘poets, breathe once with me now.’ (Louder than a
Bomb) Het wordt stil in de zaal, en honderden jongeren ademen op hetzelfde moment
diep in en uit. ‘That's one poem we all wrote,’ eindigt Gottlieb, en de stilte wordt
verbroken door een luid applaus. In het moment dat Gottlieb iedereen in de zaal
vroeg om met hem te ademen, creëerde hij een emotionele en een fysiek aantoonbare
verbondenheid - je hoorde iedereen zuchten - tussen de aanwezigen onderling. Zoals
in een borderland stemmen en ervaringen samenkomen, zo trachtte Gottlieb de
verschillende mensen er allemaal te laten zijn door het bewuste diep in en uit ademen,
en tegelijkertijd één te maken door de stilte te vullen, niet met woorden, maar met
één gelijke adem.

Conclusie
Aan de hand van concepten die zowel een artistieke als sociale dimensie behelzen,
heb ik het karakter van Louder than a Bomb als vorm van community art geduid. Bij
deze poetry slam gebruiken jongeren die nooit een podium hebben gehad hun
verbeeldings- en uitdrukkingskracht om in poëzie uit te drukken wie zij zijn en hoe
zij de wereld zien. Wat dit specifieke evenement anders dan andere slams maakt,
zijn twee kenmerken die definiërend zijn voor community art. In de eerste plaats
werkt Louder than a Bomb in de context van jongeren die vaak geen bewustzijn van
een eigen stem hadden, en die niet eerder zich in een ruimte bevonden waarbinnen
zij op hun eigen manier en in hun eigen woorden zichzelf konden uitdrukken. Door
hun een ruimte te geven waarbinnen ze kunnen verbeelden, schrijven en performen,
kunnen ze bewegen naar het hebben van een stem en naar een gevoel van een eigen
identiteit. In de tweede plaats vinden de relaties die bij Louder than a Bomb gevormd
worden hun basis in een op gemeenschap gebaseerde structuur waar gestreefd wordt
naar het overbruggen van de grenzen die tussen individuen bestaan. Deze twee
processen leiden ertoe dat de poetry slam meer wordt dan de presentatie van een
artistiek eindproduct. Poetry slam bij Louder than a Bomb tracht door de combinatie
van poëzie en performance een proces te zijn dat een positieve transformatie kan
brengen in de levens van de jongeren. Van het begin af aan wilde Louder than a
Bomb een veilige omgeving zijn waarbinnen jongeren uit Chicago door middel van
slam poetry konden ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat hen bindt. Deze
combinatie van het esthetische met het sociale maakt Louder than a Bomb een vorm
van community art, en bovenal een poetry slam die met recht uniek te noemen is.

Literatuur
Cohen-Cruz, J. Engaging Performance: Theatre as call and response, New
York, 2012.

Vooys. Jaargang 32

Erven, E. van., Lezing ‘What is Community Arts and where does it come
from?’ 6 Februari 2013, Universiteit Utrecht.

Vooys. Jaargang 32

36
Giroux, H., Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education,
London 1992.
hooks, b., Talking Back, Boston 1989.
Prentki, T. & Preston, S., The Applied Theatre Reader, New York 2009.
Somers-Willett, S.B.A., The cultural politics of slam poetry. Race, identity,
and the performance of popular verse in America, Michigan 2009.
Somers-Willett, S.B.A., ‘Slam Poetry and the Cultural Politics of Performing
Identity’. In: The Journal of the Midwest Modern Language Association, 38
(2005): 51-73.
Vernon, J.R., ‘Making Community with the Deep Communication of Popular
Live Poetry in San Diego, California at the Millennium’. In: UC San Diego
Theses and Dissertations (2008).

Film
Louder than a Bomb. Reg. Greg Jacobs en Jon Siskel. Siskel/Jacobs Productions
(2010).

Website
www.youngchicagoauthors.org, 03-02-2013.

Vooys. Jaargang 32

37

Suzanne van Geuns
Buiten de taal
Affect theory en poëzieperformances
De literatuurwetenschap is sterk beïnvloed door de taalfilosofie van
Ferdinand de Saussure. Maar diens taalgerichte denkkader heeft ook zijn
grenzen: het heeft geen antwoord op de vraag wat het ‘performen’ van
een tekst toevoegt aan de betekenis van die tekst. Tijdens zo'n performance
ontstaat namelijk een ervaring die niet in taal te vatten is. Studente en
redacteur Suzanne van Geuns analyseert dit buitentalige effect van
poëzieperformances met behulp van het begrip ‘affect’, dat zijn oorsprong
vindt in de psychologie. In dit artikel illustreert zij, met als uitgangspunt
de theorieën van Christopher Middleton en Julia Novak, wat affect theory
kan bijdragen aan het onderzoek naar de performance van literaire teksten.
Wat gebeurt er wanneer een tekst hardop gelezen wordt? Een intrigerende vraag,
juist omdat datgene wat een performance toevoegt aan de tekst zich moeilijk in
woorden laat vatten. In zijn artikel over poëzievoordrachten signaleert Christopher
Middleton dan ook een lacune op dit gebied in de literatuurtheorie. Dit gebrek wijt
hij voornamelijk aan het feit dat de taalfilosofie van De Saussure, die het kader vormt
voor verschillende dominante stromingen in de literatuurwetenschap, spraak als
ondergeschikt beschouwt aan het systeem van talige codes waardoor spraak zou
worden aangestuurd. (Middleton 1999: 220) Het blijkt een uitdaging voor
literatuurwetenschappers om betekenis toe te kennen aan de niet-talige elementen
die een performance aan de tekst toevoegt.
Een aantal literatuurwetenschappers heeft toch pogingen gedaan het effect van het
uitspreken van een literaire tekst te theoretiseren. Christopher Middleton brengt in
zijn artikel in kaart welke niet-tekstuele elementen van belang zijn en hoe deze zich
verhouden tot het theoretisch kader van De Saussure. John Miles Foley, die zich in
zijn onderzoek richt op orale tradities, gebruikt het concept word power om te
verwijzen naar de unieke, idiomatische manier waarop orale poëzie toegang biedt
tot betekenis. (Foley 2002: 82) Word power wordt zichtbaar door te onderzoeken op
welke manier teksten een context creëren voor de performance waarbinnen ze gehoord
moeten worden. Zijn benadering richt zich in de eerste plaats op de tekst, op de wijze
waarop die een performance genereert. In Live Poetry: An Integrated Approach to
Poetry in Performance, gaat Julia Novak min of meer andersom te werk. Zij biedt
de onderzoeker van gesproken performances een kader waarbinnen alle elementen
die niet tekst zijn, maar wel betekenis toevoegen, onderzocht kunnen worden. (Novak
2011) Het geheel
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aan omstandigheden rond een tekst voegt betekenis toe: Novaks werk richt zich in
de eerste plaats op die omstandigheden.
Er is echter al een veld aan onderzoek dat zich heel specifiek richt op juist datgene
wat de literatuurwetenschap volgens Middleton negeert. De term ‘affect’ werd voor
het eerst gebruikt door psycholoog Sylvan Tomkins, om het biologische fundament
van emoties mee aan te duiden. Hoewel de theorie rond affect binnen de psychologie
nog niet veel gebruikt wordt, is het concept binnen de geesteswetenschappen zeer
geschikt bevonden om datgene te beschrijven wat zich buiten het kader van
representatie (conform De Saussure) voltrekt. Zodra een ervaring bewust
‘binnenkomt’, wordt deze begrepen in relatie tot bestaande structuren. Het zien van
een gênante foto van onszelf krijgt betekenis als schaamtevol in relatie tot de patronen
rond schaamte die ons brein al bevat. Eric Shouse beschrijft affect dan ook als ‘a
non-conscious experience of intensity, [...] a moment of unformed and unstructured
potential’. (Shouse 2005) Affect is de ervaring die zich buiten het bewuste kennen
voltrekt; het is wat het er gebeurt vóór De Saussure bruikbaar is. (Gregg en Seigworth
2010: 1) Het multidisciplinaire onderzoeksveld dat zich met affect theory bezighoudt,
richt zich dan ook op het niet-talige dat vooraf gaat aan bewuste ervaring. (Shouse
2005) Dit is precies het terrein dat Novak en Middleton trachten te ontginnen.
Middleton stelt dat het product van een performance niet begrepen moet worden als
een betekenis die tot stand komt binnen een taalsysteem, maar daarbuiten. Affect
kan heel goed op die plaats ingevuld worden, juist omdat affect niet in taal
realiseerbaar is. (Shouse 2005)
Affect theory biedt de mogelijkheid nauwkeuriger te theoretiseren dan letterkundige
theorieën rond voordrachten, die geworteld zijn in tekstcentrale interpretatiekaders,
op dit moment doen. In het volgende zal ik aan de hand van drie poëzievoordrachten
een aspect uit de performancetheorieën van Middleton en Novak in dialoog brengen
met affect theory. Omdat Foley zich op de tekst richt, en niet zozeer op de niet-talige
elementen van performance, zal ik zijn werk buiten beschouwing laten. Ik zal het
werk van Middleton en Novak hier alleen in zoverre bespreken dat de verschillen in
bereik en invalshoek tussen hun literatuurwetenschappelijke benaderingen en de
theorieën rond affect duidelijk worden. Op deze manier geef ik een beginnend
antwoord op de vraag wat affect theory kan toevoegen aan letterkundige theorieën
over poëzieperformances.

Auteur en authenticiteit
Slamdichter Joshua Bennett droeg zijn gedicht ‘Tamara's Opus’ voor bij de jaarlijkse
White House Evening of Poetry, Music and Spoken Word. Het gedicht gaat over de
moeilijke verhouding die de ik-figuur heeft met zijn jongere zusje Tamara, dat doof
is. Bennett spreekt nu en dan heel langzaam en begeleidt zijn spreken dan met
gebarentaal, om vervolgens als hij heel snel spreekt niet langer in gebarentaal te
spreken. De voordracht krijgt grote nadruk door de expressieve toon en lichaamstaal
van Bennett.
Middleton schrijft over de performer dat diens identiteit en lichamelijke
aanwezigheid de rechtvaardiging vormen voor de geuite woorden en ideeën en dat
zijn of haar
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voordracht een interactief commentaar biedt op de inhoud. (Middleton 1999: 224)
De performer produceert een publiek discours waar hij door zijn lichamelijke
aanwezigheid achter staat. (Middleton 1999: 224) Dit discours wordt alleen meer
dan een excentrieke eenpersoonsuiting, indien de performer de juiste uitdrukkingen
en taal gebruikt, conform herkenbare criteria voor wat geldt als psychologisch
mogelijk. (Middleton 1999: 225) Bennetts optreden, met de vele versnellingen,
vertragingen en gebaren, geeft duidelijk interactief commentaar op zijn tekst: hij
bevestigt zo dat hij het beste in staat is deze tekst te verkondigen. De momenten dat
hij gebarentaal gebruikt, nadrukkelijk en bijna aarzelend, vaak voor eenvoudige
zinnen als ‘I'm sorry’, geven extra nadruk aan zinnen als ‘I'm the only one in my
family who isn't fluent in sign language’. De ervaringen waar Bennett in zijn
performance over spreekt, zijn herkenbaar voor de aanwezigen. Zijn optreden gaat
over overwinnen, contact leggen met zijn zusje ondanks haar doof zijn: ‘there's
nothing wrong with Tamara.’ Deze overwinning en de excuses voor het pas veel
later kunnen spreken van gebarentaal, passen in het script rond het overwinnen van
moeilijkheden dat zeker in de VS - waar een handicap een ‘challenge’ is - zeer bekend
zal zijn. Op deze manier legitimeert Bennett zijn optreden: hij kent zelf zijn tekst het
beste, bevestigt deze als de zijne door zijn lichamelijk uitspreken ervan en doet dat
op een manier die past binnen het heersende discours.
Novak thematiseert het samenvallen van spreker en de ‘ik’ (of de ideeën en
woorden van de ‘ik’) in de tekst door een onderscheid tussen fictieve en reële auteur
te maken. Zij gaat in op de theoretische moeilijkheid van dit onderscheid, in plaats
van de maatschappelijke betekenis ervan. In feite vinden er twee speech acts plaats:
één van de reële auteur, die zegt: ‘ik speel een rol’, en de tweede van de fictieve
auteur, die de tekst van het gedicht uitspreekt. In tegenstelling tot bij toneelstukken,
wordt die scheiding bij voordrachten zelden opgemerkt. In de voordracht van Bennett
vallen fictieve auteur en reële auteur voor het publiek samen bij één van de eerste
zinnen: ‘the day I first turned five, my father said to me: Joshua [...].’ Novak gebruikt
de term performance self om de in de literatuurwetenschap zo belangrijke splitsing
tussen auteur en werk in stand te houden: de performer op het podium is alleen dat,
een performer. Het belichamen van de fictieve auteur door de reële auteur levert
volgens Novak op dat mensen de ‘juiste’ lezing denken te zien en dan meer empathie
hebben met de spreker. (Novak 2011: 192) Aan het eind van de opname van Bennetts
optreden zoomt de camera in op het betraande gezicht van Jill Biden: kennelijk leeft
het publiek sterk mee met de performer Bennett. Binnen Novaks theorie is dit een
gevolg van de wijze waarop Bennett zijn tekst belichaamt. Verhalen uit de praktijk
bevestigen dit beeld. Slamdichter Jeroen Naaktgeboren benadrukt dat het idee waaruit
een gedicht ontstaat, datgene is wat anderen ‘zich kunnen inbeelden van wat jij maakt’
en dat de persoon van de performer ‘de werkelijkheid van de toeschouwer’ is.
(Naaktgeboren 2005: 46) Xander Roelens, die met een aantal anderen een handboek
voor slampoëzie schreef, stelt met klem dat ‘authenticiteit en geloofwaardigheid’
het allerbelangrijkste zijn bij een performance. (Roelens 2012: 10)
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Affect theory biedt een concrete uitleg voor hoe het creëren van geloofwaardigheid
en empathie door een performer precies werkt. Novak gaat in op de mogelijkheid
van empathie als resultaat van de performance (waarin reële en fictieve auteur
samensmelten), maar gaat nauwelijks in op het ontstaan ervan. Richard Shusterman
haalt in zijn bespreking van authenticiteit en affect in het genre van de country musical
William James aan: ‘reality means simply relation to our emotional and active life.
[...] In this sense, whatever excites and stimulates our interest is real. [...] To conceive
with passion is eo ipso to affirm.’ (Shusterman 1999: 226) Dit impliceert dat
geloofwaardigheid ontstaat door emotie. De andere voorwaarde voor authenticiteit
die Shusterman aanwijst, schuilt in het gebruik van een narratieve structuur.
(Shusterman 1999: 227) Hij haalt hiertoe Walter Benjamin aan, die schrijft dat de
luisteraar overtuigd wordt van de echtheid van het verhaal, wanneer het verhaal zijn
aandacht heeft getrokken. Benjamin heeft het specifiek over een luisteraar, vanwege
de band met de ‘living immediacy’ die aanwezig is bij het hardop vertellen van
verhalen. (Shusterman 1999: 227) Geloofwaardigheid, het geloof in de authenticiteit
van de performer, wordt door Bennett dan opgewekt door de aanspraak die hij doet
op de aandacht van de toeschouwers door zowel de vorm van zijn voordracht als het
feit dat zijn gedicht een verhaal, een narratieve eenheid, vormt.
De volgende stap in het onderzoeken van die aspecten van de performance die
verbonden zijn met de auteur/performer, is het tot stand komen van empathie: een
gevolg van diens geloofwaardigheid. Anna Gibbs beschrijft het gevoel te begrijpen
als voorwaarde voor empathie. (Gibbs 2010: 196) Begrip ontstaat niet alleen langs
de talige weg. Niet-talige signalen als gebaren en toon geven een vorm aan het
uitgedrukte concept: ze creëren een code voor symbolische verbale communicatie.
(Gibbs 2010: 199) Niet-talige signalen werken niet alleen naast talige signalen, maar
vormen deze ook en liggen eraan ten grondslag. (Gibbs 2010: 198) Alle zintuiglijke
input wordt vergeleken met eerdere ervaringen en dan samengebald tot wat Sylvan
Tomkins affect scripts noemt: een complex emotioneel patroon dat bestaat uit de
samenvoeging van motorische, perceptuele en cognitieve vaardigheden. (Gibbs 2010:
200) Bennetts tekst wordt in zijn performance enorm versterkt door de zintuiglijke
signalen die hij naast die tekst biedt en die inspelen op bekende affect scripts. De
meeste aanwezigen zullen geen gebarentaal kennen en zijn gebaren dus niet begrijpen
als woorden, maar wel zien dat hier twee talen naast elkaar lopen, waarbij het contrast
tussen de flow van de tekst die Bennett uitspreekt en zijn afwezige of aanvankelijk
niet zo vloeiende gebaren extra opvallend is. Ze zien hier op een podium hoe het de
tekst eerst niet lukt het lichaam te bewegen, en vervolgens hoe het eruit ziet wanneer
dit wel lukt: het tekortschieten en de latere overwinning die Bennett in de tekst
bespreekt, zijn simultaan begrijpelijk via de emotionele scripts die door zijn lichaam
worden uitgedrukt. Het ‘verstaan’ dat Bennetts toeschouwers ervaren is dus zowel
lichamelijk als cognitief en perceptueel: dit vormt de sleutel tot empathie.
Affect theory houdt zich bezig met de creatie van empathie op een ander niveau
dan Novak, die empathie verbindt aan het samenvallen van fictieve en reële auteur.
Ze gaat

Vooys. Jaargang 32

41
er vanuit dat de toeschouwer die samensmelting bewust tot stand brengt, door de
inhoud van de tekst naast de ‘instances of “I”’ te leggen en zowel de emotionele
betrokkenheid in de voordracht als de overeenkomsten in karaktertrekken en
biografische feiten mee te nemen in zijn begrip. (Novak 2011: 192, 193) Empathie
wordt dan voor een belangrijk deel rationeel gegenereerd, terwijl affect theory
empathie en authenticiteit op het niveau van het onbewuste, of beter: pre-bewuste
situeert. Middletons notie van een morele taal waarin de performer zich moet
uitdrukken om het niveau van het louter persoonlijke te overstijgen, lijkt sterk op
Tomkins' theorie over affect scripts als emotionele scripts die een performer moet
benutten als hij begrip, dat een voorwaarde is voor empathie, wil opwekken. Affect
theory biedt de mogelijkheid om ook niet-talige signalen binnen de te gebruiken code
op te nemen, die Middleton nog als een taal beschrijft.

Publiek en het podium
Een ander aspect van het product van performance hangt samen met het publiek.
Dichter Letta Neely's voordracht van het gedicht ‘Crazy Things White People Say’
begint met het vragen om respons aan het publiek: ze geeft aan dat ze een lijst van
dingen die blanke mensen zeggen zal gaan opnoemen en vraagt het publiek ‘uhuh’
te zeggen als ze het herkennen. Het publiek doet zeer actief mee, door instemmend
te joelen en te lachen. Neely reageert op het publiek: wanneer zij de regel ‘You got
Oprah [Winfrey] and Tiger [Woods] and Venus [Williams], what more do you want?’
uitspreekt en vanuit het publiek ‘Tyra [Banks]!’ geroepen wordt, onderbreekt ze haar
tekst om te zeggen ‘You are goddamn right, Tyra!’ (Neely 2008). De lijst van ‘Crazy
Things White People Say’ omvat racisme (‘You speak so well’, ‘You are not like
other African Americans’, ‘You dance so well, it's a natural thing’, ‘You can't work
here with those cornrows’), uitbuiting (‘I will pay you 3 dollars under the table to
take care of my kids 9 hours a day and there is laundry, too’, ‘OPEN THE DOOR’)
en de ontkenning ervan (‘I never did anything to your people, I am not responsible’).
Het gedicht gaat over de positie van zwarte Amerikanen, en de verhouding tussen
wit en zwart in de Verenigde Staten. Het publiek is niet zichtbaar op de opname van
de voordracht, maar de vele instemmende geluiden en uitroepen van herkenning
suggereren dat de meerderheid van het publiek Afro-Amerikaans is.
Middleton bespreekt hoe er een ‘intersubjectief netwerk’ oprijst tijdens een
voordracht (Middleton 1999: 243). Hij gaat vooral in op de moeilijkheid van het
begrijpen van dit fenomeen binnen de taalfilosofie van De Saussure. De Saussure
beschouwt communicatie als de overdracht van iets tastbaars, mogelijk doordat beide
sprekers hetzelfde interne systeem gebruiken om het bericht te duiden. De betekenis
van woorden hangt echter af van de betekenis die ze krijgen binnen een bepaalde
transactie. (Middleton 1999: 245) Wanneer twee mensen die gezamenlijk een nieuwe
taal leren tegen elkaar zeggen dat ze zo goed spreken, kan dit een compliment zijn.
Wanneer een blanke Amerikaan dit tegen een Afro-Amerikaan zegt, is het kleinerend
vanwege de onderliggende suggestie dat het verrassend is. Het intersubjectieve net-
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werk dat Middleton schetst, wordt opgeroepen door de voordracht van het gedicht:
de groep individuen verdwijnt en er ontstaat één luisterend organisme (Middleton
1999: 246). Dit is in Neelys voordracht aan te wijzen in die zin dat, door het publiek
te vragen het te uiten als ze het er mee eens zijn, de voordracht een gezamenlijk
project van een uniforme groep wordt: wij, het publiek, luisteren naar collectieve
ervaringen, uitgesproken door één van ons.
Novak splitst de manifestatie van het intersubjectieve netwerk van Middleton uit
in spectator-performer en spectator-spectator communicatie. (Novak 2011: 196,
197) De interactie tussen Neely in het publiek is te begrijpen als een feedback loop,
waarin performer en publiek over en weer op elkaar blijven reageren. (Novak 2011:
196) Het bewust activeren van deze feedback loop bij een voordracht, zoals Neely
doet met haar oproep ‘uhuh’ te zeggen, noemt Novak een ‘tribute to its social
significance as a group experience’. (Novak 2011: 196) Ook hier zorgt de interactie
tussen publiek en tekst er dus voor dat het een groepservaring betreft. Voor
spectator-spectator communicatie wijst Novak op het ‘besmettelijke’ ervan: het
publiek neigt naar ‘homogeneity’ in reactie op de performance. (Novak 2011: 197)
Voor de individuele toeschouwer kan dit bevestigend werken, maar ook de aandacht
vestigen op andere manieren waarop het gedicht begrepen kan worden. (Novak 2011:
197) In beide gevallen maakt de interactie tussen toeschouwers de performance niet
alleen een esthetische, maar ook een sociale ervaring. (Novak 2011: 198) Novak
beschrijft verder dat een voordracht voor een publiek ook de vraag oproept wat de
relatie is tussen het publiek en de ‘fictive adressee’. (Novak 2011: 199) Neely is zelf
Afro-Amerikaans, maar de ‘ik’ in haar gedichten is blank. Neely performt de tekst
die blanke Amerikanen uitspreken tegen mensen zoals zijzelf: ze neemt de rol ‘white
people’ op zich en spreekt tot haar publiek, waarvan het - gelet op het bevestigende
gejoel en gelach - logisch is om aan te nemen dat het niet blank is. Het publiek komt
overeen met de ‘fictive adressee’: het gaat om zinnen die zij kennelijk te horen hebben
gekregen van ‘white people’. Maar omdat de performer zelf overduidelijk een rol
speelt, geeft ze het publiek ‘license to to think of [Neely's] words as one step removed:
as belonging to a different, artistic frame’. (Novak 2011: 200) In dit kader is de tekst
van Neely niet pijnlijk of vernederend, maar grappig, want absurd (‘crazy’).
Het versmelten van individuen tot één collectieve luisteraar, een fenomeen dat
Middleton en Novak beiden aanwijzen, kan meer in detail getheoretiseerd worden
aan de hand van Sara Ahmeds theorie over de ‘sociality of emotion’. (Ahmed 2004)
Ahmed wijst zowel het idee dat affect in een groep ontstaat, als het idee dat het zich
vanuit het individu verspreidt van de hand, omdat ze uitgaan van een ‘ik’ en een
‘wij’. Zij stelt dat affect is wat voorafgaat aan het sociale en het psychische: affect
schept de grenzen die ons objecten kunnen doen onderscheiden. (Ahmed 2004: 10)
Het schept zowel het ‘ik’ als het ‘wij’. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een
besmettingsmodel, zoals Novak dat hanteert: toen ze de rest van het publiek hoorde
lachen tijdens een voordracht, hoorde zij ineens ook dat het grappig was. (Novak
2011: 198) Volgens Ahmed is het niet mogelijk dat Novak begon te lachen doordat
het gevoel ‘dit is grap-
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pig’ naar haar overgebracht werd: immers, zelfs in groepen waar een intens gevoel
‘hangt’, hebben niet alle personen hetzelfde gevoel of dezelfde relatie tot dit gevoel.
(Ahmed 2004: 10) Het is dan ook niet zozeer een gedeeld gevoel dat circuleert, maar
het object van dat gevoel. Niet iedereen vindt Neely's tekst grappig, maar iedereen
is ‘on the joke’ en heeft gevoelens over hetzelfde object: haar voordracht.
Bepaalde thema's of objecten worden sticky met affect, als plaatsen van persoonlijke
en sociale spanning. Het zijn objecten die een grote intensiteit met zich meebrengen
of waar een groot potentieel voor gevoel aan ‘vastplakt’. (Ahmed 2004: 11) Neelys
voordracht benut een dergelijke site van affect: de kloof tussen wit en zwart in de
Verenigde Staten. Ze maakt een ‘onder ons’-grap van deze kloof, terwijl de uitingen
die ze noemt absoluut niet grappig zijn wanneer ze door een blank persoon tegen
een Afro-Amerikaans persoon gezegd worden. Het gelach, het gevoel ‘dit is grappig’,
ontstaat dus niet doordat het aanstekelijk is, maar doordat Neelys optreden als zwarte
vrouw in een blanke rol voor een zwart publiek de bestaande verhoudingen absurd
maakt. Het zijn de relaties tussen publiek, performer en tekst die de lach opwekken.

De functie van klank
Ook wat betreft het element klank kan affect theory toevoegen aan het interpretatieve
kader dat er nu voor dergelijke performances is. Bob Cobbings gedicht ‘Alphabet of
Fishes’ bestaat uitsluitend uit klank. Er zijn geen verstaanbare woorden te
onderscheiden, behalve het woord ‘wiggle’. Het gedicht is de uitvoering in klank
van een visueel gedicht van Cobbing. De klanken zijn geordend aan de hand van het
alfabet: ‘askal barfas canker’ en zo verder. De klanken variëren van kort en hoog tot
langgerekt en laag. Doordat vrijwel alle klanken uit twee lettergrepen bestaan, met
hier en daar een kortere en eenmaal een langere klank, zit er ritme in het gedicht.
Voor klankpoëzie, waarbij er geen tekst is die semantisch te interpreteren valt,
blijkt het voor literatuurwetenschappers zeer lastig om uit te leggen hoe deze poëzie
betekenis heeft. Middleton gaat bijzonder uitgebreid in op klank als betekeniselement,
juist omdat geluid binnen het denken van De Saussure geen relatie heeft tot het
concept. (Middleton 1999: 236) In de woorden van Middleton: ‘Existing theory does
not make the discriminations necessary for the task.’ (Middleton 1999: 237) Theoretici
Prynne en Waugh doen een poging om geluid binnen de theorie van De Saussure
betekenis te laten genereren. Prynne stelt dat geluid een nieuw niveau van complexiteit
toevoegt, door een netwerk aan secundaire associaties op te roepen, terwijl Waugh
laat zien dat klank iconisch is: geluid heeft relaties met allerlei andere klanken.
(Middleton 1999: 238, 239) Voor ‘Alphabet of Fishes’ zou dit betekenen dat de
klanken doen denken aan bepaalde woorden of geluiden: de klankvorm ‘barfas’
klinkt, snel uitgesproken, bijna hetzelfde als het Engelse ‘bass’, of baars. Voor veel
dichters gaat dit nog niet ver genoeg om te beschrijven hoe klank betekenis genereert.
(Middleton 1999: 239) Klank hoeft niet als semiotisch fenomeen begrepen te worden:
communicatie is niet gelimiteerd tot mentale handelingen bemiddeld door taal, maar
heeft ook routes door materie en beweging. (Middleton 1999: 240) Geluid is zowel
een materieel
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fenomeen, voelbaar in het lichaam, als een mentale perceptie. Het materiële aspect
is dat waarvoor de performer, als in alle performance arts, zijn lichaam direct gebruikt.
De performer stelt het publiek zo in staat hun lichamelijkheid naar het podium te
verplaatsen. (Middleton 1999: 240) ‘Alphabet of Fishes’ horen, is voelen hoe het
zou zijn om het sputterende gebrom van Cobbing zelf uit te spreken. Aan deze
lichamelijke respons gaat geen bewuste interpretatie vooraf.
Novak behandelt in haar bespreking van de contextualisering van performance
geen performance-elementen als stem en intonatie, die immers niet tot de context te
rekenen zijn. Anderen hebben echter wel geprobeerd een interpretatiekader voor
klankpoëzie te creëren. Klaus Beekman stelt dat klankpoëzie, wanneer zij beschreven
wordt als betekenisloze poëzie (immers, opgebouwd uit betekenisloze
klankelementen), wellicht niet eens tot de poëzie gerekend zou moeten worden.
(Beekman 1998: 9) Een mogelijkheid voor het toekennen van betekenis is het
interpreteren van klanken op basis van de gelijkenis die ze vertonen met natuurlijke
geluiden. (Beekman 1998: 9) Deze mogelijkheid lijkt op de suggestie die Waugh
doet om klank te begrijpen binnen De Saussure: woorden zijn iconisch en maar heel
beperkt arbitrair, en de betekenis schuilt in die gelijkenis. (Middleton 1999: 239)
Beekman wijst dit interpretatiekader echter van de hand: aan klankgedichten wordt
betekenis toegekend met behulp van bestaande poëticale kaders. Zo wordt een
klankgedicht telkens gelezen op samenhang, die gevonden wordt met behulp van
vertrouwde constructieprincipes. (Beekman 1998: 12) Beekman stelt dus een
institutioneel interpretatiekader voor: ‘Alphabet of Fishes’ zou dan worden beoordeeld
aan de hand van de auteurspoëtica van Bob Cobbing, die in verband zou worden
gebracht met herhalingen en structurering in het gedicht.
Geert Buelens stelt voor om klankpoëzie te begrijpen binnen een wijder kader,
waarbinnen ook niet-Westerse klankkunst plaatsheeft. Hij stelt dat alle klankkunst
hetzelfde doet, namelijk: het niet-semantische van de taal verkennen. (Buelens 2008:
112) Dit is bijna het tegenovergestelde van de plaats- en tijdgebonden aanpak die
Beekman in verband brengt met klankpoëzie. Het niet-semantische van de taal kan
eenvoudigweg taalplezier opleveren, maar ook betekenis overbrengen waar woorden
daar niet in slagen. (Buelens 2008: 120, 114) Klankkunst heeft een direct emotioneel
potentieel dat ‘gewone’ poëzie niet heeft, omdat daaraan veel explicieter stilering
vooraf is gegaan. (Buelens 2008: 117) Cobbings gedicht is dan te begrijpen als een
uiting die zo gemaakt is, dat het meer uitdrukt dan Cobbing in taal had kunnen doen,
hetzij om emotie op te roepen, hetzij om plezier uit te drukken.
Deze literatuurwetenschappers zijn het erover eens dat in klankpoëzie betekenis
gecreëerd wordt, maar verschillen van mening over de manier waarop dat gebeurt.
Binnen affect theory is één van de centrale stellingen dat ‘to feel is to feel moved’.
(Henriques 2010: 57) Julian Henriques brengt affect theory nog net een stapje verder,
aan de hand van zijn beschrijving van de verspreiding van affect bij dancehall sessies
in Kingston, Jamaica. Hij noemt een aantal manieren waarop binnen affect theory
over dat ‘in beweging gebracht worden’ gedacht wordt; Ahmed stelt bijvoorbeeld
dat dit door
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de circulatie van objecten gebeurt. Eén belangrijk concept noemt Henriques ‘flow’,
te begrijpen als ‘the rapid transfer of objects’ of het zeer snelle verschuiven van
intensiteiten. (Henriques 2010: 73) Henriques wil het idee van flow als
verspreidingsmethode van affect uitbreiden met de term golven, of vibraties. Golven
zijn te begrijpen als ‘a moving pattern of intensity, that is, a periodic disturbance in
a medium’, zoals bijvoorbeeld geluid een verstoring in het medium ‘lucht’ is.
(Henriques 2010: 58)
Henriques vervolgt met de implicaties van dit beeld van affect als verspreid door
golven of vibraties, in plaats van door lichamen of objecten: het beeld van het subject
als ‘separate’ en ‘self-consistent’ wordt fundamenteel ondermijnd. (Henriques 2010:
75) De verspreiding van affect doet de zogenaamde grenzen tussen subjecten
vervagen. Aangezien geluid één van de manieren is waarop affect zich als golf kan
verspreiden, geldt voor een gedicht als dat van Cobbing, dat uit een serie herhaalde
klanken met een bepaald timbre bestaat, dat de voordracht ervan de grenzen tussen
de aanwezige individuen laat verdwijnen. Waar Ahmed stelt dat affect die grenzen
vormgeeft, betoogt Henriques dat het subject als zodanig niet bestaat en dat de
beweging van affect dit blootlegt. (Henriques 2010: 83) Een klankgedicht als
‘Alphabet of Fishes’, dat uitsluitend bestaat uit niet-semantische, niet-rationele
elementen heeft alleen betekenis als verspreidend affect, of als golven die het publiek
hun subjectiviteit doen verliezen. Op deze manier wordt juist het niet-semantische,
het ‘alleen geluid zijn’ van klankkunst zeer concreet betekenisvol, zonder dit op ratio
of taal te hoeven betrekken, iets waar Middleton, Buelens en Beekman niet in slagen.
Affect theory stelt de onderzoeker in staat om het effect van klank te beschrijven,
zonder van een gedicht als ‘Alphabet of Fishes’ meer te hoeven maken dan klank.

Conclusie
De theorieën van Middleton en Novak gaan uit van performance als de optelsom van
tekst en context: met tekstanalyse van poëzie is de literatuurwetenschap meer dan
bekend, en het is hen dan ook voornamelijk te doen om het ‘ontginnen’ van de context.
Vanuit de context wordt gekeken wat deze aan betekenis zou kunnen toevoegen aan
de tekst van het voorgedragen gedicht. De vraag of de context als deel van de
performance emotie oproept en op welke manieren een context dit allemaal kan
bewerkstelligen, staat centraal. De beweging gaat dus van het artefact (de performance,
bestaande uit tekst en context) naar de betekenis of het resultaat ervan.
Affect theory richt zich niet zozeer op het resultaat van performance, als wel op
de relatie tussen dit resultaat en de omstandigheden. Hoe ontstaat affect, hoe beweegt
affect mensen en hoe wordt het zelf bewogen? Dit zijn vragen waar geen antwoord
op gegeven kan worden door de betekenis van de tekst en de betekenis van de
voordracht in context op te tellen. Affect theory richt zich telkens op de interactie,
op de relaties tussen alle elementen in een situatie, zonder daarbij een hiërarchie te
vooronderstellen. In de woorden van Henriques: ‘The death of the author was
announced some time ago, but only to resurrect the text.’ (Henriques 2010: 76) De
nadruk die door Middleton wordt gelegd op bijvoorbeeld de verschillen tussen het
horen van een voordracht
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en het lezen van een tekst op papier, alsof de twee in de verste verte maar op elkaar
lijken, bevestigt de stelling van Henriques.
In de casus van Bennett maakte de bespreking van empathie op een niet-talig
niveau het uit de literatuurwetenschap afkomstige (en voor tekst zeker nodige)
onderscheid tussen fictieve en reële auteur overbodig. Uit de analyse van Neely's
performance en de bijdrage van publiek aan de hand van de concepten ‘sticky’ en
‘circulatie’, blijkt dat het onderscheid tussen publiek en performer, dat voor zowel
Middleton en Novak vanzelfsprekend is, niet nodig is om het effect van de
performance (hier: gelach) te verklaren. Het niet-semantische van klankkunst leidt
tot uiteenlopende suggesties voor de interpretatiemogelijkheden ervan: binnen of
buiten het denken van De Saussure, gelieerd aan lichamelijkheid, instituties of aan
de hand van een vermeende gemeenschappelijke bron met andere vormen van
klankkunst. Binnen affect theory wordt uitsluitend gekeken naar de manier waarop
een dergelijk gedicht affect beweegt: een per definitie niet-talige, niet-rationele relatie.
Affect theory kan de theorieën over poëzieperformances in die zin verrijken dat
het de artefactgerichtheid van literatuurwetenschap uitdaagt. Allerlei zaken die binnen
de literatuurwetenschap als vanzelfsprekende waarheden gelden, zoals het onderscheid
tussen fictief en reëel en het hiërarchische onderscheid tussen tekst/performer en
lezer/publiek, worden voor het analyseren van poëzievoordrachten binnen het kader
van affect theory overbodig. Dit stemt dan ook tot nadenken over de noodzaak om
aan deze principes vast te houden.
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Verstand van zaken
Joost Baars
Waarheid en fictie rondom het (e-)boek
In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ reflecteren deskundigen in een
essayistische vorm op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur,
het boekenvak of de wetenschap. Trends worden geduid, normen bevraagd
en catastrofes voorzien. Joost Baars is dichter, essayist, programmamaker
en boekverkoper. In deze ‘Verstand van Zaken’ beziet hij de
(technologische) vooruitgang in het huidige boekenlandschap en vraagt
zich af waar dit alles toe zal leiden: gaan we er eigenlijk wel op vooruit?
Baars loodst ons naar een antwoord op deze vraag via de digitale
boekenkast, de cloud en de magazijnen van Amazon.
Begin dit jaar luidde een kop in de Volkskrant: ‘E-boek haalt papieren versie in’. In
het artikeltje werd gewag gemaakt van het feit dat de markt voor e-boeken was
gestegen van 2,2 procent naar 3,2 procent van de totale boekenmarkt. Het bericht
werd, inclusief kop, gretig en klakkeloos overgenomen door andere nieuwsmedia waaronder de weblog van NRC Handelsblad - en binnen de kortste keren buitelden
de (pseudo-)deskundigen op Twitter alweer over elkaar heen om het papieren boek
nu echt ten grave te dragen. Maar als het e-boek een marktaandeel heeft van 3,2
procent dan wil dat zeggen dat het papieren boek 96,8 procent van de boekenmarkt
in Nederland in handen heeft. Ook in de Verenigde Staten, waar het marktaandeel
voor e-boeken schommelt rond de twintig procent, heeft het papieren boek nog altijd
een significant (om niet te zeggen: gigantisch) marktaandeel in handen. Als het e-boek
het papieren boek wil inhalen, maakt het nog niet echt indrukwekkende vorderingen,
zou ik zeggen.
Wat een dergelijk bericht - met zo'n grote discrepantie tussen de kop en de inhoud
- mij vooral laat zien is de sfeer van vanzelfsprekendheid die rondom de
ontwikkelingen in het boekenvak hangt. Natuurlijk moet je met je tijd meegaan.
Natuurlijk houdt dat in dat je moet inspringen op het elektronische boek. Natuurlijk
gaat dat elektronische boek het papieren boek overbodig maken. Want natuurlijk
gaat het boekenvak de muziekindustrie achterna. En natuurlijk betekent dat ook het
einde van de fysieke boekwinkel.
Nu ben ik, hoewel ik al sinds 1997 in het boekenvak werk (voornamelijk als
boekverkoper), geen ondernemer, dus heb ik in zekere zin de luxe me van al deze
zogenaamde vanzelfsprekendheden niets aan te trekken. Ik hoef niet te beslissen of
mijn onderneming zich al dan niet op e-boeken moet gaan richten en ik hoef geen al
te uitgebreide toekomstvoorspellingen te doen. Ik wil de vanzelfsprekendheden in
de do-
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minante toekomstvoorspelling dan ook niet bestrijden met een andere grote
toekomstvoorspelling. Ik wil slechts twee vragen stellen: ‘is het allemaal wel zo
vanzelfsprekend?’ en, ‘is het allemaal wel zo'n goed idee?’ .
Is de ondergang van de kleine onafhankelijke boekhandel bijvoorbeeld echt
vanzelfsprekend? Het idee is dat de kleine onafhankelijke boekhandel sinds de jaren
negentig alleen maar terrein verliest. De werkelijkheid is echter weerbarstiger. In de
Verenigde Staten becijfert de American Booksellers Association dat het aantal sinds
2009 juist weer stijgt. (Richardson 2014) Ook in Nederland zien we de laatste jaren
dat er naast de teloorgang van ketens als Polare de ene na de andere kleine boekwinkel
wordt opgericht. Alleen al in Amsterdam zagen de laatste jaren De Nieuwe
Boekhandel, Boekhandel Over het Water, de Amsterdamse Boekhandel, Boekhandel
van Pampus, Boekhandel Spinzi en de Java Bookshop het levenslicht. In de rest van
het land worden veel voormalig Polare-vestigingen juist met steun van de lokale
bevolking heropend als onafhankelijke boekhandels. En ook elders zien we dat de
fysieke boekhandel die zijn eigen regionaliteit omarmt juist heel succesvol kan zijn.
Volgens Oren Teicher (het hoofd van de American Booksellers Association) is de
teloorgang van het kleine, persoonlijke boekwinkeltje een populair en hardnekkig
narratief sinds Meg Ryan in de film You've got mail (1998) haar boekwinkeltje ‘The
Shop Around The Corner’ moest sluiten. (Leonard 2014) In die film gaat het winkeltje
nog ten onder aan de concurrentie van een grote boekenketen genaamd Fox Books.
In werkelijkheid zijn het zowel in de
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VS als in Nederland sindsdien juist de grote ketens geweest die over de kop zijn
gegaan. Ten faveure van online boekhandels, ja, maar ook ten faveure van de
onafhankelijke, kleine winkel. Want meer en meer mensen winkelen graag lokaal.
‘Als het e-boek het papieren boek wil inhalen, maakt het nog niet echt
indrukwekkende vorderingen.’
Gaat het boekenvak echt de muziekindustrie achterna? Op zich zou ik niet willen
tegenspreken dat het boekenvak dingen te leren heeft van de ontwikkelingen in de
muziekindustrie van de laatste tien, twintig jaar. Maar als het boekenvak alleen maar
overeenkomsten ziet en geen verschillen, dan zal er uiteindelijk weinig geleerd
worden. Een boek is simpelweg geen cd. De Amerikaanse singer/songwriter Ani
DiFranco zong in haar lied ‘Fuel’: ‘People used to make records/ as in a record of
an event/ the event of people/ playing music in a room.’ Een cd is een ‘drager’ van
een opname van een kunstwerk, waarbij het kunstwerk het muziekstuk is dat wordt
uitgevoerd (of, zo je wilt, de uitvoering zelf). Een boek is het kunstwerk zelf. Geen
enkele schrijver zal zeggen: ik schreef een verhaal, en mijn uitgever verspreidt dat
verhaal in de vorm van een boek. Een boek is een fysiek object en zonder dat fysieke
was bijvoorbeeld de romankunst nooit ontstaan. De boekdrukkunst is er
verantwoordelijk voor dat we een groot deel van de literaire genres hebben die we
hebben. Zegt u: ‘je kunt best gedichten voordragen, maar poëzie bewijst op papier
pas echt zijn literaire waarde?’ Die opvatting heeft u dankzij de boekdrukkunst.
Het fysieke is een blinde vlek van alles dat met internet en de virtuele realiteit te
maken heeft. Neem alleen al de taal waarmee deze dingen worden aangeduid: virtueel,
cloud, et cetera. Het bekendste antifysieke argument tegen papieren boeken en kranten
is dat die van ‘dode bomen’ worden gemaakt. Ofwel: papieren boeken en kranten
belasten het milieu, terwijl je ook alles ‘virtueel’ kunt bewaren. Maar de virtuele
realiteit is helemaal niet virtueel. In een groot artikel in de New York Times toonde
James Glanz aan dat er een grote kloof gaapt tussen de mythologie van het ‘virtuele’
internet en de fysieke realiteit van de servers en datacenters waarop dat internet
draaiende wordt gehouden (Glantz 2012). Het voert te ver om zijn lange verhaal hier
helemaal uit de doeken te doen, maar ik wil twee dingen uit zijn artikel noemen. De
servers waarop de cloud staat, waarin een groot deel van de virtuele media (films,
muziek, foto's en boeken) bewaard wordt (servers die trouwens óók voor het
leeuwendeel in het bezit zijn van Amazon, maar dat terzijde), zijn onderdeel van
datacenters. Die datacenters draaien wereldwijd op een vermogen van zo'n dertig
miljard watt. Dat is het equivalent van de productie van dertig kerncentrales. Maar
geloof het of niet, ongeveer tachtig tot negentig procent van de elektriciteit die door
datacenters van het elektriciteitsnetwerk wordt getrokken wordt niet gebruikt. De
datacenters draaien namelijk permanent op zo'n vijf keer de kracht die gemiddeld
nodig is om het internet draaiende te houden. De reden hiervoor is dat het internet en iedere cloud - altijd klaar moet staan om een plotselinge surge aan
informatieaanvragen te verwerken. Zo'n surge - het fenomeen waarbij een groot
gedeelte van de internetgebruikers ineens allemaal tegelijk iets uit de cloud willen
downloaden - vindt hoogstens een paar keer per jaar plaats, maar je kunt niet
voorspellen wanneer, dus draait het internet altijd op de capaciteit die het nodig heeft
in het geval van een surge. Daar komt ook nog eens bij
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dat de meeste datacenters net als ziekenhuizen zijn gezekerd tegen stroomuitval met
aggregaten die door dieselmotoren worden aangedreven. Die draaien permanent mee.
Daarom staan de meeste datacenters in Silicon Valley bij de overheden in de Bay
Area bekend als de grootste dieselvervuilers in de regio.
Andere fysieke aspecten van de ‘cloud’-wereld die aan het zicht worden onttrokken
door de term ‘virtuele realiteit’ zijn de arbeid die erin wordt verricht, en de
omstandigheden waarin dat gebeurt. Het wordt beleefd als iets magisch: je bestelt
een boek op Amazon of The Book Depository of Bol, en warempel: enkele dagen
of weken later ligt het op je deurmat. Wat daartussen gebeurt dat zie je niet, maar
dat wil niet zeggen dat het er niet is. De Duitse onderzoeksjournalist Günter Wallraff
deed uitgebreid undercoverwerk in de postmarkt van Duitsland, waar hij aantoonde
dat Duitse postbezorgers enorm worden uitgebuit door de verschillende
postorderbedrijven (Walraff 2012). Postbedrijven zoeken de randen van de Europese
arbeidswetgeving op en spelen hun bezorgers als rechtenloze freelancers tegen elkaar
uit. Het resultaat is dat die mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moeten
werken en hun gezin - dat ze nooit zien - van het verdiende geld alsnog niet kunnen
onderhouden. Van magazijnmedewerkers van Amazon wordt letterlijk iedere
beweging in de gaten gehouden en zo nodig gecorrigeerd om een zo efficiënt
mogelijke procedure te creëren. Amazonmedewerkers worden geïntimideerd en
werken lange diensten met minimale drinkpauzes en zonder frisse lucht in magazijnen
die in de zomer wel zo'n veertig graden Celsius kunnen worden. Op 25 juli 2011 was
het 45 graden Celsius in een van de Amazonmagazijnen, maar ondanks het feit dat
er twee zwangere vrouwen onwel werden, mochten de schuifdeuren niet open. In
dat jaar hebben er op vijf hete dagen in juni en juli permanent ambulances op de
parkeerplaats van het magazijn gestaan. (Soper 2012) Dit alles levert de consument
soms een beetje voordeel op. Want ja, soms zijn online winkels net een beetje
goedkoper dan ‘fysieke’ boekhandels. Maar dat dat voordeel ergens vandaan moet
komen, daar zijn de meeste mensen zich niet van bewust; dat is ook helemaal niet
in het belang van bedrijven als Amazon. Daarom komt dat idee van de ‘virtuele
realiteit’ hen ook zo goed uit.
Maar de economie van de virtualiteit heeft veel verstrekkender gevolgen dan alleen
maar de arbeidsomstandigheden van de werknemers van Amazon en Bol. Dagblad
Trouw berichtte op 3 mei 2014 dat de voorkeur van de gebruikers van online
krantendienst Blendle uitgaat naar lichte artikelen. Blendle is een dienst waarvan
leden een vast bedrag per maand betalen en dan naar keuze artikelen uit verschillende
kranten kunnen lezen. Het gevolg daarvan is dat het financieringsmodel van kranten
verandert. Waar kranten eerst hun geld verdienden door een mix van goedkope lichte
artikelen en zware, dure onderzoeksjournalistiek als één geheel te verkopen, verdienen
ze bij Blendle overwegend hun geld met de lichte artikelen. Aldus verdwijnt de
financiële motivatie voor het bedrijven van zware onderzoeksjournalistiek. Wat ook
verdwijnt is de identiteit van de krant. Dat is waar je voor betaalt in het oude
financieringsmodel: het hele pakket aan lichte en zware artikelen volgens één bepaalde
krantenpoëtica.

Vooys. Jaargang 32

52
‘Dat is wat we prijzen in Wikipedia:’ zei filosoof en internet-pionier Jaron Lanier in
een interview met Salon.com, ‘we doen net of er een of andere absolute waarheid
kan worden gesproken zonder dat de spreker ertoe doet’ (mijn vertaling). (Timberg
2013) Deze verontpersoonlijking van de waarheid kan ook voor boeken en auteurs
gaan gelden, betoogt hij in zijn boek Who owns the future?. ‘Het is heel, heel moeilijk
om een boek te schrijven’, zegt hij in het betreffende interview. Boeken
vertegenwoordigen niet zomaar een eenheid van kennis, maar zijn ook de uitkomst
van ‘een persoonlijke worsteling van een auteur met wat hij of zij werkelijk te zeggen
heeft’. Door boeken los te maken van hun fysieke realiteit - door ze te distribueren
in een informele economie van ruilhandel - kunnen ze volgens Lanier ook losraken
van hun auteurschap, zoals muziek in de Spotify-cultuur (waarin tracks in playlisten
en buiten de context van hun albums worden gedraaid) ook losraakt van haar makers.
Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor onze democratie. Omdat het in een
democratisch proces niet alleen belangrijk is wat er gezegd wordt, maar ook door
wie en in welke context. Lanier geeft in Who owns the future? trouwens ook een
goede reden om bezorgd te zijn over de content must be free-cultuur die is ontstaan
rondom muziek en kunst. Hij stelt dat er geen enkele reden is waarom dat beperkt
zou blijven tot beroepen in de creatieve industrie. De content must be free-cultuur is
een eufemisme voor een terugkeer naar de informele economie van een
derdewereldland, naar een samenleving gebaseerd op ruilhandel. Een van zijn
voorbeelden is Kodak, een bedrijf dat tot het failliet ging honderdveertigduizend
mensen in dienst had. Instagram biedt - met uitzondering van het vervaardigen van
camera's - dezelfde dienst als Kodak: het stelt mensen in staat foto's te maken, te
ontwikkelen en te publiceren. Dat Instagram slechts dertien mensen in dienst heeft,
heeft volgens Lanier te maken met het feit dat het leeuwendeel van de arbeid verricht
wordt door de gebruikers. De manier waarop het internet de economie nu beïnvloedt,
ondergraaft volgens Lanier zo op een fundamentele manier de middenklasse (wiens
arbeidskracht meer en meer gratis wordt ingezet) en daarmee de democratie.
Wat die democratie betreft lijkt het me sowieso nogal problematisch om een
systeem waarin iedere burger zijn eigen boeken bezit te veranderen in een systeem
waarin alles dat een burger bezit zijn toegang tot de cloud is, maar waarin de boeken
worden bezeten door Google en Amazon. Wat betekent het dat je bijvoorbeeld On
civil disobedience van Henry David Thoreau in de kast hebt staan, en niet in de cloud?
In het post-Snowden-tijdperk moet niemand meer naïef zijn over de mate waarin het
online gedrag van burgers in de gaten wordt gehouden in landen zoals China en
Rusland, maar ook in het Westen. Wie het boek online leest, geeft veel over zichzelf
prijs. Wie het boek uit zijn eigen boekenkast trekt, nadat hij het gekocht heeft in een
boekwinkel, niet. En in welke mate kunnen winstgerichte, machtige multinationals
als Amazon en Google vertrouwd worden om de inhoud van On civil disobedience
te bewaren en niet te veranderen, zeker als er geen fysieke kopieën meer zouden
bestaan? De bereidheid van Google om mee te werken aan internetcensuur in China
boezemt niet veel vertrouwen in, net als de vele gevallen waarin Amazon de inhoud
van Kindles van zijn
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klanten ongevraagd en onaangekondigd wiste. Nog een voorbeeld: in 2006 stelde de
actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet dat stemcomputers per definitie
fraudegevoelig zijn, omdat je om een verkiezing te stelen niet op élk stembureau een
kleine fysieke fraude moest plegen maar in plaats daarvan simpelweg kon inbreken
in de hoofdcomputer om daar het eindresultaat aan te passen. Ofwel: er was nog
maar één, niet eens fysieke inbraak nodig, in plaats van enkele duizenden. Zo ook
bij het beheer van een cloud vol boeken. Duizend exemplaren van On civil
disobedience van Henry David Thoreau in boekenkasten van Chinese dissidenten,
dat haal je niet zo makkelijk weg. Duizend Kindles met dat boek erop zijn met één
druk op de knop te wissen. Of wellicht gewoon licht aan te passen.
Mocht dit artikel voor u zo langzamerhand een beetje het karakter krijgen van een
doemverhaal, dan roep ik graag nog even de eerste alinea's in herinnering. Nog altijd
is 96,8 procent van de verkochte boeken van papier. Dat is ook logisch, want nog
los van alle politieke argumenten hierboven is het papieren boek gewoon veel
handiger. Een voormalig chef van mij zei ooit dat als het e-boek de standaard was
en het papieren boek een nieuwe uitvinding, dat het zou worden onthaald als een
grote technologische innovatie. Op Youtube is een leuk Spaans filmpje te zien van
Popularlibros.com dat precies vertelt waarom. In het filmpje wordt het product
‘BOOK™: Bio Optical Organized Knowledge device’ gepitcht door een technohipster
met een trui en een bril. Hij legt uit: ‘BOEK™ is een revolutionaire uitvinding. Geen
draden, geen electriciteit, geen batterij, geen verbinding, compact en draagbaar en
overal te gebruiken.’ Ik zou daar nog aan willen toevoegen: geen afleiding, hoogste
vorm van concentratie mogelijk; politieke, economische en sociale onafhankelijkheid;
geeft ruim baan aan de verbeelding.
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Video
Popular Libros, ‘Did you know the BOOK?’
http://www.youtube.com/watch?v=YhcPX1wVp38 (15-05-2014).
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In de kast
Marieke van Eijk
Transgenderverhalen voorbij ‘m/v’
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 frisse blik geworpen. In deze editie is het woord aan
Marieke van Eijk, medisch antropoloog en werkzaam bij het Graduate
Gender Programme van de Universiteit Utrecht. Vanuit het perspectief
van Media en Cultuurstudies spoort zij aan om Tim de Jongs Man of
vrouw, min of meer: Gesprekken over een niet-gangbare sekse (1999)
opnieuw ter hand te nemen. Dit boek snijdt een nog altijd actueel thema
aan waarop Van Eijk onze aandacht opnieuw wil vestigen: de problematiek
rondom genderidentiteit.
Tot mijn grote geluk brak de punkperiode aan. Toen kon ik [als jongen]
zonder problemen met een grote bos geverfd haar, make-up en uitzinnige
kleding rondlopen. Omdat het bij het fenomeen punk hoorde, was het
geoorloofd. Alle eventuele karakteristieken van een jongen verdwenen
onder mijn punktravestie. [...] Ik zou mezelf nooit een man noemen en
nooit een vrouw noemen. Van geen van beide weet ik wat dat is. (De Jong
1999:97)
Aan het woord is Milan, een 35-jarige receptioniste die vertelt over haar ervaring
geboren te zijn met een jongenslichaam maar zich noch jongen, noch meisje te voelen.
Milan is een van de mensen, wier levensverhaal Tim de Jong (1999) verwerkte in
het boek Man of vrouw, min of meer: Gesprekken over een niet-gangbare sekse.
Tijdens de lagere school voelt Milan zich vrij uiting te geven aan haar vrouwelijke
zelfbeeld, op de middelbare school, echter, neemt de druk toe zich als een ‘echte’
jongen te gedragen, met meisjes uit te gaan en jongenskleding te dragen. Jaren na
de middelbare school besluit Milan het lichaam met behulp van hormonen te
feminiseren. Als mannelijke vrouw kan Milan makkelijker mannelijke en vrouwelijke
waarden, rollen en kleding combineren. Milan identificeert zich als ‘transgender’,
iemand die niet makkelijk in een hokje ‘man’ of ‘vrouw’ past. ‘Op formulieren waar
je “m” of “v” moet invullen,’ vertelt Milan, ‘zet ik een rondje om “m/v”.’ (De Jong
1999:96)
De Jongs boek is een van de eerste boeken in Nederland die aan de hand van
levensverhalen van transgenders erkenning vragen voor de diversiteit waarmee
mensen uitdrukking geven aan hun beleving man, vrouw, mens, androgyn,
transseksueel, transgenderist of ‘mevreer’ te zijn. De levensverhalen zijn aangevuld
met ervaringen
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Illustratie: Vince Trommel

van wetenschappers en artsen die zich in hun onderzoek of medische praktijk richten
op mensen die gangbare ideeën over mannen en vrouwen overschrijden. Het boek
is een bijzonder document dat actuele vragen oproept hoe de Nederlandse samenleving
wil omgaan met mensen wier existentiële zelfbegrip, veelal ongewild en onbewust,
de indeling van mensen in óf man, óf vrouw ter discussie stelt.
Als ik mensen vertel over mijn onderzoek naar transgenderzorg of over de
ervaringen zoals beschreven in Man of vrouw, min of meer, krijg ik uiteenlopende
reacties. Sommigen vertellen over een neef of nicht die ook transgender is en vinden
dat de indeling van mensen in ‘m/v’ hopeloos achterhaald is. Voor hen is de acceptatie
van genderdiversiteit een noodzakelijk streven van een moderne, progressieve natie
die al haar inwoners, ongeacht sekse, genderidentiteit, seksualiteit of culturele
achtergrond zou moeten accepteren. Anderen, echter, zijn kritisch en vragen hoe
‘erg’ het is dat een minderheidsgroep worstelt met de heersende seksemoraal in
Nederland. Zij vinden dat transgenders moeten leren zich te handhaven in een
samenleving die er andere gendernormen op nahoudt dan zijzelf. De toekomst zal
leren welke mening, het liberale burgerstandpunt of het assimilatie standpunt, de
boventoon zal voeren in de discussie over de acceptatie en accommodatie van gender
voorbij de indeling van man of vrouw.
‘Sommigen zijn kritisch en vragen hoe “erg” het is dat een met de
heersende seksemoraal in Nederland.’
Een eerste aanleiding voor De Jong om levensverhalen van transgenders te bunde-
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len, was het ontbreken van informatie over ‘minder gangbare variaties op het thema
“man of vrouw”’. (De Jong 1999: 11) Er was wel enige bekendheid met
‘transseksualiteit’, als mensen die ‘geboren zijn in het verkeerde lichaam’ en
‘travestie’, mensen die kleding dragen van de andere sekse. Er was volgens De Jong
te weinig informatie beschikbaar over en voor transgenders die zich fysiek en/of
mentaal tussen de seksen bevinden. De Jong laat zien dat sommige transgenders
ervoor kiezen met behulp van hormoonbehandelingen en chirurgie het lichaam zoveel
mogelijk aan te passen aan de innerlijke genderbeleving. Anderen veranderen het
lichaam slechts gedeeltelijk omdat een androgyn uiterlijk hun ervaring als noch man,
noch vrouw het beste tot uitdrukking brengt. Weer anderen laten het lichaam
onveranderd en combineren mannenkleding met make-up en een ‘vrouwelijke’
haardracht.
De tweede aanleiding voor De Jong om dit boek te schrijven was het feit dat aan
begrippen zoals ‘transseksualiteit’, ‘travestie’, en ‘transgender’ vooral medische
betekenissen worden gegeven. In de loop van de twintigste eeuw worden mensen
die zich niet aan de verwachtingspatronen van hun sekse houden of zich als de ‘andere
sekse’ manifesteren (Mak 1997) door artsen en andere experts steeds vaker gezien
als ‘psychiatrisch gestoord’ of ‘seksueel pervers’. De mensen die gendernormen
overschrijden worden veelal onderworpen aan medische experimenten en verplichte
hospitalisering in psychiatrische instellingen. Vanaf 1960 wordt het gevoel een
ambiguiteit te ervaren tussen geboortegeslacht en persoonlijke genderbeleving steeds
meer geïnterpreteerd als een psychiatrische stoornis die de moderne geneeskunde
kan ‘oplossen’. Met dit boek wil De Jong laten zien dat veel mensen zich niet
identificeren met deze medische interpretaties en op uiteenlopende manieren uiting
geven aan hun ervaring man, vrouw, mens te zijn.
Sinds De Jong het boek publiceerde heeft de term ‘transgender’ (alsmede
‘transseksualiteit’ en ‘travestie’) een stormachtige ontwikkeling ondergaan. In 1985
gebruikt Virginia Prince de term ‘transgender’ voor het eerst om een onderscheid te
maken tussen mensen die wel of geen lichamelijke veranderingen ondergaan.
Momenteel is transgender een parapluterm om te illustreren hoe divers gender beleefd,
vormgegeven en belichaamd wordt. Er komt ook steeds meer erkenning voor het feit
dat sommige transgenders zich thuisvoelen bij de indeling man of vrouw, terwijl
anderen deze indeling juist ter discussie stellen. Ook is er een academische discipline
ontstaan die ‘trans-belevingen’ als uitgangspunt neemt, ‘transgender studies’ genaamd.
(Stryker en Aizura: 2013)
De groeiende bekendheid in maatschappij en wetenschap betekent echter niet dat
transgenders alom geaccepteerd worden. Veel transgenders vertellen in het boek
over de moeilijkheden die zij tegenkomen in het dagelijks leven, op het werk, of in
familiekringen als duidelijk wordt dat ze zich niet thuisvoelen in een strikte indeling
van mensen in mannen of vrouwen. Arthur, bijvoorbeeld, ondergaat geen lichamelijke
aanpassingen uit angst als zelfstandig ondernemer klanten te verliezen en op straat
uitgescholden te worden voor ‘omgebouwde kerel’. Ook vreest Arthur voor zijn
huwelijkse status. In 1999 bestond het homohuwelijk nog niet. Na de medische
transitie
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zou Arthur als vrouw getrouwd zijn met een vrouw, een voor het Burgerlijk Wetboek
toen nog onmogelijke combinatie. (De Jong 1999: 112) Gabriël vertelt over het
onbegrip dat zij als meisje in haar jeugd tegenkomt als zij vertelt zich een jongen te
voelen. Ouders en buren begrijpen deze uitspraken niet en corrigeren Gabriëls gedrag
door haar te instrueren hoe zich als meisje te gedragen. Vijftien jaar na het verschijnen
van De Jongs boek verloopt de acceptatie van transgenders in Nederland nog steeds
stroef. Het onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat
veel transgenders onheus worden bejegend, gediscrimineerd op de werkvloer,
uitgescholden op school, en op straat soms zelfs fysiek worden bedreigd.
(Keuzenkamp: 2012) Hoewel steeds meer mensen een vriend, familielid of collega
hebben die openlijk transgender is, lopen transgenders, net als in De Jongs boek, op
veel maatschappelijke terreinen tegen grote barrières aan, die hun acceptatie en
dagelijks leven bemoeilijken.
Wat de levensverhalen in De Jongs boek en de huidige discussies over transgender
mijns inziens vooral laten zien, is dat de indringende beleving een discrepantie te
ervaren tussen geboortegeslacht en genderidentiteit nog steeds een van de meest
primaire ordeningsprincipes van de samenleving problematiseert, namelijk de strikte
indeling van mensen in mannen of vrouwen. Zoals Louis Gooren, voormalig
endocrinoloog aan het VUMC, stelt, ‘[a]ls je je man of vrouw zijn altijd als irrelevant
hebt ervaren, en je hoort voor het eerst over [transgenderisme], dan kun je schrikken’.
(De Jong 1999: 138) Niet-transgenders betrekken de transgenderbeleving op zichzelf:
Als iemand met een penis een vrouw kan zijn, ben ik dan nog wel een vrouw? Als
ik me als man seksueel aangetrokken voel tot iemand die zich manifesteert als vrouw
maar voorheen man was, ben ik dan nog wel heteroseksueel? Transgenders
confronteren mensen, veelal onbewust en ongewild, met de ervaring dat man, vrouw,
homoseksueel of heteroseksueel zijn geen vaststaand biologisch gegeven is.
Het boek van Tim de Jong is nog steeds een machtig werk dat lezers aan het denken
zet over hun eigen genderidentiteit en de Nederlandse samenleving met vragen
confronteert waar ze (nog) geen eenduidig antwoord op heeft: Welke ideeën van
gender en sekse zijn aan herdefiniëring toe? Wat betekent het om man, vrouw, of
iemand ertussenin te zijn? Hoe willen we omgaan met mensen die ‘anders’ zijn? Een
kind als Milan dat zich noch jongen noch meisje voelt, moet zich een weg banen in
een samenleving die worstelt met haar eigen seksemoraal. Milans levensweg roept
niet alleen maatschappelijk en politiek debat op over waarden als ‘eigen keus’,
‘assimilatie’ en ‘burgerrecht’. Het is vooral ook een voorbeeld van de dagelijkse
strijd die transgenders voeren om te zijn wie ze zijn, in plaats van hoe ze horen te
zijn. Hoe houdbaar is de seksedichotomie eigenlijk nog?
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Interview
An Prudon en Aafje de Roest
‘Het gaat allemaal over keuzes maken.’
Interview met Rozalie Hirs

Foto: Marco Borggreve

Een rustige namiddag in muzyQ, Amsterdam. Er is soep, brood, koffie en
bovenal een dichter: Rozalie Hirs. Hirs publiceerde de bundel Locus in
1998, gevolgd door Logos (2002), [speling] (2005), Geluksbrenger (2008),
en gestamelde werken (2012). Maar Hirs (1965) is meer dan alleen dichter:
ze studeerde chemische technologie en ging vervolgens naar het
conservatorium om compositie en zang te studeren. Ze componeert lyrische
en experimentele muziek. Hirs heeft veel te vertellen: ‘Ik zit op de
praatstoel!’, roept ze uit als de ober haar inmiddels koud geworden soep
voor de tweede keer wil afruimen. Vooys spreekt met haar over de leesen luisterervaring, de verbeelding die in haar werk centraal staat en over
de verschillende manieren waarop een gedicht tot uiting kan komen.
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Hoe kwam je in aanraking met poëzie?
‘Bij ons thuis werd altijd veel gelezen en in de kast van mijn ouders stond aardig
wat poëzie. Toen ik veertien was en in Nederland op de middelbare school zat (Hirs
woonde hiervoor in Duitsland, AP & AdR), moesten we een keer een gedicht uitkiezen
om voor te dragen in de klas. Ik vroeg aan mijn vader of hij me een dichtbundel kon
aanraden en hij gaf me toen Voor wie ik liefheb wil ik heten van Neeltje Maria Min.
Toen ik het gedicht had voorgedragen en iedereen helemaal stil was in de klas, dacht
ik: oh God, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Want ja: wist ik veel! Maar mijn
docent Nederlands zei juist dat het mooi was. Bij het lezen van die poëzie vonden
de gedichten een soort weerklank in mij, er resoneerde iets in me. Ik dacht: goh, dit
ben ik. Het maken van zoiets, dat doe ik eigenlijk ook - of dat wil ik ook!’
Waarom ben je na de middelbare school dan natuurwetenschap gaan doen en
geen letterenstudie?
‘Ik hield van meerdere dingen: muziek, poëzie, wetenschap. Mijn ouders waren,
mag ik nu toch wel zeggen, behoorlijk streng - ze vonden dat ik geëmancipeerd moest
zijn. Toen ik eindexamen deed zag het er economisch gezien rampzalig uit, er heerste
grote werkloosheid. Dat waren de tachtiger jaren. Het credo was in die tijd: “een
slimme meid is op haar toekomst voorbereid”. Toen ik jonger was, een jaar of elf,
twaalf, speelde ik vrij veel piano, met name de drie B's: Bartók, Beethoven en Bach.
Na de middelbare school wilde ik naar het conservatorium - dat had ik nog liever
gewild dan bijvoorbeeld filosofie of Nederlands - maar dat mocht niet van mijn
ouders en ik was gewoon niet moedig genoeg: ik durfde niet voor die wens te gaan
en wist ook niet hoe ik het aan moest pakken, naar het conservatorium gaan.
Natuurwetenschap vond ik ook erg leuk, dus dat ben ik toen gaan studeren.
Tijdens mijn studie was ik meer met poëzie en muziek bezig, natuurwetenschap
deed ik er maar een beetje bij. Dat werd steeds sterker. Op een gegeven moment was
ik vijfentwintig en bijna afgestudeerd toen ik dacht: eigenlijk wilde ik altijd naar het
conservatorium, ik hou daar veel meer van dan van de natuurwetenschap en ik word
anders toch maar onderdeel van een multinational, een schakel in het kapitalisme.
Uiteindelijk moest ik toch mijn hart volgen, zo sterk was dat gevoel. Ik schreef toen
al geruime tijd gedichten en was inmiddels in gesprek met Jan Kuijper van Querido.’
Hoe zag dat vroege werk er uit?
‘Ik ben op mijn achttiende begonnen met light verse. Dat was een beetje hip in de
jaren tachtig, heel eenvoudige, toegankelijke poëzie met weinig woorden: een beetje
grappig, een beetje ironisch. Maar niemand kent die gedichten, iedereen kent de
mythologische gedichten van Locus als mijn eerste werk.
Locus is een onderzoek naar identiteit, naar het ik. Hoe worden we tot wie we
zijn? Dat onderzoek vindt plaats op het gebied van de verhalen van mijn jeugd,
daarom kies ik voor mythologie uit verschillende culturen, filosofie, sprookjes en
ook de Bijbel. Ik heb op een katholieke school gezeten en vind die verhalen
interessant. In Locus verken
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ik mezelf door middel van alle personen over wie ik heb gelezen of over wie ik de
verhalen heb gehoord, die dus onderdeel zijn van wie ik ben geworden. De ik-persoon
is steeds de persoon die in de titel wordt genoemd en in het gedicht verken ik daden
en gebeurtenissen uit het leven van dat personage.
Als kind maakte ik elk verhaal mee en leerde mezelf kennen door dat verhaal te
doorleven, de gevoelens en de keuzes er uit te beleven. Misschien is het zelfs nog
radicaler: als je die verhalen leest word je tijdelijk die persoon. Dat zie ik niet als
identificatie, maar als een werkelijke ervaring - dat is mijn stelling. En dat kan
literatuur je geven: een ervaring die je anders niet gehad zou hebben. Daarom hebben
al deze verhalen mij gevormd tot wat ik ben. In de gedichten komt dat tot uiting: het
gaat allemaal over keuzes maken.’
Is dat wat je bij je lezers wil oproepen, die werkelijke ervaring?
‘Dat hoeft niet, het kan ook een andere ervaring zijn. Uiteindelijk heb je als dichter
een bepaalde beleving terwijl je schrijft. Als je in dialoog bent met het object dat je
maakt dan word je tijdens het maken, tijdens het ontstaan van dat ding, veranderd
door datgene wat je maakt. Je schept het ding maar daarmee transformeer je ook
jezelf. Ik denk dat de dialoog altijd als kenmerk heeft dat beide partijen worden
getransformeerd.
Het is best choquerend om te zien dat je zelf wordt beïnvloed door je eigen poëzie.
Daarom denk ik dat je poëzie beter niet destructief kan zijn. Misschien is dat ook de
reden dat ik in mijn bundels eerder “ja” zeg tegen de dingen dan “nee”: ik heb het
idee dat je van daar meer van kunt groeien en dat de transformatie dan constructiever
is. Wanneer iets af is stuur ik het de wereld in en natuurlijk hoop ik dat de lezer daar
ook iets van meekrijgt: ook getransformeerd wordt. Dat geldt misschien niet voor
alle lezers, maar dat er een paar lezers zijn die dat ervaren - of één lezer - dat is al
heel mooi.’
Hoe komt zo'n bundel gedichten tot stand?
‘Het schrijven moet op een bepaalde manier vanzelf gaan en zo is het eigenlijk
ook met zo'n bundel, die ontstaat heel intuïtief. Het zijn ideeën die op papier komen.
Een bundel die ik heb geschreven bestaat bijvoorbeeld bijna volledig uit liefdespoëzie,
een andere gaat over het lichaam.
Er zitten ook altijd andere teksten in die ik op dat moment aan het lezen ben.
Tijdens het schrijven van mijn bundel Logos uit 2012 las ik Mille Plateaux van
Deleuze. Dat werk gaat over het lichaam, of eigenlijk de afwezigheid van het lichaam.
Er bleken vervolgens veel lichaamsdelen in die bundel voor te komen. Halverwege
het schrijven dacht ik: het zijn met name kleuren, getallen en lichaamsdelen, misschien
is dat een bruikbare structuur. Ik heb toen een beeldend kunstenaar, Noëlle von
Eugen, gevraagd om een soort landkaart van het menselijk lichaam te maken waar
de gedichten in kwamen te staan verbonden aan het lichaamsdeel dat ze als thema
hebben. In feite fungeert deze kaart als een hyperstructuur.
‘Logos’ - ofwel: de wet, het woord, maar ook de rede - is hier eigenlijk ook de
wet van het lichaam: de zintuigen en de ervaring tegenover de gedachte en het woord.
Het
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is een voelen en een denken tegelijk. Dat ‘voelen-denken’ heb ik in deze bundel voor
het eerst ontdekt en in Geluksbrenger als zodanig benoemd. Het is voor mij één
werkwoord dat een soort intuïtief denken betekent, en dat is volgens mij ook hoe ik
schrijf: voelend-denkend. Het heeft te maken met de verbinding tussen het hoofd en
het hart, waar we allemaal naar op zoek zijn natuurlijk - daar doe je volgens mij een
heel leven over. Dat is de verbinding die ik in mijn muziek en poëzie tot stand wil
brengen.
In een typische Hirs-bundel gaan ratio en gevoel dus hand in hand?
‘Precies. Ik schrijf vanuit gevoel, maar tegelijkertijd hoort abstractievermogen
bijvoorbeeld bij het denken. Ook verbeeldingskracht staat bij mij hoog aangeschreven.
Daar gaat poëzie over: het is de ervaring van de eigen verbeelding, van wat de
verbeelding vermag. Maar die is natuurlijk gerelateerd - in Logos is dat heel duidelijk
- aan het eigen lichaam; je toetst de dingen tenslotte met je lichaam in de wereld.
Na [speling] kreeg ik als commentaar dat mijn stem helder was geworden. Dat
vond ik een heel mooi compliment, dat mensen met deze bundel het gevoel kregen
dat ze een soort Hirs-geluid konden herkennen. In “[In LA]” zitten meerdere simultane
betekenislagen waarmee ik verschillende gedachtestromen probeer na te bootsen. Ik
heb er een geluidsopname bij gemaakt waarop mijn stem tegelijkertijd in verschillende
lagen te horen is. De tekstlagen verschillen in volume en plaatsing in het stereobeeld.
Zo kun je je concentreren op één stem. Dit vermogen om één stem van anderen te
onderscheiden, je tijdens een wirwar van gesprekken toch te kunnen concentreren
op je gesprekspartner, wordt ook wel cocktail party effect genoemd. Ik gebruik het
hier als metafoor voor een herinnering die bij je opkomt in een wirwar van andere
herinneringen.
Mensen uit de muziek vragen vaak of ik ook wel eens “gedichten op muziek zet“
maar dat is niet wat ik doe. “[In LA]” is echt een hybride, het is zowel poëzie als
muziek. Er is hier sprake van gelijktijdigheid van verschillende betekenisstromen.
En die gelijktijdigheid of meerstemmigheid is nu juist zo karakteristiek aan muziek.
Meerstemmigheid zit eigenlijk in al mijn werk, in Locus ontstaat bijvoorbeeld
meerstemmigheid door de verschillende personages. Ik ben vaak bezig met het creëren
van leesmogelijkheden: als luisteraar of als lezer bepaal je jouw eigen ervaring door
wat je met die leesmogelijkheden doet, door hoe en wat je kiest. Door als dichter
meer leesmogelijkheden in een gedicht te stoppen, bijvoorbeeld door het gebruik
van anakoloeten of het weglaten van leestekens, ontstaat er een situatie waar de lezer
zich bewust kan worden van de macht die hij of zij over de tekst heeft.
Het leek mij daarom ook mooi om voor gestamelde werken een website te maken
waarin ik de leeservaringen van beeldend kunstenaars of designers zichtbaar liet
maken. Cox & Grusenmeyer, met wie ik het geluk had te mogen samenwerken,
kwamen op het idee van alter ego's. Zij benaderden elk gedicht op een andere manier
en vonden dat alle gedichten in zekere zin personages zijn. Op de website zie je zes
alter ego's van zes gedichten of gedichtencycli. Deze personages bewegen zich op
zes verschillende sociale netwerken, die passen bij hun karakter: een van hen zit
bijvoorbeeld op Facebook, een ander heeft een blog en weer een ander post foto's
op Instagram. Alle
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personages hebben hun positieve en hun negatieve kanten en de taal die ze uitslaan
is de taal van de gedichten. Cox & Grusenmeyer hebben de gedichten zo virtueel
een eigen leven gegeven.’
Een paar van de alter ego's zijn mannen. Hoe is het om jouw woorden door
mannelijke personages verbeeld te zien?
‘De kunstenaars kwamen met het idee van de alter ego's en zij zijn uiteindelijk
ook degenen die de personages hebben vormgegeven. Op een gegeven moment
hebben we het wel over de karaktereigenschappen van mannen en vrouwen gehad
want ik vond dat ze de vrouwen over het algemeen wat negatievere
karaktereigenschappen hadden toebedeeld dan de mannen. Dat gebeurt natuurlijk
vaak in onze cultuur; we zijn helaas niet zo geëmancipeerd als we wel zouden willen,
of als we denken te zijn. Maar uiteindelijk heb ik hen helemaal vrijgelaten in hun
keuzes: de lezer maakt zijn of haar eigen personages ten slotte ook zelf. Die
personages kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn en allerlei eigenschappen
hebben die uiting zijn van de beleving van de lezer.
Ik vind het wel een interessant onderwerp, want ik ben toevallig een vrouw maar
ook opgeleid als scheikundig ingenieur, wat toch een ‘mannenberoep’ is; destijds
was maar twintig procent van de studenten vrouw en er zijn waarschijnlijk nog minder
vrouwen die daadwerkelijk in dat vak werken. Ook als componist heb ik maar weinig
vrouwelijke collega's. Wat dichters betreft valt het redelijk mee, maar als je kijkt
naar de dichters die publiceren en prijzen winnen, dan zie je toch ook dat de verdeling
ongelijk is. Ik ben dus wel gewend om me als vrouw enerzijds te handhaven binnen
man-nenberoepen - om ook vrouw te blijven - en anderzijds om een soort consensus
te vinden.’
Het gaat dus om het vinden van een balans, zowel tussen die twee kanten van
jezelf als tussen voelen en denken. Je maakt ook veel typografische gedichten;
hoe zit het met de balans tussen woord en beeld?
‘Het beeld en de tekst moeten elkaar altijd helpen. Terwijl ik schrijf ontstaat
gaandeweg een ordening en daarmee ontstaat ook het idee - dat kan beginnen met
een gedachte of met een gevoel. Daarna ga ik schrijven, schrijven, schrijven, en
naarmate het gedicht zich ontwikkelt kristalliseert ook de vorm van het gedicht zich
uit.
Ik schrap soms in het gedicht om het beeld beter bij het gedicht te laten passen
maar stel de tekst nooit in dienst van het beeld. Vorm en inhoud, ik vind de discussie
van wat belangrijker is zo achterhaald. Als het goed is gaan de twee hand in hand,
als broers of zussen of als vrienden: net zoals de woorden hand in hand met elkaar
gaan. Uiteindelijk probeer ik ook dingen uit: ik kijk en lees en luister - ik bepaal of
ik het gevoel heb dat het gedicht zo moet worden. Dat is die dialoog met het ding
dat je maakt.’
Veranderen de verschillende uitvoeringen die jij en anderen van je gedichten
maken - kunst, digitale poëzie, geluidsfragmenten - de gedichten wezenlijk?
‘Het idee van de digitale gedichten op de website is helemaal samen met Harm
van den
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Dorpel ontwikkeld en ik vind dat hij het behoorlijk briljant heeft ontworpen en
geprogrammeerd. Ik heb geluk dat ik met hem en met Cox & Grusenmeyer heb
kunnen samenwerken. Wat hij heeft gemaakt is steeds een karakteristieke uitingsvorm
van zijn leeservaring van het desbetreffende gedicht. Bij een van de digitale gedichten
zie je bijvoorbeeld in een oogopslag hoe de verbanden zitten omdat herhaalde woorden
in het gedicht met elkaar worden verbonden als je je muis erop zet. Je zou kunnen
zeggen dat dit de onderliggende structuur van het gedicht in één oogopslag zichtbaar
maakt en zo iets van de leeservaring - een van de leeservaringen die het gedicht in
zich heeft - tot uiting brengt.
Het leuke is: je kunt zo'n bundel zacht lezen, gewoon in jezelf, en je kunt hem
hardop lezen waardoor je zelf een beetje muzikant aan het worden bent. Ook de
geluidsfragmenten waarin ik gedichten voordraag of zing zijn in feite een interpretatie.
Dit is in muziek gevat, dan wordt het eigenlijk meer een songtekst, zeker als het ook
nog een melodie heeft. Je ervaart het oorspronkelijke gedicht op die manier heel
anders dan wanneer je het gewoon zou lezen. In het lezen zitten meer
interpretatiemogelijkheden voor de lezer, terwijl je in de muziek misschien meer
wordt meegevoerd. Het is een interessant gebied dat veel vragen oproept: wat is het
verschil tussen een leeservaring en een luister-ervaring? Hoe kun je een leeservaring
uitbeelden? Wordt er in muziek ook iets van de leeservaring hoorbaar?
In feite geef je door een performance een interpretatie aan het gedicht; je laat de
luisteraar of de kijker genieten van jouw interpretatie. Als muzikant interpreteer je
en als performer ook. En zelfs dan heeft de kijker of de luisteraar zijn of haar ervaring
- en dat is heel belangrijk: je bent als lezer performer van je eigen voorstelling. Dat
vind ik een ontzettend machtige conclusie. Het laat namelijk ook zien hoeveel het
waard is om zelf te lezen en om te kiezen. Het laat zien hoeveel dat werkelijk betekent
- hoe prachtig je als lezer eigenlijk bent.’
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Column
Jaap Faber
Hinken op vele gedachten
In de columns van deze jaargang laat Vooys neerlandici aan het woord
die hun vak niet in Nederland uitoefenen. Zij vertellen op deze plaats over
hun ervaringen met de studie van de Nederlandse taal en cultuur, zoals
die zich buiten onze landsgrenzen voltrekt. Jaap Faber studeerde
Nederlandse letterkunde in Utrecht, is oud-redacteur van Vooys, en
momenteel werkzaam als lector Nederlands aan de Károli
Gáspáruniversiteit te Boedapest. In zijn column schrijft hij over de
internationale neerlandistiek en met name over de gebreken ervan, die
wellicht met wat liefde voor het vak wel te accepteren zijn.
Neerlandistiek is een hopeloos vak. Niet omdat het vervelend, saai of nutteloos is iedereen die erin werkzaam is, intra- dan wel extramuraal, zal kunnen bevestigen dat
de studie van de Nederlandse taal en al haar facetten interessant, sprankelend en
voldoening schenkend is. Het hopeloze schuilt in het feit dat al die facetten met elkaar
eigenlijk niets te maken hebben behalve ‘iets met taal’, en het vakgebied als zodanig
dus eigenlijk niet bestaat. Aan Nederlandse universiteiten, zoals die van Utrecht die
mij plechtig tot neerlandicus heeft verklaard, blijft men dapper volhouden dat
Chomsky, rederijkers en gespreksafsluitingstechniekenanalyse enig verband met
elkaar houden. In werkelijkheid is het enige dat ze samenbrengt het curriculum van
de opleiding neerlandistiek. Deze zichzelf in stand houdende cirkel is ook voor hen
die niet in retorica gespecialiseerd zijn duidelijk aanwijsbaar.
Het probleem met de opleidingen neerlandistiek waaraan ik zelf werk of gewerkt
heb, en met andere opleidingen in grote delen van Centraal- en Oost-Europa waarover
ik weliswaar niet veel maar toch het een en ander weet, is dat zij lijden onder dezelfde
naar schizofrenie neigende mengelmoes van het Nederlandse voorbeeld, verzwaard
met een taalprobleem. Dit probleem is even simpel als onoplosbaar: studenten
Nederlands kennen geen Nederlands. Geen woord. Onaangenaam is dat niet, want
het verschaft werk aan mensen zoals ik, maar het betekent wel dat ze een significant
deel van hun toch al korte studietijd zullen moeten besteden aan het leren van een
vreemde taal. En daarna(ast) dus nog aan boomstructuren, rijmschema's en
transcripties.
‘Een afgestudeerd neerlandicus in Hongarije is iemand die Nederlands
spreekt.’
Dit alles zorgt zacht uitgedrukt voor een bijzonder curriculum, maar de pret is daar-
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mee nog niet uit. Aangezien in landen met een communistisch verleden de gewoonte
vaak overeind is gebleven studieprogramma's door het ministerie vast te laten leggen,
en aangezien ministeries niet uitblinken in creativiteit en voor een bachelor Nederlands
het programma van bijvoorbeeld de bachelor Engels min of meer kopiëren, kan het
voorkomen dat studenten in hun eerste semester geacht worden een cursus
Middelnederlandse letterkunde te volgen. Of vergelijkende taalwetenschap. In welke
taal zulke colleges gegeven zouden moeten worden is niet helemaal duidelijk - het
feit dat studenten Engels voor ze naar de universiteit komen die taal doorgaans al op
zeker niveau beheersen lijkt een detail te zijn waarover men op het ministerie niet
te lang wenst na te denken.
Al met al leidt dit tot wat het vak zo hopeloos maakt: we weten, nog minder dan
in Nederland, simpelweg niet wat het eigenlijk inhoudt en daardoor dus ook niet
waartoe onze studenten eigenlijk opgeleid worden. Bij neerlandici in Nederland
denken we al gauw aan docenten, redacteuren, literatuurcritici en journalisten. Een
afgestudeerd neerlandicus in Hongarije is iemand die Nederlands spreekt.
Nu is er naast de opleiding Nederlands natuurlijk de meer academische
neerlandistiek - het gat tussen deze twee aspecten lijkt in het buitenland groter te zijn
dan in Nederland zelf, al is het maar omdat geen enkele student die aan de opleiding
begint (op dat moment) wetenschappelijke aspiraties heeft. Dat hangt dan weer samen
met het onvoorstelbaar slechte perspectief dat een academische carrière biedt: een
master volgen is vaak al duur, promoveren is een doorgaans onbetaalde hondenbaan,
en mocht er na een promotie werk zijn aan een universiteit dan zijn ‘laag salaris’,
‘hoge werkdruk’ en ‘geen prestige’ de sleutelwoorden. Dat er desondanks talloze
collega's rondlopen die zich met toewijding en gevaar voor eigen mentale gezondheid
op de neerlandistiek gestort hebben, is even verwonderlijk als prijzenswaardig.
Wanneer de extramurale neerlandistiek congresseert roept dit bij mij wat
tegenstrijdige gevoelens op. Ik ga graag naar zulke congressen of colloquia: de sfeer
is er uitstekend, er komen vaak interessante zaken aan bod (zij het even vaak buiten
het formele programma om als erbinnen) en als deel van de moedertalige minderheid
bezorgt het me op een bepaalde manier een warm gevoel zo veel intelligente,
bijzondere en toegewijde mensen zich te zien bezighouden met ‘mijn’ taal en ‘mijn’
cultuur. Tegelijk is nergens sterker dan daar te zien hoe los het zand is waaruit deze
gemeenschap bestaat: sessies over de receptie van Nederlandse boerenromans in
Tsjechië worden afgewisseld door sessies over contrastieve analyses van
negatie-elementen in West-Germaanse en Fins-Oegrische talen. De titels van
bijvoorbeeld de colloquia georganiseerd door Comenius, de vereniging van Middenen Oost-Europese neerlandici, zijn wat dat betreft veelzeggend: ‘Lage landen, hoge
heuvels’ (Belgrado 2011) of ‘In verscheidenheid verenigd - eenheid in
verscheidenheid’ (Poznan 2013). Thematieken die dusdanig breed geformuleerd zijn
dat iedereen zich welkom kan voelen. Contacten met elkaar onderhouden is dan ook
belangrijker dan inhoudelijke, academische discussie.
Met dat laatste wil ik overigens absoluut niet beweren dat de extramurale neerlan-

Vooys. Jaargang 32

67
distiek op academisch niveau weinig voorstelt - er verschijnen, althans op mijn
vakgebied, uitstekende artikelen en boeken geschreven door buitenlandse
onderzoekers. Recentelijk verscheen van Barbara Kalla (Wrocław) een lijvige studie
over huiselijkheid in moderne Nederlandstalige poëzie; Judit Gera en Agnes Sneller
(Boedapest) schreven een literatuurgeschiedenis; eerder al verscheen een prachtige
bloemlezing van naoorlogse poëzie (Kersvers), toegesneden op het literatuuronderwijs
buiten de grenzen, samengesteld door Adrienn Dióssi (Boedapest), Jelica Novaković
(Belgrado) en eerder genoemde Barbara Kalla. De bestudering van de Zuid-Afrikaanse
letterkunde, cultuur en geschiedenis wordt nergens zo voortvarend ter hand genomen
als in Polen onder leiding van Jerzy Koch. De lijst gaat door. Mijn punt is: wanneer
een Sloveense neerlandistische linguïst met collega's wil discussiëren, haar onderzoek
wil presenteren of kennis wil nemen van wat anderen op haar vakgebied doen, zal
ze een congres voor linguïsten bezoeken. Een regionaal colloquium is interessant
voor het uitwisselen van ervaringen over lespraktijk, didactiek, vergelijkbare situaties
van vakgroepen in de universitaire politiek (op zichzelf een column waard), en om
te weten te komen waar collega's zich mee bezig houden. Interessant is dat allemaal
zeker. Maar wie bezig is met een onderzoek naar het woordje ‘mits’ als prepositie,
zal merken dat hij absoluut de enige is.
Dit alles is misschien wat bevreemdend maar niet noodzakelijkerwijs een groot
probleem - er vindt onderzoek plaats, extramurale neerlandici bezoeken intramurale
congressen en publiceren in vakbladen, en verder is een beetje groepsgevoel altijd
gebaseerd op een mythe, maar daardoor nog niet minder sterk en belangrijk. Maar
dan de onderwijskant. Daar is, zoals hierboven al zachtjes doorschemerde, niet alles
in de haak.
Ik kom terug op de vraag: waartoe leiden wij mensen op? Dat ‘waartoe’ is niet
existentialistisch bedoeld, maar veel banaler: wat worden onze studenten (als ze later
groot zijn)? Voor een Nederlands publiek is dit misschien het moment iets te zeggen
over de populariteit van het Nederlands in het buitenland, zeker in Centraal- en
Oost-Europa. Het dedain dat in Nederland heerst jegens de eigen taal (behalve als
een Marokkaan het een keertje over ‘de meisje’ heeft) leidt vaak tot de misvatting
dat de rest van de wereld ook geen interesse heeft. Afgelopen zomer zijn aan de
Károli Gáspár-universiteit in Boedapest, mijn huidige werkplaats, 36 eerstejaars
Nederlands begonnen. Daarbij moet vermeld worden dat Boedapest nog een afdeling
Nederlands telt, waar een vergelijkbaar aantal gestart is. In mijn laatste jaar aan de
Universiteit van Boekarest studeerden daar 51 eerstejaars. Het aantal studenten
neerlandistiek in het Duitse taalgebied loopt in de honderden. Het mag een hopeloos
vak zijn - bloeien doet het wel.
Wat komen die studenten allemaal doen? Hier begint de werkelijkheid ietwat af
te wijken van het ideaalbeeld. In mijn mooiste dromen leiden wij mensen op tot
experts op cultureel gebied, die, als waren zij de Ingeborg Beugel, Hans Jansen of
Marjon van Royen van Hongarije, op televisie commentaar kunnen geven wanneer
in Nederland weer eens een staatsgreep plaatsvindt. In werkelijkheid gaan zij na het
afronden van
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hun bachelor (of al eerder) op een kantoor werken bij een van de vele (Nederlandse)
multinationals die hier een vestiging hebben, om daar werk te doen dat makkelijk
als ‘saai’ omschreven kan worden maar een salaris meebrengt dat rustig het
viervoudige van een universitair docent is. Onwaarschijnlijk maar waar: Nederlands
is hier een economische keuze, geen culturele.
Natuurlijk is er altijd een kleine minderheid met een culturele belangstelling doorgaans willen zij literair vertaler worden of minstens een tijdje in Nederland
studeren. En hoe graag ik mijn programma ook zou toespitsen op deze groep, de
wetten van politiek en economie dicteren anders. Waardoor zich de situatie voordoet
dat wij een tamelijk eclectisch en nauwelijks beargumenteerd curriculum aanbieden
aan een groep studenten die in meerderheid alleen in het leren van de taal
geïnteresseerd zijn, die ze niet voldoende leren omdat in het programma, anders dan
bij een taalschool, maar beperkt aandacht voor taalverwerving kan zijn. Maar voor
taalscholen krijg je geen studiebeurs en zo'n certificaat staat minder sjiek dan een
universitair diploma. Met liefde ván en vóór die enkeling die echt een cultureel
specialist wil worden, of desnoods taalkundige, gaan we door, en zeker niet met
tegenzin. Maar ook die enkeling zal ondanks de liefde moeten constateren: het is een
hopeloos vak.
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Jan Rock, Gaston Franssen en Femke Essink (red.)
Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde
Nijmegen (Vantilt) 2013
224 pagina's
22,50 euro
ISBN 9789460041396

Fabian R.W. Stolk
Denken en schrijven over literatuur
Het komt misschien doordat héél de wereld bij het bestuderen van literatuur wordt
betrokken dat Literatuur in de wereld zo veel verschillende onderwerpen aan de orde
stelt. Het boek omvat achttien hoofdstukken over complexe onderwerpen,
uiteenlopend van ‘Literatuurbeschouwing’ en ‘Literatuurwetenschap’, via
‘Theoryscape’ en ‘Globalisering’, tot ‘Medium’ en ‘Effect’. Begrijpelijk derhalve
dat naast de drie redacteuren veertien andere (oud-)medewerkers van de leerstoel
Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam bijdragen leverden.
Het didactische concept kan concentrisch worden genoemd. De drie delen ‘Grondslagen’, ‘Benaderingen’ en ‘Perspectieven’ - behandelen achtereenvolgens:
de uiteenlopende theoretische beginselen van wetenschappelijke tekstinterpretatie,
de ruimere, theoretische debatten uit de geesteswetenschappen oftewel de ‘theoretische
cultuurbenaderingen’ (8), en literatuurwetenschappelijk onderzoek. De vorm van de
hoofdstukken is volgens de redactie aangepast aan de drie leerjaren van een
bacheloropleiding. Maar hoewel de (reflectie op) analyse en interpretatie tot de
‘Grondslagen’ worden gerekend, komen juist die vaardigheden in de rest van het
boek weinig aan bod, wel de kaders waarbinnen zij uitgevoerd kunnen worden; ik
zie daarbij overigens het verschil tussen ‘Benaderingen’ en ‘Perspectieven’ niet goed.
Niet de literatuur zelf staat centraal. Literatuur wordt vooral gezien als een middel
waarmee uitspraken over de werkelijkheid worden gedaan. Het boek gaat op een
haast transcendentale wijze over literatuur en letterkunde. De bachelorstudent kan
via dit boek geen kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot het
wetenschappelijk analyseren en interpreteren van de moderne literatuur, maar krijgt
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ders waarbinnen die - via een ander handboek te verwerven - kennis en vaardigheden
toegepast en vooral geproblematiseerd zouden kunnen worden bij het bestuderen
van literatuur in zijn algemeenheid.
Voor deel twee waarschuwt de redactie de studenten: het is abstract, reikt buiten
de literatuur en kan maar best aangevuld worden met andere lectuur. Het plaatst het
letterkundig onderzoek in een theoretisch, cultuurwetenschappelijk kader. In deel
drie leren de studenten hoe onderzocht kan worden hoe machtsstructuren werken,
hoe betekenis verandert naar gelang de verandering van het medium dat literatuur
gebruikt, en ten derde ‘wat de effecten van literatuur bij [sic] de gebruikers zijn.’ (9)
Dat laatste onderzoeksperspectief luidt anders, maar is daarom nog niet duidelijker
geformuleerd: ‘houdt het vaak met bezorgdheid vermelde proces van ontwaarding
van literatuur genoeg rekening met de veelheid van effecten en functies van literatuur
bij gebruikers?’ (10) Neen, denk ik ten antwoord: processen van ontwaarding hebben
zelden een geweten.
Hoewel een handboek, is Literatuur in de wereld niet erg gericht op praktisch
werk en is het ook niet open en inclusief van karakter, maar welbewust exclusief wat
betreft literatuuropvatting en benaderingswijzen. Zo staat er in de inleiding: ‘literatuur
is voor de lezer geen vlucht. Altijd dringt het kabaal van buiten het boek binnen. Dat
was nooit anders, maar het is in de moderne literatuur onmiskenbaar geworden.’ (7)
Ik had deze stelling, juist in een handboek, graag met een voorbeeld geïllustreerd
gezien, want eerlijk gezegd weet ik niet aan welke ontwikkeling hier gerefereerd
wordt. En ik lees zelf eigenlijk best wel vaak voor de vlucht: met literatuur ontsnap
ik aan het schrikbewind van uur en feit; wat me er niet van weerhoudt om er
vervolgens, lichtjes of zelfs ernstig, maar doorgaans aangenaam vervreemd en
gelouterd, een tikkeltje weerbaarder in terug te keren.
De contextuele concepten komen in een razende vaart aan de orde: in twee
bladzijden Mathew Arnolds liberal humanism, new criticism, formalisme,
structuralisme, de theory revolution, poststructuralisme van buitenliteraire oorsprong
en de linguistic turn (107-108). Niet voor niets waarschuwt de redactie de studenten
dat ze voor een goed verstaan van dit onderdeel minstens twee andere handboeken
gelezen moeten hebben, Vaessens' Geschiedenis van de moderne Nederlandse
literatuur (2013) en Leezenberg en De Vries' Wetenschapsfilosofie voor de
geesteswetenschappen (2012). Maar ook de daarmee beladen studenten moeten stevig
in hun schoenen staan. Het gaat bijvoorbeeld in minder dan acht bladzijden van Saïd
naar Casanova naar Bourdieu naar Marx en naar Moretti. En wat helpt het hen na
een stoomcursus van drie bladzijden te lezen:
Een literaire tekst zoals Couperus' De stille kracht laat zich [...] niet als
directe reflectie van de koloniale situatie op Java rond 1900 lezen. De
manier waarop in deze roman over politieke en sociale conflicten wordt
gesproken is namelijk op cruciale manier medebepaald door esthetische
en literaire ontwikkelingen in deze periode, en door de positionering van
de auteur in het literaire veld (bijvoorbeeld door Couperus' keuze voor
een specifieke stijl). (146)
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Óf dit is een open deur, óf het is zo algemeen dat je ook andere namen en titels kunt
invullen (Ferron, Viva suburbia, Haarlem, burgerdom). Wat Couperus' specifieke
stijl is, hoe je die analyseert en aantoont, en hoe die stijl de auteur positioneert ten
opzichte van wie en wat, en welke ontwikkelingen cruciaal waren... het blijft
onbesproken. De aanwezigheid van veel kennis wordt voorondersteld. Dat blijkt ook
uit het ontbreken van zakelijke tussenkoppen of glossen in de tekst en uit de mijns
inziens onterechte afwezigheid van een register op termen en concepten.
Problematisch - juist in een leerboek, een handboek - vind ik de vele vage
formuleringen die zorgen voor wetenschappelijke onduidelijkheid. Zo staat er: ‘pas
wanneer een lezer de tekst leest, weten we wat de tekst kan betekenen.’ (51) Maar
wat weten ‘ze’ dan als ik (FS) Bint lees? Niets, of hooguit dat ik Bint lees; maar zelfs
dat niet, want ‘ze’ zitten er nooit bij als ik lees. ‘We’, in het citaat, zijn namelijk, in
het jargon van dit boek, de onderzoekende literatuurwetenschappers zelf, en zij
zouden eerst die lezende lezer moeten onderzoeken, hem/haar ondervragen of zijn/haar
interpretatieve geschriften lezen en analyseren. Dan pas kunnen ze erachter komen
wat deze ene lezer aan betekenis heeft ontdekt in/toegekend aan deze ene tekst.
Het misverstand dat het zonder dat onderzoek kan, komt mede voort uit de
mankgaande vergelijking van het tot stand komen van literaire communicatie ‘met
de partituur van een muziekstuk: pas wanneer iemand de noten van die partituur
speelt, horen we muziek. Zo is het ook met literatuur: pas wanneer een lezer de tekst
leest, weten we wat de tekst kan betekenen.’ (51) Neen, denk ik, want er is niet
zomaar en waarneembaar een mogelijke betekenis als ‘we’ een literaire tekst lezen.
Mede daarom zeggen sommigen - zoals Fokkema en Ibsch in Literatuurwetenschap
& cultuuroverdracht (1992) - dat literatuurwetenschap zich beter zou kunnen richten
op dat wat er wel is: boeken, kaften, oplagen, drukken, tekstveranderingen, aantallen
lezers, uitgeverijen, kortom: empirie, waartoe met wat kunst- en vliegwerk ook de
interpretaties te rekenen zijn die lezers opstellen, voor zover zij, critici vooral,
daarover in het openbaar en in geschrifte hun gedachten uiten. Maar die meer
empirisch georiënteerde vormen van literatuurwetenschap komen in dit boek niet ter
sprake. Dat is een goed te verantwoorden keuze, maar die moet dan grondig worden
gemaakt en worden volgehouden tot in de formuleringen van de handboektekst aan
toe.
De auteurs en redacteuren van Literatuur in de wereld zeggen hun grenzen te
kennen. Zij stellen dat analyse en interpretatie van teksten voor de
literatuurwetenschapper geen doelen op zich zijn, maar vaardigheden of technieken
die worden ‘ingezet in het kader van een bredere, over het algemeen
literatuurhistorische, vraagstellingen.’ (80) En: ‘Zeker in de literatuurwetenschap,
die zoveel minder hard is dan bijvoorbeeld de exacte wetenschappen, is het van groot
belang scherp over die grens [tussen feiten en visies op die feiten] na te denken.’
(80) ‘Een van de doelen van de literatuurwetenschap is het verklaren van de literaire
werkelijkheid. Literatuurwetenschappers produceren verklaringen voor
literatuurhistorische feiten.’ (80; ook 81, 86) Wat is een literatuurhistorisch feit? ‘Dat
Max Havelaar in 1860 voor het eerst werd gepubliceerd is natuurlijk [?] een feit.’
(80) Een feit als dit is een feit ‘omdat de werkelijkheid ervan vaststaat
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en gecontroleerd kan worden.’ (81) Maar ik vraag me af hoe dat feit valt te verklaren,
als dat al enige zin heeft, en wat hier onder ‘verklaren’ verstaan wordt. Van feiten
op het terrein van de materiële productie (boek, auteur) wordt gezegd dat ze ‘als
aanvullend of ondersteunend argument’ (82) kunnen worden ingezet in een analyse
en interpretatie van een literaire tekst. Maar ja, analyse en interpretatie was geen
literair wetenschappelijk doel; daar kopen ‘we’ hier dus niet veel voor.
Ander voorbeeld: ‘Een literatuurwetenschapper die wil proberen [...]
literairhistorische feiten [op het gebied van de distributie van Mystiek lichaam] te
verklaren (“Welke factoren kunnen ertoe bijgedragen hebben dat Mystiek lichaam
een groter publiek bereikte dan eerder werk van Kellendonk?”), zal daarbij zeker
ook tekstanalytische vaardigheden moeten inzetten.’ (82) Let wel: de voorbeeldvraag
in de parenthese is niet: ‘Welke factoren hebben ertoe bijgedragen dat Mystiek lichaam
een groter publiek bereikte dan eerder werk van Kellendonk?’ Het antwoord op die
vraag zou (mede) een empirisch onderzoek vergen. De vraag naar factoren die ertoe
kunnen hebben bijgedragen, opent de weg naar probabilistische verklaringen op basis
van onder andere tekstanalyse en -interpretatie. De vraag gaat uit van de verzwegen
vooronderstelling dat het verkoopsucces met een beroep op de aard, structuur en
inhoud van het literaire werk zou verklaard kunnen worden. De vernieuwde
reclamestrategie van Meulenhoff, een roddelrubriekrel waarin de auteur participeerde,
de beslissing van de Volkskrant een abonneewervingscampagne op te luisteren met
gratis, in rubber gebonden, exemplaren van de roman, dergelijke realia komen niet
in beeld. Ook een feit als ‘de verzamelde critici zijn van mening dat Mystiek lichaam
Kellendonks beste roman is’, lijkt mij niet bij uitstek verklaarbaar met behulp van
literaire analyse (zoals op pagina 83 beweerd wordt). De verzameling van
receptiedocumenten en analyse daarvan lijken me meer van belang. Daarover, als al
aangegeven, geen woord in dit handboek.
Deel drie zou de brug slaan naar wetenschappelijke publicaties, doordat de
hoofdstukken ervan ‘zelf ook alle vaste onderdelen ervan hebben:
literatuurverwijzingen, een positiebepaling, een vraagstelling en literaire analyses
die de argumentatie onderbouwen.’ (8) Maar van die opzet is weinig terug te vinden.
Het hoofdstuk over ‘Medium’ bijvoorbeeld presenteert zich, in al zijn warrigheid,
nadrukkelijk als een verkenning, en niet als een voorbeeldonderzoek: ‘Media zijn
kanalen, culturele praktijken en uiteindelijk nagenoeg alles, zo blijkt: het menselijke
bestaan is ten diepste verweven met mediatechnologie. [...] Hoe zullen we dat brede
begrip hierna toepassen in de verkenning van een mediagerichte
literatuurwetenschap?’ (198, respectievelijk 199) Ook het hoofdstuk over ‘Macht’
is een verkenning, een die ‘de verhouding tussen literatuur en macht [...] nader in
kaart’ brengt. (167)
Onderzoek doen lijkt gelijkgesteld te worden aan het lezen van primaire en
secundaire teksten en daar dan een tekst aan of over toevoegen (‘hun meningsverschil
is representatief voor de (onbesliste) stand van zaken in het onderzoek’ staat er op
pagina 233). Lezersonderzoek is vooronderstellingen opperen en extrapolerend
uitwerken zonder raadpleging van één werkelijke lezer, tenzij die lezer via het even
frequente als vermaledijde ‘wij’ de ‘onderzoeker’ zelf is. Als er lezers genoemd
worden, zijn het de
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filosoof Mortimer J. Adler, het bestuur van de Vereniging Openbare Bibliotheken
en de schrijfster Connie Palmen. Geen alledaagse lezers, maar lieden die denken en
schrijven over lezen. Het is niet om hun positie duidelijk te maken dat er op twee
pagina's (225-226) niet minder dan negen maal iets staat als: ‘de lezer [...] in zijn
dagelijkse [...] leven’ en ‘alledaagse lezers’. Uitgangspunt, subject, object en publiek
van Literatuur in de wereld zijn de zelf interpreterende literatuurwetenschappers in
spe.
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Lut Missinne
Oprecht Gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse
literatuur na 1985
Nijmegen (Vantilt) 2013
280 pagina's
19,95 euro
ISBN 9789460041518

Hans Renders
Vorm als strategie
Lut Missinne verkent in een helder geschreven boek het toch zeer problematische
en nauwelijks af te bakenen grensgebied tussen feit en fictie. ‘Dichters liegen de
waarheid’, schreef Bertus Aafjes. Hiermee verwoordde hij een thema dat vanuit vele
gezichtspunten aan de orde gesteld kan worden. De meest gestelde vraag die
romanschrijvers op literaire avondjes krijgen luidt: ‘Is het echt zo gebeurd?’ en
varianten daarop in de trant van: ‘Hoe autobiografisch is uw werk?’ Dergelijke vragen
zijn een tikje onbenullig want ook al lopen gebeurtenissen, straatnamen en zelfs
personages grotendeels synchroon met de werkelijkheid, dan nog kan het verhaal
dat met deze data is opgebouwd volkomen fictief zijn. Missinne stelt zich in Oprecht
Gelogen de centrale vraag: ‘Wat heeft een roman die wij geneigd zijn autobiografisch
te lezen voor eigenschappen die ons tot deze lectuur aanzetten?’
Dat is een goede vraag die in de eerste plaats aan lezers gesteld zou moeten worden.
Is I.M. een bestseller geworden omdat het zo mooi geschreven is of omdat Ischa
Meijer een bekende Nederlander was en dit boek tegemoet kwam aan een breed
gevoelde neiging tot voyeurisme? P.F. Thomése trok fel van leer tegen dit soort
autobiografisch schrijven in zijn artikel ‘De narcistische samenzwering’.1 Een paar
jaar later publiceerde Thomése zelf zijn novelle Schaduwkind over het dramatische
verlies van zijn kind. Zelf vond hij het geen autobiografisch boek omdat hij het

1
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particuliere tot iets universeels zou hebben verheven. Het gaat in zijn optiek dus om
de stijl en de vorm, niet om het waarheidsgehalte.
Missinne geeft veel voorbeelden van romans die aanleiding gaven tot discussie
over
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de autobiografische waarde ervan. Het opmerkelijkst zijn de memoires van Binjamin
Wilkomirski (pseudoniem van Bruno Dössekker) waarin de auteur zijn ervaringen
in Auschwitz beschrijft. Bruchstücke. Aus seiner Kindheit 1939-1948 (1995) werd
een groot succes en oogstte ettelijke literaire prijzen. Gek genoeg verdampte zijn
roem ogenblikkelijk toen bleek dat Dössekker de kampervaringen in zijn boek
verzonnen had. In zijn geval telden stijl en vorm plotseling niet meer. In Amerika
leidde de onthulling dat A Million little pieces van James Frey (2003) - dat als
‘memoires’ was verkocht - niet (geheel) op waarheid was berust zelfs tot een
rechtszaak. Het vonnis luidde dat lezers die konden aantonen dit boek te hebben
gekocht in de veronderstelling dat het ‘waar gebeurd’ was en hen kon helpen om van
hun alcohol- of drugsverslaving af te komen een schadevergoeding konden eisen. In
Nederland hadden we Carl Friedman, die met haar Tralievader (1991) het trauma
van haar vader beschreef, die in een kamp had gezeten. Friedman accepteerde
uitnodigingen voor congressen over holocaustliteratuur en liet zich haar joodse
identiteit aanleunen. Toen bleek dat haar roman verzonnen was, werd haar dat zeer
kwalijk genomen terwijl ze nooit onomwonden had beweerd joods te zijn. Missinne
vermeldt niet dat Friedman in werkelijkheid Caroline Klop heet. Dat lijkt me in dit
verband toch wel belangrijk omdat de naam Friedman veel voorkomt onder
Asjkenazische joden en dus niet toevallig als pseudoniem is gekozen.
Kortom, hoezeer er ook geëxperimenteerd wordt, de lezer blijkt een duidelijke
verwachting te hebben bij een genre. Maar evenzeer blijkt uit de vele voorbeelden
die Missinne geeft dat de ene auteur harder veroordeeld wordt bij het overschrijden
van een genregrens, dan de andere. De lezer houdt misschien wel van
vormexperimenten, maar hij wil wel weten dát er geëxperimenteerd wordt. Dat bleek
ook uit de reacties op Atte Jongstra's De avonturen van Henry II Fix. Op de titelpagina
staat dat het om een roman gaat, in interviews beweerde Jongstra echter een biografie
te hebben geschreven van Henry II Fix. De avonturen van Henry II Fix is een
raamvertelling. Zo begint Jongstra met de mededeling dat hij in 2004 een uitsmijter
at met zijn dichtersvriend en alter ego Arno Breekveld. Lopend ‘naar de plaats waar
men eieren met spek het beste eet’ passeren de twee een veilinghuis. Hun aandacht
wordt getrokken door een opgezette kameel voor de deur: daar willen de dichters
meer van weten. Ze komen terecht in de kijkzaal van het veilinghuis, waar ze drie
kisten vol documenten en rariteiten van Henry II Fix aantreffen. Breekveld doet een
schriftelijk bod, maar Jongstra is hem te slim af door tien minuten later terug te gaan
naar het veilinghuis en zich uit te geven voor Breekveld, die zijn schriftelijk bod
terugvraagt om wat hoger te bieden. De kisten gaan naar Jongstra en hij vindt daarin
een dagboek van Henry II Fix, dat hij ‘met noten, naar waarheid’ aan ons presenteert.
Missinne bespreekt De avonturen van Henry II Fix tegen de achtergrond van het
andere werk van Jongstra. Mooi is de reactie van Arianne Baggerman (Missinne
noemt wel de reactie maar niet haar naam) in Hollands Maandblad. Baggerman wijst
erop dat Jongstra in zijn eigen roman Groente zo'n hekel lijkt te hebben aan het soort
schrijvers dat ‘brokstukken uit de werken van anderen zoekt en deze als graszoden
in een perk, midden in zijn eigen werk plakt’ en verweet Jongstra nu hetzelfde te
hebben gedaan. Het citaat was door Jongstra ironisch be-
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doeld, door Baggerman natuurlijk ook. Dus het werd een kluwen van autocitaten en
zelfcommentaren waaruit in elk geval duidelijk werd dat een schrijver zijn eigen
‘autobiografische ruimte’ kan- en moet scheppen.

‘Ik heb het zo ervaren’
Je ziet de discussie over de waarde van het autobiografische ook onder biografen en
life writers. Biografen vragen zich bij autobiografische teksten af wat waar of onwaar
is en stellen zich de vraag: ‘Hoe past dat antwoord in mijn te vertellen verhaal?’ Life
writers kennen meer ruimte toe aan de emotie die uit dergelijke teksten spreekt en
maken zich niet zo druk om het waarheidsgehalte ervan. Het probleem van de
literatuurwetenschap is dat op basis van pure tekstkenmerken geen hard onderscheid
gemaakt kan worden tussen een ‘echte’ en een ‘fictieve’ autobiografie. Philippe
Lejeune heeft dit probleem omzeild door met zijn ‘Le pacte autobiographique’ op
de proppen te komen: een lezer gaat ervan uit dat een tekst een autobiografie is of
niet. Dat oordeel heeft niet zoveel te maken met het al dan niet verzinnen van gegevens
maar eerder met het inzicht dat in het geval van een autobiografie de auteur de
verteller is en de verteller ook overeenkomt met het personage. Dus ook een liegende
autobiograaf blijft volgens ‘Le pacte autobiographique’ een autobiograaf. Biografen
daarentegen sluiten een pact met de werkelijkheid en life writers sluiten weer andere
pacten, bijvoorbeeld met een ideologie of een door hen gedroomde werkelijkheid.
In feite zie je in de journalistiek en de politiek - en waar niet? - de strijd tussen het
pact met de waarheid en het pact met de zo gevoelde waarheid. Emoties zijn steeds
meer een reële factor in het openbare leven geworden. ‘Als burgers onveiligheid
voelen, terwijl cijfers aantonen dat het steeds veiliger wordt’, dan ervaren politici en
veiligheidsfunctionarissen dat als een probleem. Ook het diepgevoelde verdriet over
feiten die zich nooit hebben voorgedaan is een reële aangelegenheid voor psychiaters
- en voor rechters. In de Verenigde Staten lopen ettelijke juridische procedures tegen
auteurs die beschuldigd worden van het false memory syndrome. Maar ook zijn er
legio voorbeelden van schrijvers die in interviews beweren dat hun roman op feiten
berust, terwijl dat aantoonbaar niet het geval is. Zo schreef Patricia Perquin
(pseudoniem van Valerie Lemereur) een roman over haar verleden als prostituee en
adviseerde de Amsterdamse gemeente over het prostitutiebeleid. Later bleek dat ze
dit verleden verzonnen had.
Het hele debat over fictie en varianten daarop wordt vertroebeld door een
misverstand over termen. Niemand kan precies zeggen wat ‘literaire non-fictie’ of
‘autofictie’ is. Gérard Genette keerde zich tegen de aanduiding ‘autofictie’ omdat
fictie zich nu eenmaal kenmerkte door verzonnen situaties terwijl iemand als de
Franse schrijver en literatuurwetenschapper Serge Doubrovsky met fictie vooral de
literaire aanpak - en minder het verzonnen karakter van zijn werk - wilde benadrukken.
En hoe vaak wordt een documentair verhaal niet getooid met de aanduiding ‘roman’
uit vrees voor juridische claims? En dan is er nog de ‘fictionele autobiografie’, een
verzonnen levensverhaal dat in de vorm van een autobiografie wordt gepresenteerd.
Aan de hand van talloze autobiografische romans in alle soorten, heeft Lut Missinne
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de Nederlandse literatuur vanaf 1985 geanalyseerd. In acht hoofdstukken gebruikt
ze de moderne Nederlandstalige literatuur als illustratiemateriaal bij een eigen betoog
over focalisatie, fictionaliteit en referentialiteit, identiteit, herinnering en intertekst.
Met een bijna terloopse behandeling van de recent verschenen theoretische literatuur
op deze terreinen weet ze de strategieën, de intertekstualiteit en literaire traditie toe
te passen op onder anderen Wessel te Gussinklo, A.F.Th. van der Heijden, Tom
Lanoye, Connie Palmen, Erwin Mortier en Kristien Hemmerechts. De onlangs
verschenen roman over de ex-vrouw van Marc Dutroux van Hemmerechts wordt
natuurlijk nog niet behandeld, maar met Oprecht Gelogen in het achterhoofd heb ik
Hemmerechts boek met grote belangstelling gelezen. Intertekstualiteit betekent ook
dat bestudering van theoretische literatuur leidt tot een andere manier van lezen van
fictie. Tenminste, dat effect heeft Oprecht Gelogen op mij.
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Barnita Bagchi
India vernieuwd
India is in onze tijd heel succesvol geweest in het creëren van innovatieve literatuur.
Writing India Anew is een bundel van wetenschappelijke essays die werden
voorgedragen op een Asian Studies congres dat in 2011 werd georganiseerd door
Rituparna Roy. Het boek is een inzichtelijke bundel waarin wordt betoogd dat de
tijd voorbij is waarin India voornamelijk als voormalige kolonie werd gezien. De
auteurs in de bundel zijn zowel beroemde academici op het gebied van
postkolonialisme, zoals Bill Ashcroft en Shirley Chew, als jongere wetenschappers
uit instellingen zoals de Jadavpur Universiteit te India en de Dhaka Universiteit te
Bangladesh. Het boek concentreert zich op creatieve literatuur in het Engels afkomstig
uit India of de Indiase diaspora uit de periode 2000-2010. Waarom dit tijdvak? De
redacteuren zeggen dat de economische bloei van India als markteconomie pas rond
het jaar 2000 zichtbaar werd. Daarmee kwam de huidige status van India als lid van
invloedrijke economische groepen zoals de G20-landen. Daarmee kwam ook meer
zelfvertrouwen voor de Indiase literatuur, en ook kwamen nieuwe vormen van fictie
aan bod, zoals grafische romans. Het huidige India zoals de redacteuren dat kennen,
is veel meer een integraal deel van een geglobaliseerde samenleving waar sociale
netwerken en communicatie via mobiele telefoons, computers en internet centrale
rollen spelen.
Het Engels is de tweede taal van India in de eenentwintigste eeuw. Het Hindi
wordt door de inwoners van India namelijk meer gebruikt dan het Engels. Dat klinkt
paradoxaal, maar past heel goed bij de geschiedenis van India waarin meertaligheid
een belangrijk gegeven is. Een taal zoals het Perzisch, gebruikt door de Islamitische
Mughal dynastie van India van de vijftiende tot de vroege negentiende eeuw, is
vergelijkbaar met het Engels: beide zijn afkomstig van buiten India als talen van de
kolonisatoren en
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beide werden overgenomen en op een vruchtbare manier gebruikt in een Indiase
context. De gereedschapskist van de voormalige meesters wordt nu op een soepele
manier gebruikt, niet alleen op een officieel niveau, maar ook op straat en in
internetcafés.
Gezien de veranderingen in de Indiase maatschappij, en tegelijkertijd de grotere
rol voor het Engels in India, kan ik heel goed begrijpen waarom de redacteuren deze
bundel samenstelden. Het India van de eenentwintigste eeuw vernieuwt volgens hen
haar eigen literatuur op manieren die verrassend en indrukwekkend zijn. Er is ook
een andere rode draad in het boek te herkennen: in plaats van verwijzingen naar
‘mimicry’ of na-apen van het Westen vinden de wetenschappers hier verschillende
vormen van onafhankelijk denken en scheppen binnen het veld van Indiase-Engelse
literatuur. Indiase literatuur kan niet meer als ‘writing back’ geanalyseerd worden
(dat wil zeggen, niet meer als het schrijven tégen de voormalige koloniale meesters
en hun tradities).
Er komen in dit boek artikelen aan bod over recente en minder geanalyseerde
genres uit India, die op dit moment wél heel vruchtbaar zijn, zoals sciencefiction en
grafische romans. Rimi B. Chatterjee is in haar artikel in deze bundel enthousiast
over recente strips en grafische romans uit India. Onlangs zijn getalenteerde en
experimenterende grafische romanschrijvers op de voorgrond getreden. Zo bespreekt
Chatterjee bijvoorbeeld het werk van Amruta Patil, wiens meest recente werk een
eigen vertelling is van het eerste boek van het Indiase epos de Mahabharata. Patils
grafische roman Kari (2008) gaat over het leven van twee jonge, stedelijke, lesbische
vrouwen. Een van hen, Kari, woont in India, schrijft advertenties en ontpopt zich tot
een pittige heldin - haar minnares Ruth verlaat het land. Chatterjee laat ons zien hoe
hedendaagse schrijvers van grafische romans zowel met het verleden en de mythologie
van India als met actuele sociale kwesties experimenteren: volgens haar - en ik vind
dat ook - geven zulke boeken een beeld van de creatieve spanningen in het India van
de eenentwintigste eeuw.
Sciencefiction is een andere vorm van literatuur die nu in India populair is. Abhijit
Gupta schrijft daarover een van de meest boeiende artikelen in dit boek. Hij behandelt
een aantal dystopische romans, geschreven door Manjula Padmanabhan, Priya
Sarukkai, en Rimi Chatterjee. Een voorbeeld is Escape van Manjula Padmanabhan
(2008) waarin het verhaal wordt verteld van een wereld waarin alle meisjes zijn
vermoord. Maar één meisje overleeft, en ze moet worstelen om te kunnen blijven
overleven. Gupta zegt dat dit boek veel overeenkomsten heeft met de film
Matrubhoomi: A World Without Women (2003). Deze film gaat over een vrouw die,
in een wereld waarin de meeste vrouwen zijn doodgemaakt, seksueel wordt misbruikt
door een dorp vol mannen. Door middel van kunst wordt zo geprotesteerd tegen de
blijvende tragische situatie van kinder- en foetusmoord van meisjes. En hoe meer
protesten er zijn tegen deze misdragingen jegens vrouwen, zowel in kunst als in
politiek, hoe meer er sprake is van verzet tegen deze misstand. Zulke films en verhalen
vertegenwoordigen dus brandende kwesties over genderrelaties en de sociologie van
India. Literatuur geeft hier een creatief beeld van maatschappelijke kwesties.
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De menselijke consequenties van het grote succes van India als kapitalistische
markteconomie sinds circa 2000, zijn ook hele actuele en spannende maatschappelijke
kwesties. In deze essaybundel schrijft Himansu S. Mohapatra een overtuigend artikel
over Arvind Adiga's met een Booker Prize bekroonde roman: The White Tiger (2008).
Mohapatra analyseert de manier waarop de schaduwkanten van het neoliberale India
daarin zijn geschetst. De ongelijkheid tussen sociale klassen, de corruptie en de
onrechtvaardigheid zijn op een satirische manier belichaamd in Adiga's roman, die
verteld wordt vanuit het perspectief van Balram Halwai, een arme jongeman uit een
klein dorp die op oneerlijke wijze een succesvolle ondernemer in Bangalore wordt.
Het heden van neoliberaal India wordt dus door Adiga bekritiseerd, maar er zijn
ook romans die een nieuwe kijk bieden op het verleden van India. Shirley Chew
schrijft in deze bundel bijvoorbeeld over Amitav Ghosh's roman Sea of Poppies
(2008). Chew betoogt dat dit een van de meest innovatieve romans is die in de
afgelopen jaren zijn geschreven. Het gaat over de geschiedenis van de contractarbeid,
over een groep negentiende-eeuwse reizigers aan boord van een schip naar Mauritius.
Het boek spreekt over mulatten, over Indiase mannen die worden gediscrimineerd
binnen het kolonialisme, over Indiase vrouwen van lagere kasten, gediscrimineerd
door het patriarchaat van hun eigen samenleving, en over solidariteit tussen
onwaarschijnlijke reisgenoten. Het gaat ook over de handel in opium: de roman is
de eerste in een trilogie, de ‘Ibis Trilogie.’ Opnieuw zien we dat aspecten van Indiase
geschiedenis en sociologie, zoals transnationale koloniale arbeidsmigratie en de
handel in opium, op een boeiende manier worden geschetst door een literaire schrijver.
Niet alleen de geschiedenis of sociologie van India, maar ook het politieke idee
van India als natie of land wordt herzien door schrijvers uit het land. Krishna Sens
artikel gaat over ‘desh’, een Indiaas (Sanskrit) woord met de connotatie van ‘land’
of ‘eigen plaats’, of ‘eigen regio’. Zij gebruikt dit concept om te laten zien hoe
verschillende Indiase schrijvers (zoals Salman Rushdie, wiens Shalimar the Clown
zij analyseert) kritiek hebben op de natiestaat (zoals begrepen door Europese
koloniale-imperiale machten). Fakrul Alams artikel betoogt dat in recente diasporische
literatuur uit India men niet meer spreekt van het verlaten van een ‘eigen land’ - India
- en ook niet van het terugkeren naar zo'n ‘eigen land’. Mensen blijven voortdurend
hangen in processen van circulatie rond de wereld, en de manieren van verbondenheid
zoals geschetst in hedendaagse Indiase-Engelse literatuur zijn ingewikkeld, dynamisch
en niet te duiden vanuit nationale kaders.
Uitgeverijen in India, in alle talen, zijn aan het groeien: volgens de Financial Times
Blog van 21 januari 20141 is de uitgeverswereld in India Roepies 100bn (1,6 miljard
dollar) waard. Deze industrie groeit jaarlijks met 30 procent. Van de 90.000 nieuwe
boeken per jaar, geproduceerd in 24 verschillende talen, bestaat ongeveer 26 procent
uit
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publicaties in Hindi en 24 procent uit Engelstalige boeken. Het is allemaal onderdeel
van de globalisering van de literatuur. Writing India Anew is onmisbaar in deze
context voor hedendaagse studenten en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in
hoe de ‘big elephant’ India vandaag de dag in Engelstalige literatuur wordt
gerepresenteerd. Er wordt ook, zoals we net hebben gezien, veel spannende literatuur
uitgegeven in de vele ‘bhasha's’ (autochtone talen) van India, zoals Hindi, maar dat
is een onderwerp voor eenanderboek.
Wat gebeurt er dan met de term postkolonialisme: is dat nu een term die we niet
meer mogen gebruiken in verband met India? Deze bundel gebruikt postkolonialisme
als bruikbaar concept, maar bespreekt jammer genoeg niet waarom het een relevant
perspectief blijft. Als wetenschapper zie ik dat India in onze tijd nog steeds met
Anglo-Amerikaanse macht en imperialisme te maken heeft. Dat hedendaags
imperialisme is zichtbaar in vormen zoals de Indiase callcenters waar medewerk(st)ers
met Britse of Amerikaanse accenten spreken om klanten uit rijkere landen van dienst
te zijn (denk bijvoorbeeld aan het callcenter in Mumbai in de film Slumdog Millionaire
uit 2008). Hoewel er veel vernieuwing is geweest in recente Indiase literatuur, zoals
besproken door de auteurs van Writing India Anew, en hoewel er veel meer Indiase
literatuur bestaat die geproduceerd wordt voor en gelezen wordt door een binnenlandse
Indiase literatuurmarkt, blijven de schaduwen van een ongelijke globale economische
orde nog steeds zichtbaar in deze literatuur. Dus blijft ook een postkoloniale
benadering, die aandacht besteedt aan ongelijkheid binnen globalisatie, nog steeds
actueel.
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Valentijn Manshande
Is de pen machtiger dan het zwaard?
Medio 2013 verscheen de bundel Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd: vorm,
identiteit en herinnering onder redactie van Lotte Jensen en Nina Geerdink. Deze
bundel is een product van het nog steeds lopende NWO Vidiproject Proud to be
Dutch. The Role of War and Propaganda Literature in the Shaping of an Early Modern
Dutch Identity, 1648-1815 dat onder leiding staat van Lotte Jensen. De bundel kent
- naast de inleiding - elf verschillende bijdragen die zijn onderverdeeld in drie thema's:
vorm, identiteit en herinnering. De verdeling is vrij gebalanceerd: onder ‘vorm’ tellen
we drie bijdragen, en zowel ‘identiteit’ als ‘herinnering’ zijn elk vier bijdragen
toebedeeld. Het doel van de bundel is om het ‘rijke veld van de vroegmoderne
oorlogsliteratuur [...] te verkennen’ en deze drie thema's zijn volgens Jensen en
Geerdink dan ook ‘fundamenteel’ voor het inzichtelijk maken van het functioneren
van vroegmoderne oorlogsliteratuur. (8) Zij lichten hierbij toe dat de blik van deze
bundel weliswaar op de Republiek der Verenigde Nederlanden gericht is, maar dat
‘het Europese perspectief in vrijwel alle bijdragen een rol [speelt]’. (8)
De inleiding geeft stapsgewijs per thema een definitie en verantwoording van het
begrippenkader dat Jensen en Geerdink hebben gehanteerd bij de samenstelling van
deze bundel. Zo is er uitgegaan van het ‘brede literatuurbegrip van de vroegmoderne
tijd’, (10) dat veel meer teksten onder de noemer ‘literair’ schaarde dan wij
tegenwoordig zouden doen. Hoewel een scherp onderscheid tussen literair/niet-literair
lastig te maken valt, is het ‘voor een grote groep teksten wel degelijk evident [...]
dat ze deel uitmaakten van het letterkundig domein’. (10) Deze uitleg komt vrijwel
bij elke (eerstejaars)cursus Vroegmoderne Literatuur/ Historische Letterkunde voorbij,
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ratuur - kent, is een dergelijke opfrisser wellicht op zijn plaats.
Deze ‘veelzijdigheid’ wordt aangestipt in het eerste thema: vorm. Hieronder valt
niet alleen het verschil van ‘genres’, zoals bijvoorbeeld toneelteksten, liederen,
brieven, dialogen, pamfletten of gedichten, maar ook de functie die de tekstvormen
zouden kunnen hebben. Naar aanleiding van Bloemendal, Dixhoorn & Strietman
(2011) wordt de performatieve en orale functie van de vroegmoderne literatuur
aangehaald als doorslaggevende reden om vorm in acht te nemen: literatuur werd
vaak opgevoerd, waarbij de performativiteit en oraliteit de overtuigingskracht van
een tekst ondersteunden en een gevoel van collectiviteit creërden. (10) De drie
bijdragen van respectievelijk Helmer Helmers, Nina Geerdink en Lotte Jensen,
concentreren zich voornamelijk op twee vormen: toneelteksten en gedichten. Helmers
richt zich op de verbeelding van oorlog in één toneeltekst van Joost van den Vondel,
waarin de dichter het contemporaine beeld van oorlog gebruikt als legger om de
engelenstrijd in de hemel te verbeelden. Geerdink legt bloot hoe de drie Amsterdamse
dichters Jeremias de Decker, Jan Vos en (alweer) Vondel hun gedichten over de
Noordse oorlog (1655-1660) niet alleen schreven en inzetten vanuit nationalistische
belangen, maar ook om hun eigen politieke/religieuze agenda een steuntje in de rug
te bieden. Jensen sluit af met een analyse van ‘de parodie’, waarin zij de invloed van
Vondels Gysbreght van Aemstel (1637) bespreekt aan de hand van de vele parodieën
die in de zeventiende, achttiende en zelfs negentiende eeuw zijn verschenen.
Aan de hand van deze drie bijdragen krijgt de lezer een idee van hoe vorm in de
vroegmoderne tijd door dichters werd ingezet om iets te bereiken op politiek dan
wel literair vlak. Gezien het doel van de auteurs om het ‘rijke veld van de
vroegmoderne oorlogsliteratuur’ te verkennen, is het opmerkelijk dat er gekozen is
om de bundel aan te vangen met drie bijdragen die slechts twee teksttypes uitlichten
en dat Vondel (of in ieder geval zijn werk) in elke bijdrage een grote rol is toebedeeld.
Met deze concentratie van Hollandse dichters wordt aan het beloofde Europees
perspectief ook geen eer gedaan. Toegegeven, elk van de drie bijdragen benadert het
‘vorm’-aspect vanuit een andere, interessante hoek, maar ik had voor dit thema meer
variatie in materie willen zien. Vooral na de beloften van introductie tot en verkenning
van het rijke veld aan oorlogsliteratuur.
Gelukkig hebben de bijdragen onder het thema ‘identiteit’ een andere invulling.
Deze vier bijdragen - van Yolanda Rodríguez Pérez, Alicia C. Montoya, Kornee van
der Haven en Bart Verheijen - concentreren zich niet direct op de vorming van de
‘Nederlandse’ identiteit door de inwoners/schrijvers van de Republiek zelf, maar
eerder op de identiteit van individuen uit andere landen en op hoe deze identiteit is
ingebed in de natie van oorsprong. Pérez kijkt naar de Spaanse identiteitsvorming
in enkele toneelstukken van de Spaanse Gouden Eeuw, waarin Spaanse muiters in
de Tachtigjarige Oorlog tegen de Republiek centraal staan. Montoya bekijkt vanuit
een gendergeörienteerde hoek hoe de brieven van Madame de Sévignés inzicht geven
in de positie van familieleden die zich hebben aangesloten bij het Franse leger tijdens
de Frans-Nederlandse oorlog (1672-1678). Van der Haven belicht de veranderende
positie van
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Duitse soldaten - en het daarbij komende begrip van de militair als denkend en
voelend individu in plaats van alleen als oorlogsinstrument - aan de hand van twee
achttiende-eeuwse toneelstukken. Afsluitend toont Verheijen hoe de Hollanders zich
via handschriften en pamfletten begonnen te verzetten tegen de Franse censuur en
conscriptie van Napoleon in de periode van 1810-1813. In elk van deze bijdragen
komt het in de inleiding beloofde ‘Europese perspectief’ sterk naar voren en krijgen
we meer inzicht in de oorlogsbeleving buiten de Republiek. Ik ben gewend historische
letterkunde onderwezen te krijgen vanuit een nationalistisch kader, maar deze
interdisciplinaire en internationale benaderingen geven een veel genuanceerder beeld
van de Republiek en haar politieke verhoudingen. Om deze reden zijn de bijdragen
onder dit thema sterker dan de bijdragen onder ‘vorm’.
De bundel sluit af met het thema ‘herinnering’. Het onderscheid tussen ‘herinnering’
en ‘identiteit’ is lastig hard te maken, gezien het laatste enorm onder invloed staat
van het eerste. De verantwoording in de inleiding biedt ook weinig opheldering over
het doorslaggevende onderscheid tussen deze twee thema's. Het hoofdonderscheid
tussen deze thema's lijkt te zijn dat de auteurs zich bij ‘herinnering’ specifiek richten
op werken en auteurs uit de Republiek zelf terwijl bij het tweede thema de
internationale kijk aan bod komt. Centraal staat dan ook de ‘herinnerings- en
gedenkscultuur’ (18), waarbinnen de bijdragen van Rick Honings, Lieke van Deinsen,
Nelleke Moser en Janneke Weijermars zich alle concentreren op de periode van 1780
tot ongeveer 1830.
Honings bijdrage richt zich op de Slag bij Doggersbank van 1781, die een grote
weerklank vond in de literatuurproductie van die tijd. Deze zege werd door de hele
Republiek ingezet om vaderlandse gevoelens aan te sterken. Honing concentreert
zich op de auteur Johannes le Francq van Berkhey en zijn ambities om deze slag in
literatuur te verwerken voor de versterking van vaderlandse gevoelens en eigen roem.
Helaas is een tikfout die gelijk in de eerste alinea van het stuk staat een beetje slordig
te noemen: ‘lied’ (135) in plaats van ‘liet’.
Van Deinsens stuk behandelt ook de Slag bij Doggerbank, maar vanuit drie aparte
benaderingen: hoe achttiende-eeuwse auteurs deze slag gebruikten om het vermeende
verval van de afgelopen honderd jaar van het vaderland aan de kaak te stellen, hoe
de algehele vaderlandse geschiedenis een rol speelde in de literatuur van deze tijd
en als laatst hoe één literaire vorm (de zogenaamde dodendialoog) het heden en het
verleden met elkaar in verbinding bracht. (153-154)
Moser richt zich op het tegenovergestelde van herinneren: vergeten. Haar bijdrage
behandelt het Digt Memoriaal (1762-1815) van Cornelis van der Schelling, die in
oorlogstijd opvallend stil is wat zijn literaire productie betreft. Als hij iets schrijft,
rept hij met zo goed als geen woord over de Fransen of over zijn eigen opvattingen
met betrekking tot de oorlog. Hier zie ik een cruciaal aspect van herinnering, een
aspect dat belangrijker is om dit thema verder uit te diepen: wat iemand besluit te
verzwijgen kan veel vertellen over het (nationale) identiteitsbesef. Hier ligt dan ook
een prachtige kans om het Europese perspectief verder uit te werken, door te
vergelijken wat partijen aandikken of verzwijgen in hun literatuurproductie. Het is
een kans die in deze bundel niet wordt
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benut.
In de laatste bijdrage behandelt Weijermars de Slag bij Waterloo en de invloed
daarvan op de Nederlandse literatuurproductie in 1815-1830. Ik vind dit een vrij laat
jaartal om nog te spreken van ‘vroegmodern’; met de start van de eerste industriële
revolutie loopt deze periode wel ten einde. Meningen over de indeling van tijdsvakken
blijven uiteraard verdeeld omdat de industriële revolutie niet overal gelijktijdig
inzette. Het Europese perspectief zien we hier wel terug komen, Weijermars haalt
bijvoorbeeld de Engelse reacties aan op de Hollandse literatuur die deze slag
voortbracht; zij lieten zich weinig positief uit over deze holle en lege lofdichten en
-liederen. Verder stipt zij aan hoe het algehele besef van de Noordelijke Nederlanden
versus de Zuidelijke Nederlanden begint te ontstaan.
Afsluitend wil ik deze bundel bestempelen als een prettig leesbaar geheel, met
uiteenlopende aanpakken van (soms) dezelfde materie. Het is wel jammer dat de
bundel verwachtingen schept die niet worden waargemaakt. De lezer krijgt weliswaar
een blik in het ‘rijke veld’ van de oorlogsliteratuur, maar vooral vanuit één (Hollands)
kader. Met de gekozen titel, die een algehele oorlogsliteratuur van een periode belooft
en een Europees perspectief in de inleiding aanstipt, verwachtte ik meer variatie in
materie, ook al is de bundel een product van een op de Republiek gericht
onderzoeksproject. Wanneer de variatie wel komt, biedt deze de nuancering die nodig
is om een project dat zich richt op een Hollands nationaal identiteitsbesef niet te laten
verzanden in eenzijdigheid. Als dit sterker naar voren was gekomen in de bundel
dan hadden we pas echt kunnen spreken over ‘Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne
tijd’, in plaats van over ‘voornamelijk Hollandse oorlogsliteratuur in de vroegmoderne
tijd met slechts een beetje variatie’.
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Personalia
Joost Baars (1975) is dichter, essayist, programmamaker en boekverkoper. Zijn
gedichten en vertalingen verschenen in Tirade, Liter, Terras en Poëziekrant, alsmede
in zijn chapbook iemand anders. Hij bespreekt poëzie voor Awater en Poëziekrant
en werkt in Amsterdam bij literatuurfestival Read My World en Boekhandel van
Rossum.
Barnita Bagchi is universitair docent Algemene Literatuurwetenschap aan de
Universiteit Utrecht en is opgeleid aan de universiteiten van Jadavpur (India), Oxford,
en Cambridge. Publicaties: bijvoorbeeld, de geredigeerde bundels The Politics of the
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Histories of Education: Transnational and Crosscultural Exchanges in (Post)colonial
Education (met E. Fuchs en K. Rousmaniere, Berghahn 2014). Email:
B.Bag-chi@uu.nl.
Josse Blase is een Hilversumse illustrator, afgestudeerd aan de Hogeschool van de
Kunsten te Utrecht in 2011. Zijn werk werd al meerdere malen bekroond, van
servetontwerpen (Lowlands) tot vormgegeven shirts (Jack Parow). Zijn werk
betoverde de vakjury van de Gooi en Eemlander kunstprijs zozeer dat zij hem uitriepen
tot winnaar van De Zilveren Kei. Ook verschenen zijn illustraties in de VPRO gids,
Das Magazin en NRC Handelsblad.
Carla Dauven-van Knippenberg promoveerde in 1990 aan de Universiteit van
Amsterdam over het samenspel van legende en middeleeuws toneel. Sindsdien
verschenen er van haar hand talrijke publicaties over dit genre. Gedurende een
fellowship van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
onderzocht zij de samenhang tussen de opkomst van de grote volkspreken en het
geestelijk toneel. Een gastonderzoekerschap in Keulen maakte een samenwerking
met Hansjurgen Linke mogelijk. Sinds 1998 is zij in dienst van de Universiteit van
Amsterdam waar zij leiding geeft aan het studieprogramma ‘Duitse taal en cultuur’.
Diverse beurzen en een gastprofessoraat in Zürich maakten het mogelijk de kijk op
het voormoderne toneel in een breder perspectief te plaatsen.
Jeroen Dera (1986) bereidt aan de Radboud Universiteit Nijmegen een proefschrift
voor over literaire kritiek in de nieuwe media radio, televisie en internet. Hij publiceert
geregeld over Nederlandse poëzie in diverse literaire tijdschriften en was in het
collegejaar 2013-2014 tevens als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zie
verder www.jeroendera.nl.
Marieke van Eijk is medisch antropoloog en is werkzaam aan de Universiteit Utrecht
bij het Graduate Gender Programme, afdeling Media en Cultuur Studies. Ze is aan
de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op transgenderzorg in de Verenigde
Staten en publiceert onder meer in het Tijdschrift voor Genderstudies en Medical
Anthropology (nog te verschijnen).
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Jaap Faber (1985) is lector Nederlands aan de Károli Gáspár Református Egyetem
(KRE) in Boedapest, Hongarije en docent aan de Zomercursus Nederlandse taal &
cultuur in Zeist, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie. Eerder was hij
werkzaam aan de Universiteit van Boekarest. Hij volgde de onderzoeksmaster
Nederlandse literatuur aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt hij aan een
methode Nederlands als Vreemde Taal die taalverwerving en cultuurkennis
combineert.
Suzanne van Geuns (1992) rondt dit jaar haar bachelor Nederlandse taal en cultuur
af, om daarna te beginnen aan de onderzoeksmaster Comparative Literary Studies.
Zij is voornamelijk geïnteresseerd in de snijpunten van gender, religie en tekst, met
een focus op theorie.
Valentijn Manshande is momenteel derdejaars student Nederlandse taal en cultuur,
met een focus op vroegmoderne letterkunde. Hij heeft verder meegeholpen als stagiair
aan het Annotated Books Online project onder leiding van hoogleraar Arnoud Visser.
Roos Muis is derdejaarsstudente Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht.
Ze volgt de hoofdrichting Moderne Letterkunde en loopt momenteel stage bij het
International Community Arts Festival.
Luc Princen houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van illustraties,
games en (web-)apps. In 2006 is hij begonnen onder de naam To Wonder Multimedia.
In 2012 is hij daarnaast ook de onderneming Chef du Web gestart.
An Prudon studeert literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit. Zij is
eindredacteur en beeldredacteur bij Vooys.
Hans Renders is hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij is criticus voor Het Parool en redacteur van ZL,
driemaandelijks literair-historisch tijdschrift.
Aafje de Roest (1993) studeert Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht en is chef eindredactie bij Vooys.
Fabian R.W. Stolk (Zeist 1958), werkzaam aan de Universiteit Utrecht als
docent-onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde met speciale aandacht voor
editie-techniek, literatuurkritiek en epische poëzie, is in zijn vrije tijd in den vroolijken
hermeneut gelogeerd (fstolk.blogspot.nl) en lid van de vakjury van de Academica
Literatuurprijs.
Vince Trommel studeerde 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. Bij de laatste editie van de wedstrijd voor
bijzonder boekdrukwerk Mooi Marginaal viel hij in de prijzen met het boek Aap
Noot Dood, dat bestaat uit houtsneden en loodzetsels. Hij laat zich vooral inspireren
door experimentele en literaire strips, middeleeuwse miniaturen en houtsneden.
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[Nummer 3]
Redactioneel
In dit nummer van Vooys wordt opnieuw bewezen hoe veelzijdig
literairwetenschappelijk onderzoek kan zijn, zowel het onderzoeksobject: de tekst,
de lezer, de auteur, de cultuur; als de onderzoekstraditie kan veel vormen aannemen.
In reactie op het interview met Rosi Braidotti verkent universitair docent Stephan
Besser de mogelijkheden van interdisciplinariteit in de Geesteswetenschappen, die
volgens hem ‘uit haar comfort zone’ moet komen. Hoofddocent historische letterkunde
Lotte Jensen laat zien dat een burgeroorlog al onderhuids kan broeien in
gelegenheidsgeschriften rondom de Vrede van Aken.
Modern letterkundig onderzoeksproject The Riddle of Literary Quality wordt
beschreven door onderzoeksleider Karina van Dalen-Oskam. Hoe werken de
linguïstiek, lexicografie, sociologie, digital humanities en literatuurwetenschap samen,
en wat zijn de eerste verwachtingen en resultaten? De representatie van het lichaam
wordt onderzocht door promovendus Hans Demeyer, die bijdraagt aan een beter
begrip van de relatie tussen literatuur en lichamelijkheid in de prozavernieuwing
(1960-1975). Neerlandicus Maurice Dumont geeft een inkijkje in zijn masteronderzoek
naar de creatieve liedteksten van De Jeugd van Tegenwoordig; over masculiene
mannen en hyperfeminiteit.
In ons interview met literatuurwetenschapper, kunstenaar en oprichter van de
Amsterdam School of Cultural Analysis Mieke Bal vertelt zij over haar rol als
kunstenaar en wetenschapper en waarom zij geen tegenstelling tussen maatschappij
en kunst accepteert. Het interview werd gevoerd en uitgewerkt door redacteurs Levi
van der Veur en Else Boer.
In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ bespreekt universitair docent Esther op de
Beek de (on)zin van dagbladkritiek vanuit het perspectief van de echte lezer. In de
‘In de Kast’ betoogt promovenda Aukje van Hout waarom Geertje van Johan de
Meester onterecht in de vergetelheid is geraakt, in tegenstelling tot werken van
tijdgenoten Marcellus Emants en Lodewijk van Deyssel; geen vuiligheden en
zwartgalligheid, maar onschuld en schoonheid.
In onze columnreeks komt Bonny Wassing aan het woord, hij gaf les aan de
opleiding Nederlands aan Yale, die haar deuren moest sluiten wegens bezuinigingen.
Hij deelt met ons de ins en outs van een prestigieuze universiteit.
Evelyne van der Neut recenseert de bundel Literature, Language and
Multiculturalism in Scandinavia and The Low Countries van Wolfgang Behschnitt,
Sarah de Mul en Liesbeth Minnaard (red.). De meerwaarde van de heruitgave van
eerder gepubliceerde studies wordt bekritiseerd door Gaston Franssen, die de bundel
Verschuivingen en ontgrenzingen: opstellen over moderne Nederlandse literatuur
door Anne Marie Musschoot bespreekt. Tot slot deelt Wilbert Smulders zijn belevenis
van het lezen van de nieuwe vertaling Hans-Georg Gadamers Waarheid en methode.
Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek.
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Stephan Besser
Turns en verstrengelingen
Gedachten over de toekomst van de interdisciplinaire
literatuurwetenschap aan de hand van William Gibsons Pattern
Recognition
Recente ontwikkelingen hebben tot gevolg dat cultuur niet meer het
exclusieve domein van de geesteswetenschappen is. Bovendien zijn cultuur,
natuur en maatschappij inmiddels zozeer met elkaar vergroeid dat ze niet
meer te scheiden zijn. Deze ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de
literatuurwetenschap verandert, en zich in de toekomst steeds meer
interdisciplinair zal gaan oriënteren. Universitair docent Stephan Besser
laat in dit artikel, in dialoog met het eerder in Vooys verschenen interview
met Rosi Braidotti, zijn gedachten gaan over deze toekomst. Hij doet dit
aan de hand van Gibsons Pattern Recognition (2003). Deze roman
behandelt onder andere de relatie tussen (onbewuste) processen in de
hersenen en het gedrag van mensen, en kan zo een interessante bijdrage
leveren aan de actuele discussie over brein, emotie en vrije wil.
Het heeft ongetwijfeld met de marktwerking in de theorievorming te maken: het
verschijnen van steeds weer nieuwe conceptuele en methodische ‘turns’ in de
literatuurwetenschap in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de affective, ecocritical,
cognitive, digital en de ethical turn.1 Het lanceren van deze steeds weer nieuwe
micro-paradigma's en academische productlijnen zorgt ervoor dat congressen kunnen
worden georganiseerd, carrières worden gemaakt en boeken worden verkocht (denk
bijvoorbeeld aan de steeds weer aangepaste laatste hoofdstukken in chronologisch
opgebouwde handboeken van de moderne literatuurtheorie). Het laat dus zien dat de
cultuur- en literatuurtheorie zelf inmiddels grondig gecommodificeerd is - en
misschien geldt hetzelfde ook voor de sfeer van ‘kunst, cultuur en ideeën’ in het
algemeen, zoals Rosi Braidotti opmerkte in een interview in Vooys 32.1 waarin ze
haar visie op de geesteswetenschappen in het posthuman tijdperk uitlegde. Dan zou
het niet verbazingwekkend zijn dat disciplines zoals de literatuurwetenschap en de
letterkunde met een zekere theoretische onrust op een ontwikkeling reageren die met
de opkomst van het creatieve, immateriële kapitalisme en de zogenaamde
kenniseconomie gepaard gaat: het verdwijnen van ‘cultuur’ als separate sfeer van
vorming, reflectie en kritiek en als comfortzone van de geesteswetenschappen.

1

In veel gevallen is het ook het adjectief ‘new’ - zoals in ‘new materialism’ (Dolphijn/Van
der Tuin 2012) of ‘neophenomenology’ (Felski 2009: 31) - dat duidelijk moet maken dat
methodisch en theoretisch nieuwe wegen worden ingeslagen.
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Maar het zijn ook conceptuele en intellectuele beweegredenen die in de afgelopen
jaren tot een hausse aan nieuwe turns hebben geleid. Zo lijken bepaalde theoretische
vanzelfsprekendheden van het poststructuralistische paradigma en de theory revolution
(Waugh 2006: 1) van de jaren zeventig tegenwoordig hun overtuigingskracht en
oriënterende functie voor een meer of minder brede mainstream van de
literatuurwetenschap te verliezen. De recente turns of ‘wendingen’ doen daarom ook
een beetje denken aan de zoekbewegingen van klimplanten die op zoek zijn naar een
houvast of raamwerk voor hun verdere ontwikkeling. Voor sommige onderzoekers
wordt daarbij de samenwerking met disciplines en kennisvormen buiten de humanities
zoals de ‘sociale en exacte wetenschappen’ steeds relevanter - niet omdat deze
disciplines wél een betrouwbare epistemologische basis zouden hebben of omdat
beleidsmakers en onderzoeksfinanciers met steeds meer nadruk ‘interdisciplinariteit’
eisen, maar omdat cultuur, natuur en maatschappij op zo veel gebieden inmiddels
zo met elkaar vergroeid zijn, dat ze principieel niet meer van elkaar te scheiden zijn.
Of, zoals Braidotti stelt: ‘Alles is zo met elkaar verbonden dat er een zeer brede en
interdisciplinaire kijk nodig is om überhaupt een cultureel fenomeen te kunnen
duiden.’ (Braidotti 2013: 56)
In dit stuk wil ik aan de hand van de roman Pattern Recognition (2005 [2003])
van de Amerikaanse schrijver William Gibson speculeren over de mogelijkheden
van dit soort onderzoek en daarmee ook over één van de vele denkbare toekomsten
van het interdisciplinaire letterenonderzoek. Ik zal dit doen vanuit het beperkte
perspectief van een West-Europese literatuurwetenschapper met een bijzondere
belangstelling voor de relatie tussen literatuur en wetenschappen en, specifieker,
voor de hedendaagse ‘neurocultuur’, de fascinatie met het brein als bron of substraat
van menselijke identiteit en gedrag. Daarbij ga ik ervan uit dat de inzichten van de
poststructuralistische theorievorming en denkers als Foucault, Derrida en Althusser
niet zomaar ‘achterhaald’ zijn, zoals vertegenwoordigers van de ‘anti-theorie’ en
andere geïnteresseerden inmiddels opgelucht verkondigen. We moeten immers niet
vergeten dat veel theoretici van het poststructuralisme en de linguistic turn zelf al
regelmatig gebruik hebben gemaakt van ‘uitheemse’ wetenschappelijke denkstijlen
zoals cybernetica, antropologie en empirische linguïstiek. De Zwitserse
discourshistoricus Philipp Sarasin heeft bijvoorbeeld onlangs in een knappe studie
over het werk van Michel Foucault laten zien dat diens concept van de genealogie
in een aantal opzichten veel dichter bij een natuurwetenschappelijke denkhouding
staat dan de gangbare ‘culturalistische’ interpretaties van Foucault doen vermoeden.
Voor Sarasin biedt deze interdisciplinariteit van Foucault zelf daarom ook een kans
om op een nieuwe manier over de verbanden tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’ en dus
bijvoorbeeld tussen biologische codes en discursieve tekenprocessen na te denken.
Sarasin maakt daarbij wel duidelijk dat een bepaalde opvatting van de
Unhintergehbarkeit van taal en ‘discursieve constructies’ - een tot cliché verworden
il n'y a pas de hors-texte - inmiddels wél problematisch is geworden. Hij deelt deze
opvatting met de feministische wetenschapsfilosoof en natuurkundige Karen Barad
die in haar inspirerende studie Meeting the Universe Halfway de ‘intra-actieve’
verstrengelingen van materie en betekenis, natuurkundige processen
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en vertogen onderzoekt. Net als Sarasin is Barad erg sceptisch tegenover wat ze als
het failed materialism van denkers als Judith Butler (Dolphijn & Van der Tuin 2012:
48) en een eerdere serie van turns in de geesteswetenschappen beschouwt: ‘The
linguistic turn, the semiotic turn, the interpretative turn, the cultural turn: it seems
that at every turn lately every “thing” - even materiality - is turned into a matter of
language or some form of cultural representation.’ (Barad 2007: 132) Maar misschien
is juist de periode van dit ‘lately’ inmiddels geleidelijk aan het transformeren in een
andere toekomst van de literatuurwetenschap.

Hersencinema
Pattern Recognition is de eerste roman van cyberpunk-auteur William Gibson die
niet in een meer of minder verre toekomst speelt maar in het jaar 2002. De plot draait
rond het mysterieuze verschijnen van een aantal korte film clips genaamd the footage
op internet die een mondiale media-hype veroorzaken. Er ontstaat zelfs een eigen
subcultuur van gepassioneerde footageheads die online op het ‘Fetish:Footage:Forum’
hun uiteenlopende opvattingen over het materiaal bespreken. Een centrale vraag is
daarbij of de meer dan honderd droomachtige en op een fascinerende manier tijdloze
clips als onderdelen van één geheel moeten worden beschouwd, of juist als fragmenten
zonder doorlopende verhaallijn bedoeld zijn. En wiens bedoeling staat er eigenlijk
achter het hele fenomeen? Gaat het om één kunstenaar of juist om een heel team van
cineasten of misschien wel reclamemakers die met een geavanceerde vorm van viral
marketing experimenteren? Deze vragen houden ook de heldin van de roman, de
32-jarige Amerikaanse coolhunter Cayce Pollard bezig. Hoewel ze eigenlijk voor
de charismatische en dubieuze reclamestrateeg Hubertus Bigend werkt - ‘a nominal
Belgian who looks like Tom Cruise on a diet of virgins' blood and truffled chocolates’
(Gibson 2005: 7) - gaat Cayce op eigen houtje op zoek naar de bron van de
fascinerende clips. Ze ontdekt dat de maker ervan de Russische filmstudente Nora
Volkova is, de dochter van een steenrijke maffiabaas. Sinds een bomaanslag op haar
vader lijdt Nora aan een ernstig hersentrauma; een scherf van een mijn zit nog steeds
in haar hoofd. Na het oplopen van deze verwonding is Nora gestopt met praten en
begonnen met het maken van de clips die ze in een vervallen kraakpand in Moskou
uit bewerkte opnames van digitale bewakingscamera's samenstelt. Via de
montageapparatuur zijn haar hersenen op een merkwaardig intieme en directe manier
met de camerabeelden verbonden. Nora weet deze op een zo indringende manier tot
korte films van een figurale en toch abstracte schoonheid te componeren dat ze voor
de footageheads een enorm intense en haast sublieme ervaring worden die ver boven
de audiovisuele ruis van internet uitstijgt. Deze vreemde intimiteit van hersenen en
mediatechnologie is ook terug te zien in de vormgeving van Nora's kunst als geheel.
Cayce komt er namelijk achter dat de op de letter ‘T’ lijkende vorm van de mijnscherf
in haar brein direct correspondeert aan de topografie van de imaginaire stad - een
‘T-shaped city’- die Nora met haar clips stapsgewijs in kaart brengt. (Gibson 2005:
315) Haar hersenen lijken dus in staat om de vorm van iets dat er letterlijk ‘in’ zit de ‘T’ van het ontstekings-
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mechanisme van de mijn - te herkennen en met media-technische ondersteuning de
wereld in te projecteren.
Deze merkwaardige isomorfie van binnen en buiten is op zich al erg interessant
voor de manier waarop de roman de beschrijving van een hersentrauma aan zijn
centrale thema's globalisering, marketing, mediatechnologie en patroonherkenning
koppelt. Het valt bijvoorbeeld op dat veel recensenten en onderzoekers de mondiale
verspreiding van de footage in termen van internet als central nervous system
(Konstantinou 2009: 69) of shared nervous system (Berlant 2008: 847) van de
mensheid hebben beschreven. De roman moedigt dit soort associaties inderdaad aan
door suggestieve beschrijvingen en analogieën waarbij hersenen en technologie,
maar ook de interne mechanismes van Nora's brein en de externe mechanismes van
de globale mediacultuur na 9/11 voortdurend in elkaar overgaan. En het onderzoek
naar deze patronen is dan ook de eerste manier waarop de analyse van Pattern
Recognition inspiratie kan geven voor een interdisciplinaire literatuur- en
cultuurwetenschap. We zien in de hedendaagse neurocultuur namelijk veel meer van
deze cross-mappings van ‘brein’ en ‘wereld’ waarmee verbanden tussen het
microniveau van zenuwcellen en neurale netwerken en het macroniveau van
wereldwijde communicatiesystemen of zelfs de planeet als geheel worden gelegd.
In de sciencefiction film Avatar (2009) gebeurt dit bijvoorbeeld door de troop van
het ‘netwerk’ en in William Gibsons eerdere roman Neuromancer (1984) door de
notie van cyberspace. Gezien de grote impact van het ‘brein’ op onze cultuur - van
Dick Swaab tot Avatar - zou het een boeiende taak voor een interdisciplinair
georiënteerde literatuurwetenschap zijn de rol van tropen en metaforen in de productie
en circulatie van neurowetenschappelijke kennis te onderzoeken - of, breder opgevat,
de functie van ‘culturele representaties, beelden en literaire middelen’ in verschillende
poëtica's van het weten in het algemeen. (Braidotti 2013: 154)
Daarnaast biedt Pattern Recognition ook nog een tweede, meer specifieke
invalshoek voor dit soort onderzoek naar de hedendaagse neurocultuur die vooral
met de rol van ‘het brein’ als betekenaar van niet-talige en pre-discursieve affecten
en ervaringen te maken heeft. Er is in de roman namelijk steeds weer sprake van
bepaalde regio's van de hersenen die ‘dieper’ reiken dan de bewuste controle door
het verstand en daarom ook bijzonder gevoelig zijn voor de manipulatie van
onbewuste driften en verlangens.
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De sinistere Hubertus Bigend heeft het bijvoorbeeld over het limbische systeem, een
netwerk van structuren in het brein dat bij de verwerking van emoties betrokken is
en daarom de ideale adressaat van goede reclame vormt: ‘all truly viable advertising
addresses that older, deeper mind, beyond language and logic’. (Gibson 2005: 71)
Cayce Pollard moet het bij het opsporen van nieuwe street fashion trends eveneens
niet hebben van de bewuste analyse van groepsgedrag maar van haar grote gevoel
voor nieuwe trends; haar intense lichamelijke allergie tegen logo's is ook een teken
van het affectieve en niet door de ratio te controleren karakter van deze gave. En ook
Nora's hersenkunst past in dit patroon: haar clips hebben immers geen geluid en
bevatten geen tekst en verwijzen dus direct naar een gebied ‘beyond language and
logic’. De haast lichamelijke intensiteit van haar werk komt ook mooi naar voren in
een metafoor waarmee Gibson Nora's obsessieve bezigheid in haar donkere studio
beschrijft: ‘a wound, speaking wordlessly in the dark.’ (Gibson 2005: 316)
Met deze beschrijvingen en denkbeelden plaatst de roman zich middenin een
actuele discussie over brein, emoties en vrije wil. Aan de ene kant in dit debat staan
wetenschappers zoals de Nederlandse hersenonderzoeker Victor Lamme die op 30
maart 2010 in een uitzending van Pauw & Witteman uitgelegde dat de
verkiezingssuccessen van de PVV niet met bewuste politieke maar met onbewuste
neuronale processen te verklaren zouden zijn: ‘Geert Wilders is de meester in het
bespelen van de amygdala.’ Communicatiewetenschapper Eric Shouse beschrijft een
soortgelijke opvatting in het vocabulaire van de affective turn: ‘An affect is a
non-conscious experience of intensity (...). It cannot be fully realized in language
(...) because affect is always prior to and/or outside consciousness.’ (Shouse 2005)
Aan de andere kant staan onderzoekers als cultuurwetenschapper Ruth Leys en
filosoof Jan Slaby die zich tegen het idee keren dat affecten volledig los zouden staan
van rationele overwegingen en culturele invloeden. Neurocriticus Slaby zet daarnaast
ook vraagtekens bij de ‘begeesterde opwaardering van donkere driften en passies’
(Slaby 2012: 12) en vraagt zich af of dit niet een uiting is van een nieuwe ideologie
van het ‘brein’ die wetenschappelijk lijkt, maar eigenlijk vooral een reductionistisch
en a-politiek mensbeeld uitdraagt.
Pattern Recognition geeft geen duidelijk antwoord op deze vraag, maar biedt wel
een fascinerend aanknopingspunt voor onderzoek naar de manieren waarop
tegenwoordig over hersenen en emoties wordt gedacht en gesproken. Denk
bijvoorbeeld aan de affectieve lading van de clips die Nora met haar volgers op
internet deelt, of de onduidelijke grens tussen de manipulatieve neuromarketing van
Bigend en de existentiële authenticiteit van Nora's hersenkunst. Maar de grootste en
voor letterkundigen misschien wel meest interessante ambivalentie schuilt natuurlijk
in het gegeven dat al deze aspecten in een mediale vorm aan bod komen die zelf per
definitie talig en nooit prediscursief is, namelijk in de vorm van een roman. Wat zegt
dit over de positie van literaire teksten niet alleen in de huidige neurocultuur maar
ook in de meer omvattende mediaecologie van vandaag?
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Mindlike Images
Tijd voor een korte tussenbalans: er bestaan dus uiteenlopende en inspirerende
mogelijkheden om complexe interdisciplinaire fenomenen zoals de contemporaine
neurocultuur in relatie tot literaire teksten en met literatuur- en
cultuurwetenschappelijke middelen te onderzoeken; en natuurlijk zijn er ook nog
veel andere maatschappelijke, socio-economische en mediale ontwikkelingen die
zo'n aandacht verdienen. Een zekere beperking van het soort opties voor onderzoek
dat ik tot nu heb geschetst, is wel dat ze niet interdisciplinair zijn in die zin dat ze
daadwerkelijk ook benaderingen uit de sociale en exacte wetenschappen bij hun
manier van vragen stellen betrekken: ze blijven min of meer aan de veilige kant van
de kritische en tekstgerichte discoursanalyse.
Als een mogelijke wegwijzer uit deze comfortzone kunnen, voor het onderzoek
naar Gibsons roman, de studies van de kunsthistorica Barbara Stafford dienen. Stafford
is in de afgelopen jaren op haar eigen manier begonnen om cultuur, wetenschap en
biologie bij elkaar te denken. In haar boek Echo Objects: The Cognitive Work of
Images (2007), dat voor een deel over het fenomeen van patroonherkenning gaat,
onderzoekt zij de verbanden tussen de neuronale organisatie van de hersenen en de
vormgeving van kunstwerken uit verschillende periodes, zoals de installaties van de
Deense kunstenaar Olafur Eliasson of middeleeuwse glas-in-loodramen. Ze gaat
daarbij niet met fMRI-scanners op zoek naar neuronale ‘correlaten’ van esthetische
ervaringen in de activatiepatronen van het brein, zoals een aantal van haar collega's
op het gebied van de zogenaamde neuro-esthetiek dat tegenwoordig doen. In plaats
daarvan vraagt Stafford zich af wat voor mogelijke verbanden er bestaan tussen de
waarneming en productie van externe patronen - dus bijvoorbeeld het zien van een
rotsformatie en het maken van een mozaïek - en de patronen van de ‘neural machinary’
in ons lichaam en ons hoofd. (Stafford 2011: 12) Het idee dat er tussen die twee een
verband bestaat, zien we op een iets andere manier ook in Pattern Recognition
terugkomen: de vormgeving van Nora's kunst heeft immers direct en letterlijk met
een ‘intern patroon’ in haar brein te maken. Stafford heeft daarbij geen naïef
isomorfisme voor ogen waarbij de ruimtelijke ordening van de hersencellen direct
op de patronen in kunstwerken lijkt. Ze gaat echter wel uit van het gegeven van de
plasticiteit van neuronale netwerken, dus de voortdurende aanpassing van de
organisatie van de hersenen als gevolg van interne en externe stimuli (zoals omgeving,
ervaringen, leren etc.). Op basis van deze wisselwerking heeft Stafford het ook over
kunst als ‘extension of our central nervous system’ en over kunstwerken en andere
objecten als ‘mindlike images’ en ‘spatialized/sensorial “chunks” of thought’ die
onderdeel uitmaken van de wisselwerking van ‘pattern generation with pattern
recognition’: de waarneming en cognitieve verwerking van vormen en patronen laat
materiële sporen in de hersenen achter, die wederom de ‘culturele’ productie van
patronen in schilderijen en kunstwerken beïnvloeden. (Stafford 2007: 3, 17) Dit is
dus geen visie op het brein als een biologisch gedetermineerd en onveranderlijk
denkapparaat, maar als onderdeel van een complexe feedback loop van ‘natuur’ en
‘cultuur’ die op een ‘nauwelijks te ontwarren manier met elkaar verstrengeld zijn’,
zoals Sarasin stelt. (Sarasin 2009: 424) En gezien
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het feit dat er daadwerkelijk aanwijzingen zijn dat het omgaan met patronen materiële
gevolgen in de hersenen heeft (bijvoorbeeld in het brein van schakers, vergelijk:
Bilalić 2010), lijkt de basisaanname van Staffords onderzoek overtuigend.
De volgende vraag is natuurlijk of deze benadering niet ook relevante vragen en
inzichten kan opleveren voor het onderzoek naar het literaire en interdiscursieve spel
met patronen, en dan wel op een manier die meer oog heeft voor sociale en discursieve
contexten dan meestal het geval is in het huidige onderzoek naar cognitive poetics.
Pattern Recognition zou hiervoor een interessant studieobject kunnen zijn, want
Gibson is zelf ook zeer bedreven in het spel met patronen op verschillende niveaus.
Voor de representatie van globalisering in de roman is bijvoorbeeld de beschrijving
van wereldwijde consumptiepatronen - zoals Cayce Pollard deze in kaart probeert
te brengen - erg belangrijk. Verder wordt de lezer voortdurend uitgenodigd om
overeenkomsten en verschillen tussen de hoofdpersonages Cayce en Nora te herkennen
die op hun eigen manier allebei met patronen bezig zijn en traumatische ervaringen
achter de rug hebben (in het geval van Cayce zijn dat de terreuraanslagen van 9/11).
Verschillende critici en recensenten hebben er dan ook op gewezen dat het plezier
dat je als lezer aan de roman kunt beleven niet zo zeer met een strak plot te maken
heeft, maar met het herkennen van analogieën, tegenstellingen en andere patronen
in de tekst. Literatuurwetenschapper Katherine Hayles stelt bijvoorbeeld dat Gibsons
verhaal erop gericht is de lezer tot het einde in afwachting van een ontknoping te
houden, ‘searching for the pattern amidst a welter of precisely drawn details that do
not quite cohere into plot’. (Gibson 2005: 146) In dit opzicht kan het lezen van de
roman zelf ook worden vergeleken met de manier waarop sommige footagegeads
Nora's clips bestuderen: meer als een database van onderlinge verwijzingen dan als
een doorlopend verhaal. In een van de zelfrefentiële momenten van de roman worden
deze ‘poetics of pattern recognition’ (Wetmore 2007: 71) ook aan de culturele en
socio-economische context van de vroege eenentwintigste eeuw gekoppeld. Hubertus
Bigend stelt namelijk dat het vertellen van ver in de toekomst gerichte lineaire
verhalen inmiddels geen optie meer zou zijn omdat het onoverzichtelijke heden
daarvoor simpelweg geen stabiele basis meer biedt: ‘We have no future because our
present is too volatile. We have only risk management. The spinning of the given
moment's scenarios. Pattern recognition.’ (Gibson 2005: 59)
Deze laatste opmerking past natuurlijk heel goed bij de bekende beschrijving van
het postmoderne einde van de ‘grote verhalen’ en het idee dat we tegenwoordig in
een tijdperk leven waarin conventionele narratieve logica's gedeeltelijk worden
vervangen door niet-lineaire en/of interactieve verhaalvormen. Er bestaan dus
ongetwijfeld belangrijke economische, discursieve en mediale factoren die van grote
invloed zijn op de compositie en het herkennen van verschillende soorten patronen
in literaire teksten. Discours-analytisch en ideologiekritisch ingestelde
literatuurwetenschappers waren er dan ook altijd erg goed in om de mogelijkheden
en beperkingen te onderzoeken van wat in een bepaalde periode gezegd en gedacht
kon worden - en dus ook te analyseren welke patronen in culturele producten naar
voren kwamen en welke niet

Vooys. Jaargang 32

13
(en waarom). Het zou erg relevant en boeiend zijn om deze inzichten nu te koppelen
aan onderzoek naar de cognitieve en neuronale mogelijkheidsvoorwaarden van
patroonherkenning en het brein dus niet meer als een soort black box te beschouwen
die geesteswetenschappers niet moeten openen omdat dit tot allerlei reductionistische
en essentialistische argumentaties kan leiden. Zo'n interdisciplinaire benadering zou
uiteindelijk ook tot een beter begrip van de ideologische dimensie van patroonvorming
kunnen leiden. Interessant genoeg had de marxistische literatuurwetenschapper
Fredric Jameson het al in de jaren tachtig van de vorige eeuw over wat hij de ‘esthetiek
van cognitive mapping’ in tijden van globalisering noemde. (Jameson 1984: 92) Zijn
stelling was dat het voor individuen vanwege de complexiteit van het systeem van
het globale kapitalisme tegenwoordig bijna onmogelijk is om zich een beeld te vormen
van hun eigen rol en positie in dit mondiale geheel. Literaire representaties van
paranoia en samenzweringstheorieën - dus de ‘illusion of meaningfulness, faulty
pattern recognition’, zoals Cayce Pollard het in Gibsons roman noemt (Gibson 2005:
118) - beschouwde Jameson als een ‘degraded attempt to (...) to think the impossible
totality of the contemporary world system’. (Jameson 1984: 80) Zou het niet juist
vanuit dit perspectief interessant zijn om te onderzoeken of er in ‘intra-actie’ (Barad
2007) met socio-economische en discursieve factoren ook biologische en cognitieve
oorzaken te vinden zijn die ervoor zorgen dat we bepaalde patronen herkennen - en
in literaire teksten beschrijven - en andere niet?

Entanglements
Ik was begonnen met de opmerking dat de ‘moderne scheiding tussen natuur en
maatschappij’, zoals Bruno Latour het noemt (Latour 1993: 13), en een bepaalde
constructivistische opvatting van taal en vertogen tegenwoordig ter discussie staan.
Dat betekent zeker niet dat we terug zouden moeten kunnen of willen naar een
essentialistische benadering van literatuur of naar biologische opvattingen van
culturele fenomenen waarin deze alleen maar worden gezien als producten van de
evolutie of het menselijke brein. Het gaat juist om de entanglements (Barad 2007)
of ‘verstrengelingen’ (Sarasin 2009) tussen culturele, sociale en biologische processen
die uiteindelijk ook een mogelijkheid bieden om, zoals Braidotti dat doet, voorbij
de mens en het antropocentrisme van de geesteswetenschappen te denken. Zo is
bijvoorbeeld het maken en herkennen van patronen geen exclusief menselijke
vaardigheid; veel dieren, zoals bijen, zijn er erg goed in en computerprogramma's
zoals de DeepFace gezichtsherkenning software van Facebook ook. Waarom zou
het onderzoek naar patroonherkenning dan tot de culturele sfeer of producten van
de menselijke geest beperkt moeten blijven? Met denkers als Barad zou je Gibsons
roman dus ook als onderdeel van een bio-culturele praktijk van patroonherkenning
kunnen zien die dwars door de tekst heenloopt en net zo veel met algoritmes en
neuronale netwerken te maken heeft als met het oeuvre van een schrijver of de
politieke context van een werk. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen zich in de
toekomst met dit soort post-humanistisch onderzoek bezig moet houden; de recente
turns in de literatuurwetenschap bieden ook
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andere aanknopingspunten voor vernieuwend en inspirerend onderzoek. Maar het
lijkt me wel dat van al deze recente ‘wendingen’ de echte verstrengelingen de meest
interessante zijn: zoekbewegingen dus die verbindingen aangaan met manieren van
vragen stellen en onderzoek doen die buiten de comfortzone van de huidige
geesteswetenschappen liggen en juist daarom een kans hebben om de verwarrende
verbanden van ‘cultuur’ en ‘natuur’, betekenis en materie te analyseren die we altijd
veronderstellen maar nog steeds nauwelijks begrijpen.
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Lotte Jensen
Ambivalente vrede
Gelegenheidsgeschriften rondom de Vrede van Aken (1748)
De vredesgeschriften die vervaardigd werden ter gelegenheid van de vrede
van Aken (1748) - gedichten, toneelstukken, redevoeringen en meer bejubelen de hervonden harmonie en vrijheid en voorspellen voorspoed
voor de samenleving. In dit artikel richt Lotte Jensen, universitair
hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, zich echter op een minder bekend kenmerk van
deze vredesteksten. Zij stelt dat dergelijke geschriften tweeslachtig van
aard zijn: enerzijds passen ze in het boven beschreven kader, anderzijds
lijken sommige ook juist de oorlog te verheerlijken of wijzen zij op
potentiële nieuwe bedreigingen.
ô Gy beminnelyke VREDE!
ô Groote en onwaardeerbre schat,
Die alle schoon in u bevat,
Die 't alverslindend staal verzegelt in de scheede!
Gy kweekt alom de zagte rust;
Geen nare krygstrompet zal, daar gy heerscht, ons stooren;
Geen veldgeschrei vervult uw ooren,
En 't blakend oorlogsvuur word op uw komst gebluscht (Van der Wilp 1749: 6)

Met deze verzen verwelkomde de Amsterdamse dichteres Sara Maria van der Wilp
de Vrede van Aken in 1748. Eindelijk, zo schreef zij, was het ‘blakend oorlogsvuur’
geblust dat voor zoveel ellende en verdriet in heel Europa had gezorgd. Nu het
‘oorlogsmonster’ was geboeid, zou er in ‘het vrye Nederland’ een nieuwe periode
van welvaart aanbreken, waarin de handel, landbouw en kunsten weer volop zouden
bloeien.
Met de Vrede van Aken kwam een einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog die
acht jaar lang Europa had geteisterd. Het conflict was uitgebroken nadat Maria
Theresia van Oostenrijk haar vader, Karel VI, had opgevolgd na zijn dood in 1740.
Andere vorsten, onder wie de Pruisische keurvorst Karel VII en de Spaanse koning
Filips V meenden eveneens recht te hebben op de troon. Er braken hevige gevechten
uit tussen Oostenrijk en Pruisen, waarbij de Republiek en Engeland hun steun aan
Maria Theresia hadden toegezegd. Intussen zag Frankrijk zijn kans schoon om zijn
gebied naar het Noorden uit te breiden. Nadat de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden
hadden ingenomen, belegerden zij enkele plaatsen in Staats-Vlaanderen, waaronder
Hulst, Axel en Sas van Gent. Vervolgens kwamen ook Bergen op Zoom en Maastricht
onder vuur
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te liggen. Volgens de in Aken opgestelde afspraken moesten de Fransen weer afstand
doen van deze steden. (Kraus 1998: 22-23; 38-40; Wilschut 2008: 87-90)
Behalve Van der Wilp waren er nog vele andere Nederlandse schrijvers die hun
vreugde over de Vrede van Aken uitten. Er verschenen zo'n 35 gelegenheidsuitgaven,
waaronder preken, toneelspelen, gedichten, prenten en verhandelingen. Verder kwam
er een imposante bloemlezing uit, getiteld De tempel der Vrede, geopend door de
mogendheden van Europe (1749) waaraan maar liefst 42 verschillende dichters uit
het hele land hun medewerking hadden verleend. Het ging om een luxe uitgave
waarvoor kosten noch moeite voor gespaard waren, een heus literair monument voor
de vrede dus. Dergelijke gelegenheidsgeschriften hebben een sterk clichématig
karakter: het wemelt van de standaarduitdrukkingen die met vrede, vrijheid en
voorspoed te maken hebben. Mede om die reden trekken ze maar zelden de aandacht
van letterkundigen en historici.1 Toch zijn ze zeer de moeite waard. Vanuit het
perspectief van natie- en identiteitsvorming geven ze bijvoorbeeld inzicht in het
zelfbeeld van de Republiek bij conflictsituaties.2
In deze bijdrage wil ik de blik op een ander kenmerk van vredesteksten richten,
namelijk op het ambivalente karakter ervan. Aan de ene kant gaat het om een
verzameling teksten waarin eendracht de norm is: eensgezind jubelen de schrijvers
over de herstelde vrede in Europa en de positieve gevolgen daarvan voor het eigen
land. Aan de andere kant zijn sommige teksten dusdanig propagandistisch van aard
dat ze eerder oorlogszuchtig dan vredelievend aandoen. Herhaaldelijk wijzen
schrijvers bovendien op potentiële bedreigingen van de vrede, zoals interne
tweedracht. Wie beter kijkt, ziet dan ook tal van fricties en scheuren onder de
oppervlakte. Om deze ambivalentie zichtbaar te maken zal ik hierna eerst het
standaardvertoog schetsen waarin de eendracht domineert om vervolgens de blik op
de ontwrichtende elementen te richten. Daarbij zullen verschillende genres aan bod
komen, namelijk gelegenheidsgedichten, een redevoering en twee toneelstukken.
Tezamen geven die een goed beeld van het explosieve karakter van de
vredesgeschriften van 1748.

Het standaardvertoog
Veel gelegenheidsgedichten rondom de Vrede van Aken kennen min of meer dezelfde
opbouw. Eerst wordt de Europese oorlog in algemene termen beschreven, dan daalt
de Vrede (als allegorisch personage) neer in Aken en vervolgens komen alle voordelen
van de herstelde vrede aan bod. De ene auteur weidt weliswaar meer uit over de

1

2

Oplevingen zijn er vooral tijdens jubilea, zoals de vierhonderdjarige herdenking van de Vrede
van Münster in 1998 en de tweehonderdjarige herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013.
Zie bijvoorbeeld Smits-Veldt 1998, Spies 1998 en Jensen 2013. Ik wil graag Alan Moss voor
zijn commentaar op dit artikel bedanken.
Het onderzoek naar de rol van vredesteksten in het proces van natievorming is ingebed in
het NWO-Vidi project ‘Proud to be Dutch. The role of war and propaganda literature in the
shaping of an early modern Dutch Identity, 1648-1815’ (www.proudtobedutch.org).
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politieke oorzaken van het conflict dan de ander, maar basaal gesproken volgen de
meesten deze lijn.
Behalve de opbouw zijn er ook veel inhoudelijke overeenkomsten. Globaal laten
zich binnen het standaardvertoog vier motieven onderscheiden: Oranjegezindheid,
goddelijke uitverkorenheid, de vaderlandse geschiedenis en de terugkeer van een
Gouden Eeuw. Ten eerste hebben vrijwel alle teksten een uitgesproken Oranjegezind
karakter. In april 1747 was prins Willem Friso tot algemeen stadhouder van de
Republiek uitgeroepen en in november van datzelfde jaar werd het stadhouderschap
in de mannelijke en vrouwelijke lijn erfelijk verklaard. Het prinselijke paar had al
een dochter en kreeg op 8 maart 1748 een zoon, de latere Willem V. In de
vredesteksten wemelde het van de lofprijzingen op Willem IV en verwijzingen naar
de pasgeboren erfprins. Vooral het dappere optreden van Willem IV tegen de Fransen,
die onder meer Bergen op Zoom en Maastricht belegerd hadden, werd geroemd.
Zoals de Groningse dichteres Clara Feyoena van Sytzama het formuleerde:
Myn FRISO kwam; en straks verbleekte 't woest gelaat
Der Franschen, die voor 't laatst nog al hun krachten paren,
Om een gedrocht zelf by zyn doodsteel t'evenaren:
Doch Neêrlands heil kwam met de Oranje dageraad (Van Sytzama 1749: 43)

Kortom: Friso kwam, zag en overwon. Hij had daarmee de toekomst van de Republiek
veilig gesteld. De geboorte van zijn zoon bood extra zekerheid voor de toekomst:
‘Het Opperstaatsbewind word Friso opgedragen, / Gevolg van 't Erfrecht, en tot
ieders welbehagen, / Schenkt God dien Prins een Zoon, een' knoop aan
d'Eendrachtsband’. (Spyers 1749: 44)
Auteurs brachten het herstel van het stadhouderlijke bewind en de vrede moeiteloos
met elkaar in verband: het kon geen toeval zijn dat de vrede zich juist na de benoeming
van een nieuwe stadhouder had aangekondigd. Sterker nog: de herwonnen vrijheid
was in belangrijke mate aan Willem IV te danken: ‘Prins FRISO trok voor ons ten
stryde, [...] Hy keerde, en bragt aan ons den VREE’, aldus de dichteres Suzanna Maria
Oortman. (Oortman 1749: 13)
Ten tweede speelde het motief van de goddelijke uitverkorenheid een belangrijke
rol. Niet alleen was het Gods wil geweest om de vrede in Europa te herstellen, God
zag daarbij ook een voortrekkersrol voor de Republiek weggelegd, met aan het hoofd
daarvan een stadhouder. Deze door God gezonden stadhouder werd als een tweede
Mozes afgebeeld die zijn volk door benarde tijden leidde. Menig auteur maakte
bovendien de vergelijking tussen de Nederlanders en het volk Israëls. Een dichter
uit Groningen, die onder het veelzeggende pseudoniem Ireniphilus (liefhebber van
de vrede) publiceerde, verwoordde dit bondgenootschap tussen God, de Republiek
en de stadhouder als volgt:
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O God, die Ons zo Zigbaarlyk
Gered hebt uyt des vyands handen.
Toen Gy tot heil der Nederlanden
Oranjen hieft, als uit het slyk,
En koost tot algemenen Herder
O Heer, bescherm den Prins ook verder (Ireniphilus 1749: 8)

De preken die naar aanleiding van de Vrede van Aken werden opgesteld waren
eveneens doortrokken van de idee dat de Nederlanders een bevoorrechte positie
bekleedden, omdat zij het uitverkoren volk van God waren.3
Een derde motief vormde de vaderlandse geschiedenis. Veel auteurs trokken een
vergelijking tussen de recente oorlog met Frankrijk en de Tachtigjarige Oorlog tegen
Spanje. Tegenover schurken als Filips II en Alva plaatsten zij de stadhouders, die
allen manmoedig het vaderland verdedigd hadden. Hun dapperheid had uiteindelijk
tot de Vrede van Münster geleid, waarmee de soevereiniteit van de Republiek officieel
erkend werd. Een beknopte (en uiterst Oranjegezinde) weergave van deze geschiedenis
bood de Utrechtse schrijfster Sara Maria van Zon:
WILHELMUS van Nassau herleeft op alle tongen.
Wie blyft'er onbewust van MAURITS oorlogsmoed,
En FREDRIK HENDRIKS roem, in voor- en tegenspoed?
Neen, Helden! neen, elk meldt uw dappre krygsbedryven:
Uit uwe Lauren sproot het loof van vette Olyven.
De tweede WILHEM zag, op Gods bestemden stond,
De Staaten vry verklaard, by 't Munsters Vreverbond (Van Zon 1748: 5)

Dat het uitgerekend honderd jaar geleden was dat de Vrede van Münster was getekend,
gaf de mogelijkheid tot historische identificatie met de actuele vrede. Precies honderd
jaar nadat de Republiek formeel als een soevereine staat was erkend, had zich immers
een volgende hoogtepunt in de vaderlandse geschiedenis voorgedaan. Dat toonde
opnieuw de kracht en weerbaarheid van het Nederlandse volk.4
Een vierde en laatste element betrof de voorspelling van een nieuwe Gouden Eeuw
in de Republiek. Opgetogen stelden de gelegenheidsdichters dat een nieuw gouden
tijdperk op handen was, nu de rust in Europa hersteld was: de handel, landbouw,
kunsten en wetenschappen zouden weer bloeien als vanouds. Dit beeld ging terug
op de klassieke voorstellingen van Ovidius en Vergilius van een ‘aetas aurea’ en
circuleerde ook volop in de Renaissanceliteratuur, toen de Republiek eveneens een
gouden tijd-

3
4

Zie over het Nederlandse natiebesef in achttiende-eeuwse preken en de vergelijking daarin
tussen het Nederlandse volk en het volk Israëls: Huisman 1983 (met name 52-65).
Voor de rol van de geschiedenis in de constructie van een gemeenschappelijk ‘vaderlandbeeld’
in de vredesteksten rondom 1748, zie Jensen 2015.

Vooys. Jaargang 32

19
perk doormaakte. (Melissen 1981-82) Het cruciale verschil was echter dat dit nieuwe
gouden tijdperk expliciet aan de komst van de nieuwe stadhouder werd verbonden.
Zoals Anna Maria de Jong het formuleerde:
‘ô Groote FRISO! [...] God wille u onderschragen
In 't wigtig Staatsbewind door zyn geduchte hand!
Dat we onder uw bestier een gouden Eeuw zien bloejen
Gelyk toen Davids Zoon op Is'rëls Ryksstroon blonk! (De Jong 1749: 23-24)

Moeiteloos werden alle bovengenoemde motieven - Oranje, God, het roemrijke
vaderlandse verleden én een gouden toekomst - in één bezielend verband geplaatst.
Zo ontstond een krachtig offensief voor het nieuwe stadhouderlijke bewind.
Er is wel sprake van een zekere hiërarchie in de hierboven genoemde motieven,
want in zekere zin waren de drie laatstgenoemde ondergeschikt aan het Oranjegezinde
motief. Dat klinkt wellicht tegenstrijdig, omdat het meer voor de hand ligt dat God
helemaal bovenaan in de hiërarchie staat. In retorisch opzicht stond de politieke
boodschap echter voorop en ondersteunden de andere drie motieven dit politieke
vertoog. De woordkeuze van De Jong is in dit opzicht veelzeggend: de grote Friso
zou zich gesteund weten door God met als gevolg dat er onder Friso's regering een
nieuwe Gouden Eeuw zou ontstaan.

Bedreigingen van de vrede
Zo bezien was er geen vuiltje aan de lucht: als we deze gelegenheidsauteurs mogen
geloven, stond de Republiek aan de vooravond van een ongekende bloei. Toch zijn
er ook andere signalen te beluisteren. Zo liet de Friese hoogleraar klassieke talen
Lodewijk Caspar Valckenaer (1715-1785) een heel ander geluid horen. In een
redevoering, die hij ter gelegenheid van de algemene bid- en dankdag in Franeker
uitsprak, betoogde hij dat de vrede juist slecht was voor het volk. Het zou tot een
algehele verslapping van de zeden leiden. Met name twee ondeugden, gierigheid en
luiheid, zouden weer volop vat kunnen krijgen op de jeugd. Valckenaer sprak in dit
verband van een ‘dubbele landpest’. (Valckenaer 1749: 21)
Met zijn sceptische houding sloot Valckenaer aan bij een vigerend discours over
het negatieve effect van te veel weelde en rijkdom op de menselijke zeden. (Schepper
en De Vet 1998: 18-19) Liever verheerlijkte hij de helden van het slagveld, die grootse
prestaties hadden geleverd. Hij omkleedde zijn betoog met een flinke dosis
regionalisme, want het waren vooral de Friezen die uitmuntende kwaliteiten lieten
zien. Valckenaer somde een hele reeks namen van Friese veldheren op, die hun leven
voor de Republiek en de stadhouder hadden gewaagd. Speciale lof ging daarbij uit
naar Hobbe van Aylva, die Maastricht ‘manmoediglijk’ tegen de vijand had verdedigd.
(Valckenaer 1749: 40)
Valckenaer was niet de enige die waarschuwde voor een verval van de zeden. Ook
de al genoemde Sara Maria van Zon benadrukte het belang van deugdzaamheid in
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voor- en tegenspoed. Zij bekritiseerde de hardnekkige neiging van het Nederlandse
volk tot moreel verval, waarbij typisch Nederlandse eigenschappen als
godvruchtigheid en spaarzaamheid plaatsmaakten voor Franse ondeugden. De
oorsprong van het kwaad lag weliswaar bij de aartsvijand van de Republiek, Frankrijk,
maar het Nederlandse volk bood onvoldoende weerstand:
O Volk! ô Neêrlands volk! weleer in lof verbreid,
Als deugdzaam, deftig, vry van trots- en dubbelheid,
Godsdienstig, dapper, spaar- en werkzaam, traag tot muiten;
Ach! wie in deezen tyd, wie kan met waarheid stuiten
Den blaam, u opgelegd, van al het tegendeel?
Men ziet uw' bloem verwelkt, men ziet een' dorren steel.
Gy, daarge in vroom gedrag ten voorbeelde elk mogt strekken,
Zyt erger thans, dan zy wier feilen u bevlekken.
Welke ondeugd is bekend, in 't bygelegen Land,
Die hier geen' ingang vond, en toenam hand voor hand?
Wat overdaad! wat pracht! Wat dertele oneerlykheden!
Der Franschen zonden zyn de Nederlandsche zeden (Van Zon 1748: 6-7)

Van Zon sprak klare taal: het Nederlandse volk moest oude deugden weer in ere
herstellen, wilde het nieuwe rampen voorkomen. Als dit niet zou gebeuren, dan zou
God het volk opnieuw straffen.
Een nog grotere bedreiging voor de stabiliteit vormde echter het oplaaien van de
interne politieke twisten. Heel wat auteurs lieten hun vreugdekreten gepaard gaan
met waarschuwingen voor interne tweedracht. Achter die waarschuwingen ging een
reële angst schuil: in de jaren 1747-1748 vonden overal in de Republiek
ongeregeldheden plaats tussen Orangisten en Staatsgezinden. In verschillende steden,
waaronder Leeuwarden, Groningen en Amsterdam, braken rellen uit onder de burgers.
Het Amsterdamse Doelistenoproer behoort tot de bekendste uitbarstingen: onder
leiding van Daniël Raap kwamen Orangisten in opstand tegen de macht van de
regenten. Ze ijverden voor bestuurlijke hervormingen en meer macht voor de
stadhouder.
Oranje had vooralsnog het pleit gewonnen, maar uit de vredesteksten sprak grote
angst voor nieuwe onlusten. De factor van de Haarlemse rederijkerskamer Witte
Angieren, Abraham van Beaumont, vreesde bijvoorbeeld voor ‘de felle kanker’ die
het ‘Ingewand van Stad en Staat’ zou kunnen aantasten. (Van Beaumont 1749: 16)
De dichter Abraham Veldhoven schreef in zijn Vrede-zang op de Algemene Vrede
(1748) dat burgertwist ‘de zwaarste aller plagen’ was. (Van Veldhoven: 5) Ook
Johannes Boskoop, die lid was van de hervormde gemeente te Rotterdam, stond in
zijn vredeszang uitgebreid stil bij de ‘Inlandtsche Beroerten’. Het was een ‘allernaarst
gezicht’ dat de ene de ander naar het leven stond:
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't Landt wordt alöm beroert; men Vegt nu met elkander;
O allernaarst gezicht! Den Een' Vermoord den ander!
Waar wil dit heen! (ô smart!) waar op de Vyandt loert,
't Landt wordt alöm beroert! (Boskoop 1748: 9)

In al deze gevallen werd een krachtig bestuur van de stadhouder als het juiste medicijn
tegen de onlusten voorgeschreven. De potentiële dreiging werd onder een dikke laag
van Oranjeretoriek weggepoetst, maar intussen klonk overal tussen de regels de angst
voor een escalatie van de binnenlandse twisten door.
In twee vredesspelen vormde de bedreiging van interne tweedracht zelfs het
hoofdthema, namelijk Europa bevredigt van Johannes Smit (1748) en Leeuwendaal
hersteld door de vrede (1749) van Lucas Pater.5 Het loont de moeite om beide spelen
wat nader te bekijken. In het allegorische stuk van Smit probeert Mars, de god van
de oorlog, Tweedracht voor zijn karretje te spannen om zo het ‘vereenigt Nederland’
in het verderf te storten. Mars heeft zijn zinnen op Maastricht gezet en schat zijn
kansen hoog in, omdat Nederland volledig is afgemat door aanhoudende
‘binnenlandsche twisten’. Tweedracht wordt echter gedwarsboomd door Eendracht
die zowel op het Europese als Nederlandse niveau de overhand weet te krijgen. De
Europese vorsten blijken het oorlog voeren beu te zijn en verlangen naar vrede. Ook
Nederland denkt terug aan de ‘gouden tyd’ toen Eendracht een vredig bestaan leidde.
Onder leiding van de Vrede weten de Europese vorsten uiteindelijk een akkoord te
bereiken, waarmee Mars en Tweedracht het onderspit delven. Een rij van Nederlanders
sluit het spel af: ze betreuren de verliezen, memoreren het moment waarop prins
Friso aan het roer kwam en prijzen zich gelukkig met de herstelde rust.
Ook in het spel van Pater nemen Oorlog en Tweedracht het op tegen positieve
krachten als Vrede, Vrijheid, Getrouwheid, Wakkerheid en Eendracht. Anders dan
bij Smit ligt de focus niet op de Europese vrede, maar op het welvaren van de
Republiek (de Gemeenebest). Een van de grootste bedreigingen vormt de binnenlandse
twist, die zich al vaker in de geschiedenis heeft laten zien. Eendracht waarschuwt
dan ook voor haar verwoestende invloed: ‘Door Tweedragt is uw Staat van tyd tot
tyd vervallen / Door my, door Eendragt kan alleen een Land bestaan’. (Pater 1749:
15) De grootste medestander van Eendracht is Edelmoedigheid, in wie zonder veel
moeite Willem IV valt te herkennen. Dit personage is versierd met oranje sluiers en
treedt op als een ware verlosser in nood. Uit handen van de Vrijheid ontvangt
Edelmoedigheid het opperbevel over de ‘veréénde Landen’, waarna hij zich bereid
verklaart om zijn leven voor de vrijheid, ‘ten steun van 't Staatsgebouw’ te wagen.
(Pater 1749 23-24) Er ontstaat beroering, wanneer Tweedracht ontsnapt is, maar
Edelmoedigheid stelt zijn medestanders gerust: nu Eendracht hem vergezelt, zal hij
alle rampen weten te tarten. Ook Tweedracht zal hij weten te kluisteren.

5

De titel van het toneelspel van Pater verwijst naar het vredesspel dat Joost van den Vondel
in 1647 ter gelegenheid van de aanstaande Vrede van Münster schreef, Leeuwendalers.
Inhoudelijk is er weinig verwantschap.
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Het is opmerkelijk hoeveel aandacht er in beide vredesspelen aan de dreiging van
binnenlandse tweedracht wordt besteed. Het zijn Vrede en Eendracht die uiteindelijk
zegevieren, maar zij moeten eerst een felle strijd tegen de kwade krachten voeren.
Daarbij valt op dat Eendracht, met name in het stuk van Pater, vanuit een Oranjegezind
perspectief spreekt en handelt. Deze Eendracht strijdt aan de zijde van Willem IV
en is allesbehalve vredelievend of onpartijdig. Op zeker moment roept Eendracht
zelfs op tot gewapende strijd en laat ze een van haar tegenstanders, Schrik, zonder
pardon wegvoeren: ‘Men zal de Stad met alle magt verweeren, / Maar uw
vermeetelheid eerst straffen naar waardy [...] Sleep weg dien snooden. Dat hy straks
gekerkerd zy’. (Pater 1749: 29) Een passage als deze geeft opnieuw het ambivalente
karakter van de vredesteksten aan: enerzijds prediken de auteurs niets dan vrede,
anderzijds maken ze korte metten met hun potentiële vijanden.
Dat het hier niet louter om papieren vijanden gaat, blijkt wel uit een spotdicht op
het toneelstuk van Pater. In de verzamelbundel Dichtkundig Praal-tooneel van
Neerlands wonderen, waarin de antistadhouderlijke stem ruim baan kreeg, schreef
een cynicus: ‘Daar hoort men Frisoos naam tot aan 't gesternte reyzen / Dog dat hy
sulks verdient dat kan geen mensch bewyzen’. (Anoniem 1748: 110) Een dergelijk
anti-stadhouderlijk geluid is echter uitzonderlijk: het Orangistische vertoog
domineerde alom; voor kritische geluiden was nauwelijks plaats. (Jensen 2015)

Besluit: eendracht of tweedracht?
Vrede is de voortzetting van oorlog met andere middelen. Zo zouden we, variërend
op uitspraken van de militair historicus Carl von Clausewitz en de Franse filosoof
Michel Foucault de teneur in de gelegenheidsgeschriften rondom de Vrede van Aken
kunnen typeren. De bekende frase van Clausewitz luidt dat oorlog de voortzetting
van politiek met andere middelen is, terwijl Foucault stelt dat politiek de voorzetting
van oorlog met andere middelen is. De hier besproken vredesteksten leggen het
accent op een ander aspect, namelijk de voortdurende dreiging van nieuwe conflicten.
Hoewel het ogenschijnlijk overal pais en vree was, droegen deze publicaties een
sterk propagandistisch karakter. Het Oranjegezinde, gereformeerde natiebesef voerde
de boventoon. De rust en eendracht aan de oppervlakte waren echter schijn, want
het Oranjegezinde offensief ging gepaard met een voortdurende angst voor mogelijke
onrust. Keer op keer werd het oplaaien van de binnenlandse twisten als een mogelijke
bedreiging van de herstelde rust genoemd.
De Amerikaanse literatuurhistorica Elaine Scarry heeft geponeerd dat
vredestraktaten een grote voorspellende waarde voor nieuwe conflicten bezitten: ‘it
has been argued that peace treaties, far from minimizing the possibility of war, instead
specify the next occasion of war; they in effect become predictive models or
architectural maps of the next war.’ (Scarry 1985: 142). Dat geldt ook voor de hier
besproken vredesteksten: ze lijken reeds de kiem van toekomstige conflicten in zich
te dragen. Met de kennis van achteraf kunnen we vaststellen dat onderhuids al broeide
wat in de decennia daarna tot volle uitbarsting zou komen en in de jaren 1780 zou
uitmonden in een heuse burgeroorlog tussen Orangisten en patriotten.

Vooys. Jaargang 32

24

Literatuur
Anoniem, ‘Op het zinspel genaamt Leeuwendaal, hesteld door de vrede, door
den digter Lucas Pater’. In: Dichtkundig Praal-tooneel van Neerlands wonderen,
deel 1, Embden 1748: 109-110.
Beaumont, A. van, ‘De olyf-krans der vréde met Parnas loof doorvlochten, by
't gebroederschap der Witte Angieren; onder de zinspreuk’. In: Liefde getrouw:
op den eersten van loumaand MDCCXLIX, Haarlem 1749.
Boskoop, J. van, Neerlandts herstelde luister noch merkelyk aangewasschen,
door de blyde opdaging eener lang-gewenschte vrede-zon [...], Rotterdam 1749.
Huisman, C., Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden
in de achttiende eeuw, Dordrecht 1983.
Ireniphilus, Zegezang over het verkondigen der geslote vrede tusschen de hoven
van Wenen, Vrankryk, Spanje, Engeland en de verenigde Staten van Neerland
getroffen binnen Aken den 18 Oct. 1748. En openbaar gemaakt te Groningen
den 13 Juny 1749, Groningen 1749.
Jensen, L., ‘Nationaal versus Europees gemeenschapsgevoel:
gelegenheidsverzen op de Vrede van Utrecht (1713)’. In: Jaarboek Oud-Utrecht,
Utrecht 2013: 117-132.
Jensen, L., ‘Toen 't volk als uit één' mond, lang leven Oranje! riep’. Orangisme
in het vredesjaar 1748’. In: Tijdschrift voor geschiedenis 128 (2015) 1 (te
verschijnen).
Jong, A.M. de, ‘Lier-zang op de vrede. Geslooten den 18. van wynmaand des
Jaars 1748’. In: De Tempel der vrede, geopend door de mogendheden van
Europe [...], Amsterdam 1749: 9-15.
Kraus, T.R., Europa sieht den Tag leuchten... Der Aachener Friede von 1748,
Aachen 1998.
Melissen, S., ‘De hedendaagsche Goude-eeuw’. In: Spekator 11 (1981/82):
48-51.
Oortman, S.M., ‘Lier-zang op de vrede’. In: De Tempel der vrede, geopend
door de mogendheden van Europe [...], Amsterdam 1749, 9-15.
Pater, L., Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel. Met zang en dans,
Amsterdam 1749.
Scarry, E., The body in pain. The making and unmaking of the modern world,
New York / Oxford 1985.
Schepper, H. de en J. de Vet, ‘De herdenking van de Vrede van Munster in
1748 en 1948’. In: De zeventiende eeuw 13 (1997), 11-35.
Smit, J., Europa bevredigt: Zinnespel, Amsterdam 1748.
Smits-Veldt, M.B., ‘De Viering van de Vrede van Munster in Amsterdam: de
dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie’.
In: De zeventiende eeuw 13 (1998), 193-200.
Speyers, J.M., ‘Op de vrede van Europa [...]’. In: De Tempel der vrede, geopend
door de mogendheden van Europe [...], Amsterdam 1749: 44.
Spies, M., ‘De Vrijheid in de “Olyf-krans der Vreede” (1649)’. In: De
zeventiende eeuw 13 (1998), 201-208

Vooys. Jaargang 32

Sytzama, C.F. van, ‘Op de algemene vrede, gesloten in Aken 1748’. In: De
Tempel der vrede, geopend door de mogendheden van Europe [...], Amsterdam
1749: 43.
Valckenaer, L.C., Redevoering, over de oude en onlangs bespeurde
wisselvalligheid der Nederlandsche zaaken [...]. Uitgesproken te Franeker den
12 dec. Lentemaand 1749. En uit het Latijn vertaald door Ernst Willem Higt.
Leeuwarden 1749.
Veldhoven, A. van, Vrede-zang op de algemene vrede, Getekend te Aken den
18. October 1748 [...], Leiden 1748.
Wilp, S.M. van der, ‘Op de vrede, gesloten te Aken, in wynmaand, 1748’. In:
De Tempel der vrede, geopend door de mogendheden van Europe [...],
Amsterdam 1749, 1-8.
Wilschut, A., De tijd van pruiken en revoluties 1700-1800, Zwolle 2008.
Zon, S.M. van, Gedachtenisviering, der Nederlandsche vryheid: op het
eeuwgetyde van den Munsterschen vrede [...] En op den tegenwoordigen vrede
[...], Utrecht 1748.

Vooys. Jaargang 32

25

Karina van Dalen-Oskam
The Riddle of Literary Quality
Op zoek naar conventies van literariteit
Er was nogal wat opschudding toen op 7 juli 2011 de start van het project
The Riddle of Literary Quality werd aangekondigd. Doel van dit
onderzoeksproject is om literaire kwaliteit via digitale weg te onderzoeken.
Er ontstonden discussies tussen verschillende taal- en letterkundigen; de
nodige kritiek werd geuit. Toch bleven we onverminderd nieuwsgierig
naar dit project. Inmiddels loopt het al ruim anderhalf jaar en beginnen
de eerste resultaten naar buiten te komen. De redactie van Vooys vroeg
Karina van Dalen-Oskam, onderzoeksleider van het veelbesproken project,
naar de opzet, achtergronden en eerste resultaten van ‘The Riddle’.

Het project in grote lijnen
In het computational humanities project The Riddle of Literary Quality (kortweg
The Riddle) gaan we na welke formele verschillen er zijn tussen Nederlandse of naar
het Nederlands vertaalde romans die als zeer literair worden aangemerkt door lezers,
en romans die dat predicaat niet krijgen. Ook kijken we of er formele verschillen te
vinden zijn tussen romans die door lezers als goed of slecht beoordeeld worden.
Onder formele eigenschappen verstaan we tekstuele eigenschappen, tekstkenmerken,
die we onderscheiden in low-level en high-level patronen. De hypothese die we willen
testen is de veronderstelling dat er correlaties zijn tussen formele eigenschappen en
lezersopinies. Correlaties die we met het blote oog nooit zouden kunnen zien, maar
die met behulp van de computer misschien wel zichtbaar worden. Is het bijvoorbeeld
zo dat de boeken die hedendaagse lezers ‘literair’ noemen, gemiddeld een complexere
zinsstructuur hebben? En zo ja, welke andere kenmerken treden daar vaak bij op?
Bevatten als ‘weinig literair’ aangemerkte romans gemiddeld minder verschillende
woorden? Gaan verschillen in omvang van woordenschat bijvoorbeeld samen met
verschillen in gebruik van lange, meestal moeilijke woorden in verschillend
gewaardeerde romans? Het gaat dus nooit om maar één eigenschap of aspect tegelijk,
maar juist om patronen van samen voorkomende eigenschappen, frequente
combinaties. Die kunnen we pas vaststellen als we veel gegevens met elkaar
combineren.
We definiëren low-level patronen als eenvoudig met de computer meetbare
eigenschappen zoals omvang van de woordenschat, gemiddelde zinslengte, frequentie
van bepaalde woorden en zo verder. High-level patronen zijn computationeel een
stuk uitdagender, want daarvoor zijn een aantal technische tussenstappen nodig. Die
zijn dus moeilijker te analyseren. We konden onmogelijk alle high-level tekstuele
patronen in
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dit project aanpakken - het automatisch herkenbaar maken van aspecten als motieven
en narratieve structuur bijvoorbeeld moet noodgedwongen voor nu buiten
beschouwing blijven. We kozen ervoor om syntactische complexiteit verder uit te
werken op basis van eerder werk van Rens Bod en zijn collega's aan de UvA. Er zijn
ook enkele eigenschappen die tussen low-level en high-level in zweven, zoals
woordsoortfrequenties. Daarvan proberen we er eveneens een paar mee te nemen in
onze analyse. Is er bijvoorbeeld een verschil in het gebruik van bijvoeglijk
naamwoorden en bijwoorden in romans die als ‘literair’ worden aangemerkt en
romans uit genres die dat predicaat gewoonlijk niet krijgen, zoals de thriller of chick
lit? En met welke andere eigenschappen lijken de woordsoortfrequenties samen te
hangen? Vragen als deze zijn menselijkerwijs onmogelijk te beantwoorden als je
zou moeten lezen en turven, maar met de huidige stand van computertechnologie
behoren antwoorden wel degelijk tot de mogelijkheden. En die antwoorden kunnen
nieuwe wegen in het onderzoek openen.
De formele tekstuele eigenschappen analyseren we met software die we voor onze
specifieke doeleinden hebben aangepast of zelf schrijven. We passen de software
toe op digitale bestanden van de romans. Dat is mogelijk omdat in de laatste jaren
het e-book ook in Nederland is opgekomen, en omdat de meeste uitgevers van de
romans die wij willen analyseren ons behulpzaam zijn geweest door ons de bestanden
van de romans digitaal ter beschikking te stellen. Omdat we onze software aan het
eind van het project voor iedereen open willen stellen voor gebruik, zullen andere
onderzoekers onze analyses kunnen herhalen en controleren. De bestanden van de
romans kunnen wij niet beschikbaar maken.
De lezersopinies over de romans die we willen analyseren hebben we verzameld
door een grote online enquête, Het Nationale Lezersonderzoek. We wijzen dus niet
zelf aan welke boeken wij een hoge of een lage literariteit toekennen of goed of slecht
vinden (of iets ertussenin). Daarvoor gebruiken we de meningen van de bijna 14.000
respondenten van onze enquête. Aan het eind van het project zullen we ook de
gegevens die we in de enquête hebben verzameld beschikbaar maken, zodat onze
weergave van de resultaten door andere onderzoekers gecontroleerd kan worden en
de gegevens ook voor ander onderzoek gebruikt kunnen worden.
Al onze metingen zullen dus in principe door anderen herhaald en gecontroleerd
kunnen worden op juistheid. Over onze interpretaties van de metingen, van zowel
de computationele tekstanalyse als de enquête, is uiteraard van mening te verschillen.
Maar omdat de onderliggende data transparant tot stand zijn gekomen, kunnen er
vruchtbare discussies over mogelijke interpretaties ontstaan.

Achtergrond en voorgeschiedenis
Een project als The Riddle, hoe vreemd het ook lijkt, komt niet zomaar uit de lucht
vallen. Het komt in feite voort uit een combinatie van ontwikkelingen in verschillende
vakgebieden en mijn eigen achtergrond.
Na mijn studie Nederlands in Utrecht (met als specialisatie Middelnederlandse
letterkunde) was ik van 1988 tot 2002 werkzaam op het Instituut voor Nederlandse
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Lexicologie (INL). Ik was daar een van de redacteuren van het Vroegmiddelnederlands
woordenboek (1200-1300), een van de eerste woordenboeken ter wereld die in alle
processen van de werkzaamheden intensief gebruik maakten van de mogelijkheden
van nieuwe computertechnologie. Het Vroegmiddelnederlands woordenboek was
gebaseerd op het Nederlandstalige tekstuele materiaal uit alle overgeleverde
documenten die met zekerheid konden worden gedateerd als dertiende-eeuws. Het
merendeel van deze teksten, zowel literaire als ambtelijke en lexicografische werken,
was uitgegeven door Maurits Gysseling in zijn monumentale Corpus Gysseling. Alle
woorden uit dit corpus dienden te worden beschreven in ons woordenboek. Teksten
die alleen in een later handschrift waren overgeleverd, werden zorgvuldig buiten het
corpus gehouden. Op deze manier werden het woordenboek en het corpus waarop
het was gebaseerd een solide basis voor een taalkundige en lexicografische
vergelijking met teksten uit later tijd of teksten die nog niet met zekerheid gedateerd
konden worden als dertiende-eeuws.
Deze strikt empirische benadering paste binnen de internationale ontwikkelingen
in de lexicografie (het samenstellen van woordenboeken) en de taalkunde en is te
omschrijven als corpuslexicografie en corpuslinguïstiek. Over
corpusliteratuurwetenschap werd toen nog niet gesproken, maar dat was wel waar
ik vanuit mijn letterkundige achtergrond over nadacht. Deze empirische benadering,
gebruikmakend van software om steeds alle vindplaatsen van een woord in samenhang
te analyseren en in een woordenboekartikel te beschrijven, zette mij op het spoor
van de mogelijkheden die deze aanpak ook voor literatuurwetenschappelijk onderzoek
zou kunnen hebben. Mijn eerste eigen experimenten in die richting betroffen een
analyse van alle eigennamen in Jacob van Maerlants Rijmbijbel (1271), een van de
teksten uit het dertiende-eeuwse corpus. Ik zette op een rij welke namen er in de
Rijmbijbel voorkwamen en welke er uit de belangrijkste Middeleeuws-Latijnse
brontekst afkomstig waren en kwam zo op het spoor van een aantal namen in passages
die Van Maerlant op andere bronnen bleek te hebben gebaseerd. Vervolgens probeerde
ik uit te vinden om welke redenen die passages waren toegevoegd.
Het woordenboek moest in tien jaar worden afgerond, want men dacht bij aanvang
nog dat de inzet van de computer het hele proces danig zou versnellen. In de praktijk
bleek dat anders. De computer maakte het mogelijk om een veel groter aantal gegevens
te analyseren dan daarvoor, en de woordenboekartikelen werden daardoor veel
vollediger dan ooit tevoren, maar de tijd die het analyseren zelf kostte werd daardoor
niet verminderd. Kortom: de computer versnelde het proces nauwelijks, maar
betekende wel een enorme kwaliteitswinst van het eindproduct. Een strikt empirische
benadering als deze was ook alleen maar mogelijk door gebruik te maken van de
nieuwe technologische ontwikkelingen.
In 2002, toen het woordenboek daadwerkelijk af was, verruilde ik het INL voor
de KNAW, eerst bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten (NIWI), en vanaf 2005 bij het Huygens Instituut en (vanaf 2011)
het Huygens ING. Een van mijn taken was het opzetten van een
onderzoeksprogramma in de Digital
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Humanities. Ik kon mij toen intensief verdiepen in wat er tot dan toe in de Digital
Humanities (toen nog Humanities Computing genoemd) op literatuurwetenschappelijk
gebied was gedaan. Twee tijdschriften waren daarvoor van belang: Computers and
the humanities en Literary and linguistic computing. Wat ik tegenkwam viel me niet
mee. De meeste artikelen die over literaire werken gingen, beschreven methoden die
moesten helpen om de onbekende of betwiste auteur van een werk vast te stellen.
De methoden die daarvoor werden ingezet, waren over het algemeen moeilijk te
doorgronden, niet alleen door de wiskundige en statistische onderbouwingen in de
artikelen, maar vooral ook omdat ze uitsluitend gericht waren op een ja/nee-antwoord.
Daarna hield het op, terwijl het voor mij dan juist pas interessant werd. Ik wilde
weten hoe de onderzochte auteurs van elkaar verschilden, om dat weer als
uitgangspunt voor verdere analyses te kunnen nemen. Maar daar waren de methoden
niet op gericht.
Dat begon te veranderen toen John Burrows in 2002 zijn Delta-procedure lanceerde,
eveneens een methode om vast te stellen wie de waarschijnlijke auteur was van een
betwiste tekst. Als basis nam hij de 150 hoogst frequente woorden in een corpus
waarin de betwiste tekst was opgenomen samen met een groep teksten van de auteurs
die in aanmerking kwamen voor het auteurschap. Now we're talking, dacht ik;
woorden, daar kan ik wat mee. De Delta-score die het verschil tussen de teksten in
het corpus uitdrukt, werd door Burrows berekend op basis van de gemiddelde
frequentie van elk van die 150 hoogst frequente woorden en de bij elkaar opgetelde
afwijkingen van die woordfrequenties ten opzichte van het voorkomen in het hele
corpus (ik zal hier niet verder in de statistische details treden). De tekst waarvan de
Delta-score het dichtste ligt bij de score van de betwiste tekst, is hoogstwaarschijnlijk
van de hand van de auteur die ook verantwoordelijk was voor de betwiste tekst. Door
de procedure toe te passen op teksten waarvan het auteurschap zeker is, konden
Burrows en andere onderzoekers vaststellen dat deze methode zeer succesvol was.
De hoogst frequente woorden in elke tekst zijn meestal functiewoorden, zoals ‘ik’,
‘zij’, ‘hij’, ‘en’, ‘de’, ‘in’, ‘om’ en zo verder. Inhoudswoorden (waaronder zelfstandig
naamwoorden) komen meestal in veel lagere frequenties voor dan functiewoorden.
Het fascineerde me enorm dat auteurs in de frequentiepatronen van hun gebruik van
toch heel gewone, niet inhoudsgebonden woorden, van elkaar onderscheiden konden
worden. Het feit dat de methode ook laat zien over welke woorden het ging, geeft
concrete aanknopingspunten voor de stap naar interpretatie: hoe verschillen auteurs
van elkaar? Hoe zetten ze bepaalde taalkundige elementen in om hun werk vorm te
geven? Of ze dat nu bewust of onbewust doen maakt in feite niet uit.
De methoden die werden gebruikt voor auteursherkenning bleken niet alleen
auteurs goed van elkaar te kunnen onderscheiden, maar ook verschillende genres.
En een van de vragen die zich al snel aan mij (en ook aan anderen) opdrong was:
zijn literaire romans ook te zien als een eigen genre, en is er dan een verschil te meten
tussen werken van een hoge en van een lage literariteit? Max Louwerse (inmiddels
hoogleraar Cognitive Psychology and Artificial Intelligence in Tilburg) wees mij op
de door Willie Van Peer geredigeerde en in 2008 gepubliceerde bundel The quality
of literature.
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Linguistic studies in literary evaluation. In de bundel presenteert een keur aan
onderzoekers zeer uiteenlopende manieren waarop de ‘hoge’ literatuur aantoonbaar
onderscheiden kan worden van andere vormen van literatuur. Alle auteurs
presenteerden nuttige experimenten, maar daar zaten er maar weinig bij waarvan ik
een veelbelovend vervolg verwachtte. De bijdrage waarin ik zelf de meeste
aanknopingspunten vond, was de laatste in de bundel: Renate von Heydebrand en
Simone Winko's artikel ‘The qualities of literatures. A concept of literary evaluation
in pluralistic societies’. (p. 223-239) Ze vatten hierin samen en bouwen verder op
wat zij in hun boek Einführung in die Wertung von Literatur. Systematik - Geschichte
- Legitimation (1996) aan de orde hadden gesteld. Het artikel in de bundel The quality
of literature beschrijft hun analysemodel, gebaseerd op eerder onderzoek naar
waardetoekenning en de canon, en op uitkomsten van empirisch onderzoek in met
name ‘social psychology and the psychology of cognition’. In hun abstract schrijven
ze:
We argue that the evaluation of literature has to be considered in social
terms, not merely as an individual act. Our model is designed to facilitate
the analysis of evaluation. Its advantage, in our view, lies in abandoning
the notion of literary quality as a property intrinsic to the text, without
denying that there have to be textual properties corresponding to the value
expectations which people bring to literature. It also provides a basis for
a pluralistic evaluation of literature, going beyond the convention of
aesthetic autonomy and taking into account the entire spectrum of social
functions associated with literature (p. 122)
Het door mij gecursiveerde deel was het aspect waar ik ooit zelf wel onderzoek naar
zou willen doen, vanuit de ontwikkelingen in de Digital Humanities en zonder de
sociologische aspecten uit het oog te verliezen.
De kans om zulk onderzoek daadwerkelijk uit te voeren kwam toen de KNAW
geld beschikbaar stelde voor een aantal projecten in wat zij het Computational
Humanities Program noemde. Voorwaarde was dat er in een project werd
samengewerkt tussen tenminste twee KNAW-instituten en ten minste één partner
van een universiteit. En die universitaire partner moest zich nadrukkelijk al bewezen
hebben in Natural Language Processing, Artificial Intelligence, of Computational
Sciences. Het thema van de call was, beknopt gezegd, het ontwikkelen van innovatieve
tools voor het ontdekken van high-level patterns ter beantwoording van een
geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag. Het voorstel The Riddle of Literary
Quality, waarvan de grote lijnen al aan het begin van dit artikel werden geschetst,
werd samen met drie andere voorstellen gehonoreerd.
The Riddle is een samenwerkingsproject van Huygens ING (Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis), een instituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Fryske Akademy (ook verbonden
aan de KNAW), in de persoon van Hanno Brand (inmiddels directeur van de FA) en
het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de Universiteit van
Amsterdam,
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in de persoon van Rens Bod, hoogleraar Digitale en Computationele
Geesteswetenschappen aan de UvA. Er zijn drie PhD-studenten aan The Riddle
verbonden: Andreas van Cranenburgh, Corina Koolen, en Kim Jautze, en een
developer, Hayco de Jong. Het project heeft bovendien een denktank kunnen
bijeenbrengen van nationale en internationale specialisten op de belangrijkste gebieden
waarop het project zich beweegt. Het project ging in januari 2012 van start.

Stand van zaken
Inmiddels is het project ongeveer op de helft. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De
werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op drie onderdelen: het opzetten en
uitvoeren van de enquête Het Nationale Lezersonderzoek, het ontwikkelen van de
eerste versies van een aantal analysetools, inclusief het testen daarvan op een klein
corpus van romans, en het bedenken van de manieren waarop wij de tools die we
ontwikkelen het beste beschikbaar kunnen maken voor andere onderzoekers. Om bij
het laatste te beginnen: we zijn van mening dat onze onderzoeksresultaten
gecontroleerd en herhaald moeten kunnen worden door onderzoekers zonder dat zij
daarvoor moeten leren programmeren. Dat betekent dat we de tools beschikbaar
willen stellen in een toegankelijke interface en in een technische omgeving die door
iedereen gemakkelijk kan worden aangeroepen of geïnstalleerd. We zijn daar hard
mee bezig, ook in samenwerking met Digital Humanities-onderzoekers in de
stilometrie (computational stylistics) in het buitenland. Voor nu ga ik daar niet dieper
op in.
De resultaten van een eerste pilot van aspecten van de tekstanalyse zijn gepubliceerd
in het artikel ‘From high heels to weed attics: a syntactic investigation of chick lit
and literature’. De drie PhD-studenten en de developer die aan The Riddle verbonden
zijn, Kim Jautze, Corina Koolen, Andreas van Cranenburgh, en Hayco de Jong,
analyseren hierin een aantal aspecten van zinsstructuren in een klein corpus van chick
lit-romans en romans die op basis van literaire prijzen als ‘literair’ kunnen worden
aangemerkt. Door het toepassen van specialistische software kunnen zij aantonen
dat er inderdaad statistisch significante verschillen zijn tussen de twee genres. De
chick lit-romans uit het corpus bevatten meer samengestelde zinnen dan de literaire
romans, en de literaire romans hebben meer complexe zinnen. Verder vonden zij
verschillende aanwijzingen dat de chick lit-romans in bijvoorbeeld dialogen dichter
aansluiten bij alledaags taalgebruik, terwijl de literaire romans een meer beschrijvend
taalgebruik bevatten. In vervolgonderzoek wordt dit verder uitgewerkt. In een lezing
op de laatste aflevering van het congres Achter de verhalen (26-28 maart 2013 in
Brussel) hebben we het onderzoek naar syntactische eigenschappen gecombineerd
met experimenten waarin ook een aantal andere tekstuele kenmerken werden
meegenomen, waaronder register en woordfrequenties. De resultaten hopen we
binnenkort te publiceren.
Veel werk is er ook gaan zitten in het opzetten van de enquête naar lezersmeningen.
We hebben hiervoor de hulp ingeroepen van een specialist in marktonderzoek,
economisch psycholoog Erica Nagelhout van Nagelhout MRS. Met haar hulp hebben
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we Het Nationale Lezersonderzoek opgezet, dat liep van 4 maart tot 27 september
2013.
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We vroegen van onze respondenten een aantal persoonlijke gegevens (leeftijd,
geslacht, postcode, opleidingsniveau). Verder wilden we weten hoeveel boeken ze
ongeveer per jaar lezen en of ze alleen fictie, alleen non-fictie of allebei lezen. Ook
vroegen we hun houding tegenover een aantal stellingen, die ons moeten helpen
vaststellen of we te maken hebben met lezers die (volgens de omschrijving van Von
Heydebrand en Winko) primair een heteronome lezersrol aannemen, waarin ze lezen
voor hun plezier en het bijvoorbeeld belangrijk vinden om zich met een personage
te kunnen identificeren, dan wel of ze primair een autonome lezersrol hebben, waarin
ze vooral lezen omwille van de esthetische ervaring. We houden het namelijk niet
voor onmogelijk dat eenzelfde boek heel verschillend gewaardeerd wordt door lezers
met verschillende lezersrollen. De antwoorden op deze vragen maken het ons mogelijk
om die hypothese daadwerkelijk te testen.
De kern van de enquête bestond uit een lijst van 400 romans. Eerst vroegen we
de respondenten om aan te vinken welke van die romans ze hadden gelezen.
Vervolgens konden ze van zeven van de aangevinkte boeken aangeven hoe literair
en hoe goed (beide op een schaal van 1 (minst) tot 7 (meest)) ze die vonden (en nog
eens zeven boeken als ze wilden, et cetera). In een vrij veld vroegen we ze voor een
van de beoordeelde boeken hun mening toe te lichten. Daarna gaven we ze de kans
maximaal zeven boeken die ze niet hadden gelezen te scoren op de twee schalen.
Omdat we voor ons onderzoek zoveel mogelijk meningen per boek nodig hebben
om statistisch relevante observaties te kunnen doen, hebben we ervoor gekozen om
zelf een lijst op te stellen van niet meer dan vierhonderd romans. Als iedereen zelf
titels had mogen noemen, dan waren er waarschijnlijk veel meer boeken genoemd,
maar zouden maar weinig boeken voldoende opinies gekregen hebben voor
betrouwbare statistische analyses. In het vaststellen van de boekenlijst wilden we zo
zuiver mogelijk te werk gaan. De respondenten zouden immers voor ons aanwijzen
wat als ‘literair’ te beschouwen was. Zelf wilden we dat niet doen, want anders
zouden de resultaten gebaseerd zijn op onze eigen aannames, en zouden onze
conclusies niet overtuigend zijn. We kozen ervoor om de lijst te baseren op de
verkoopcijfers en uitleengegevens van de drie jaren voorafgaand aan de enquête,
omdat we daarmee de meeste lezersreacties dachten te kunnen krijgen. Ook besloten
we dat de boeken op de lijst niet meer dan vijf jaar geleden voor het eerst gepubliceerd
moesten zijn (helaas zijn er een paar oudere titels tussendoor geglipt). Op die manier
wilden we voorkomen dat respondenten zouden zeggen: dat boek mocht ik op school
voor de lijst lezen, dus dat is literatuur (in een enkel geval komen we een opmerking
tegen van een respondent die zich inderdaad hierop beroept, bijvoorbeeld over Het
diner van Herman Koch).
De criteria voor het opstellen van de lijst van romans ten behoeve van de enquête
hebben logischerwijs ook geleid tot de vaststelling van het corpus van romans dat
we met onze software-in-ontwikkeling willen analyseren. Als je tekstuele,
linguïstische kenmerken wilt combineren met lezersmeningen, op zoek naar
correlaties, dan moeten meningen en tekstkenmerken wel dezelfde boeken betreffen.
Op dit moment zijn we ons corpus voor zover mogelijk aan het completeren, zodat
we in de tweede helft

Vooys. Jaargang 32

32
van The Riddle tekstanalyses en meningen kunnen combineren op de manier die we
hebben bedacht.
We zijn ons zeer bewust van de beperkingen van ons onderzoek. Omdat we ons
baseren op recente romans en op huidige meningen van een groep respondenten die
meer dan gemiddelde affiniteit met lezen en met literatuur heeft (straks meer hierover),
hebben onze observaties en interpretaties uitsluitend betrekking op wat op dit moment
bij de respondenten levende conventies van literariteit zijn. Vanuit methodologisch
standpunt vinden we dat echter geen nadeel. We creëren zo juist een referentiepunt
waarmee we uitkomsten van toekomstig onderzoek naar andere taalgebieden en
andere tijdperioden kunnen gaan vergelijken. In ons project hopen we dat bij wijze
van experiment te kunnen doen voor moderne Friese literatuur en voor Amerikaanse
en Britse romans van rond 1900. In vervolgprojecten hopen we verder te bouwen op
de resultaten van deze experimenten en van het project als geheel, om dan meer
inzicht te krijgen in bijvoorbeeld canonvorming en de ontwikkeling door ruimte en
tijd van stilistische aspecten als uitdrukking van literaire conventies.
Daarnaast verwachten we ook veel literatuursociologische observaties te kunnen
doen, en denken we meer zicht te kunnen krijgen op het samenspel van sociologische
en tekstuele factoren op conventies van literariteit. We ontkennen het grote belang
van sociologische factoren dus niet, maar denken dat de tijd en de techniek nu rijp
zijn om uit te zoeken wat daarnaast de rol van tekstuele factoren in de vorming van
opinies over literariteit kan zijn.
Op de website van Het Nationale Lezersonderzoek hebben we een aantal resultaten
van de enquête gepubliceerd. Meer dan zeventig procent van de respondenten blijkt
hoog opgeleid te zijn. De meesten zijn vrouw, en vijftig jaar of ouder. Dat wijkt niet
veel af van wat in andere leesonderzoeken is vastgesteld. Vandaar dat we denken
dat de enquête ons een heel goede inkijk kan geven in welke conventies van literariteit
er bij het huidige hoger opgeleide lezerspubliek leven. Ik geef enkele voorbeelden
uit de resultaten; voor meer verwijs ik naar de website. Vijftig tinten grijs van E.L
James komt er niet best vanaf. En degenen die het boek niet hebben gelezen, geven
het een nog lagere waardering dan die het wel hebben gelezen. Dat lijkt een trend
voor veel boeken, behalve voor de boeken die als het meest literair worden gezien,
wat een bruikbaar uitgangspunt lijkt voor verder onderzoek. De top tien van beste
boeken verschilt in maar enkele titels van de top tien van meest literaire boeken.
Beide bevatten alleen mannelijke auteurs. Vrouwelijke auteurs bezetten de hele top
tien van minst literair gevonden boeken. In de top tien van slechtste boeken
overheersen de vrouwen wel, maar ze hebben gezelschap van James Worthy en
Kluun. Een eerste blik op de waardering voor een aantal titels lijkt erop te wijzen
dat de respondenten vertaalde romans uit een bepaald genre net even beter vinden
dan origineel Nederlandse romans uit hetzelfde genre. Allemaal heel verleidelijke
observaties die we op dit moment diepgaander aan het onderzoeken zijn.
In The Riddle werken alle projectleden mee aan het beantwoorden van de
hoofdvragen van het onderzoek. Maar de drie PhD-studenten hebben elk ook hun
eigen
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onderwerp, en werken dat binnen de bredere kaders uit voor hun proefschrift. Andreas
van Cranenburgh is werkzaam op het terrein van de computerlinguïstiek en
concentreert zich op onderzoek naar het analyseren van zinsbouw en patronen daarin.
Ook ontwikkelt hij een maat voor syntactische complexiteit. Corina Koolen gebruikt
haar literatuurwetenschappelijke en computerlinguïstische expertise om te
onderzoeken of er verschillen zijn in het gebruik en de functie van beschrijvingen
van fysieke kenmerken van personages in romans die door de respondenten van de
enquête verschillend worden gewaardeerd. Kim Jautze combineert linguïstische en
literatuurwetenschappelijke benaderingen in stilometrisch onderzoek naar de literaire
thriller. Regelmatig presenteren de projectleden hun werk op conferenties. Zo waren
we met twee papers vertegenwoordigd op de eerste jaarlijkse Digital Humanities
conferentie DHBenelux, die in juni 2013 plaatsvond in Den Haag. Op het wereldwijde
Digital Humanities congres DH2014 in Lausanne presenteerden we twee long papers
en een poster. Nieuwe ontwikkelingen melden we op onze projectwebsite. We merken
dat ons project door heel veel mensen in binnen- en buitenland op de voet gevolgd
wordt. We zijn dus niet de enigen die erg benieuwd zijn naar de uiteindelijke
resultaten.
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Hans Demeyer
‘Tussen drang en belemmering’
Lichamelijkheid in de prozavernieuwing 1960-1975
In dit artikel werpt Hans Demeyer, promovendus aan de Universiteit Gent,
een frisse blik op de representatie van het lichaam in het vernieuwende
proza van de jaren zestig. We weten allemaal hoe vernieuwend de jaren
zestig waren, en dat is ook aan de contemporaine literatuur te zien.
Demeyer bestudeert deze literatuur op functie en betekenis van het
menselijk lichaam. Met behulp van de discours- en affecttheorie wordt
zowel het waarneembare als het symbolische van het lichaam benoembaar.
Aan de hand van een korte analyse van het boek Messiah (1961) van C.C.
Krijgelmans stelt Demeyer de rol van de lichamelijke aanwezigheid van
een messias-figuur ter sprake.
Een van de drijvende krachten achter de vernieuwingstendensen in het proza van de
jaren 1960 tot 1975 is de spanning tussen ervaring en betekenis, tussen de via het
lichaam beleefde werkelijkheid en de talige, betekenisvolle uitdrukking daarvan een polariteit die onder andere geconcretiseerd wordt in de spanning tussen het
lichamelijke en het cerebrale. De ervaring van vervreemding in hun alledaagse bestaan
noopt vele auteurs tot een zoektocht naar authenticiteit, en daarin lijkt het lichaam
een tweevoudige rol te spelen. Enerzijds geldt het als een protest tegen gangbare
taalstructuren die beschouwd werden als vormen van machtsuitoefening of als
vervreemdend. Vandaar dat auteurs erop wijzen hoe hun ervaringen, sensaties en
waarnemingen verschillen van de gangbare versies daarvan.1 Anderzijds moet deze
lichamelijkheid opgenomen worden in de schriftuur om tot een waarheidsgetrouwer
beeld te komen van de werkelijkheid.
Deze kwestie krijgt op verschillende en soms tegenstrijdige manieren vorm. In
een roman als Turks fruit van Jan Wolkers wordt bijvoorbeeld volledig de kaart
getrokken van de subjectieve en gekleurde vertelling. De vele seksueel-scatologische
uitspattingen geven een eigenzinnig beeld van liefde en huwelijk: ‘Midden in de
nacht werd ik wakker (...) en zat toen met mijn pik in haar aars. Ze had zichzelf aan
me vastgestoken en lag als een waanzinnige klaar te komen doordat ze haar vingers
door de mijne had gestoken in haar kut en zichzelf zalig lag te vingeren. Zo was het
leven in het begin’.

1

Auteurs leveren, aldus Cyrille Offermans ‘waarnemingen en ervaringen op die niet afdoende
worden gedekt door de gangbare pedagogisch of ideologisch geïdealiseerde versies daarvan.
In die discrepantie (tussen de eigen ervaring en de officiële versie daarvan) smeult het eerste
verzet’. (Offermans 2013: 28)
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(Wolkers 1969: 77) De overdrijvingen dienen bij Wolkers de authenticiteit van de
beleving te onderstrepen.
Bij Daniël Robberechts ligt de nadruk echter bij de waarheid van het beleefde. In
zijn programmatische tekst ‘Tegen het personage’ pleit Daniël Robberechts voor een
secuur werkelijkheidsonderzoek, en met name via een doorlichting van de eigen
ervaring: de auteur moet zich ‘vervaarlijk naakt’ opstellen. (Robberechts 1968: 13)
Robberechts keert zich namelijk tegen de traditionele voorstelling van het lichaam
in literatuur: ‘Bij een aandachtige beschouwing blijkt het door zo heel andere wetten
beheerst als het onze’. (Robberechts 1968: 9) Zo kan een personage nooit ‘eens
gewoon niet mooi’ zijn, maar moet zijn lelijkheid steeds ‘verbijsterende, buitensporige
proporties’ aannemen. (Robberechts 1968: 9) Onderstrepen die proporties bij Wolkers
de eigenheid van zijn beleving van de werkelijkheid, dan drukken die voor
Robberechts een vervalsing uit. Niettemin wil elk afstand nemen van gangbare
representaties.
In dit artikel stel ik een doelstelling en onderzoekshypothese op waarmee ik inzicht
wil verkrijgen in de vele facetten van de representatie van het lichaam in het
vernieuwende proza van de jaren zestig. De studie naar deze periode heeft zich
immers voornamelijk gericht op drie pijlers: ik-problematiek (therapeutisch schrijven),
taalproblematiek en -kritiek, en maatschappijkritiek (engagement). Of zoals Hugo
Bousset het exemplarisch verwoordt in de titel van een essaybundel (1973): Schreien,
Schrijven, Schreeuwen. Drie trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1967-1972.
Met deze driedeling wordt respectievelijk verwezen naar de tendensen van
autobiografische geschriften zoals dagboekproza en ego-romans, van experimentele
literatuur die door Sybren Polet onder de noemer ‘Ander proza’ werd verzameld, en
van maatschappijkritische literatuur zoals documentaires. De topos van het lichaam
wordt in de bestaande literatuurstudie sporadisch wel erkend, maar wordt nooit
uitgediept noch systematisch behandeld.2
In een tweede deel presenteer ik dan ook een methodologie waarmee het lichaam
in de literatuur kan worden bestudeerd. Ik illustreer die voornamelijk aan de hand
van de roman Messiah (1961) van C.C. Krijgelmans. Zo wil dit artikel een
onderbelicht aspect van deze vernieuwingsbeweging accentueren, en bijdragen tot
een beter begrip van de relatie tussen literatuur en lichamelijkheid op zowel
literatuurtheoretisch als tekstanalytisch vlak.

Partage du sensible
Om de representatie van het lichaam in de prozavernieuwing in kaart te brengen
spreek ik met Jacques Rancière over een analyse van ‘le partage du sensible’ (de
verdeling van het waarneembare en voelbare). Met dat begrip poogt de Franse filosoof
de relatie tussen politiek en esthetiek te denken. Beide termen definieert hij eerder
breed.

2

Zo is er sprake van de verbeelding van het erotische lichaam (o.a. Brems 2006: 258-267,
Bousset 1973), van verbindingen tussen erotiek en taal (o.a. Bousset 1982: 21; Vitse 2010:
79), of tussen lichaam en poëtica (o.a. Vervaeck 2006: 423; Wesselo 1983: 53).
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Illustratie: Hasker Brouwer
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Politiek vat hij op als een verdeling van de gemeenschap in posities, sociale groepen
en functies. Die verdeling bepaalt op zijn beurt wie wel of niet mag spreken en wie
wel of niet iets mag doen. Verder veronderstelt zij volgens Rancière een esthetische
verdeling tussen wat zichtbaar/hoorbaar/voelbaar is en wat niet: ‘het systeem van a
priori-vormen die determineren wat zich laat gevoelen’. (Rancière 2000: 13)3 Op
basis van deze ‘primaire esthetiek’ kan worden gekeken naar de manier waarop
‘esthetische praktijken’ in deze verdeling interveniëren. (Rancière 2000: 14) Concreet
gaat het om vragen naar ‘posities en bewegingen van het lichaam, functies van het
spreken, verdelingen van het zichtbare en onzichtbare’. (Rancière 2000: 25) Met
betrekking tot het proza van de jaren zestig kunnen we denken aan bijvoorbeeld de
volgende vragen: welke lichamelijkheid en seksualiteit worden zichtbaar gemaakt,
en hoe thematiseren deze romans de verhouding ervan tot burgerlijk-katholieke
opvattingen en taboes?
Voor ‘le partage du sensible’ in het proza van de jaren zestig stel ik als
onderzoekshypothese op dat dit proza een erkenning of bevrijding van het lichaam
tentoonspreidt, maar dat het lichaam tegelijk cerebraal bemiddeld blijft. Ik bedoel
daarmee dat er geen ontkenning of minimalisering van het lichaam is, noch een
(gedeeltelijke of volledige) overgave van het bewustzijn aan het lichaam.4 Veeleer
moeten lichaam en geest voortdurend op elkaar afgestemd worden zodat het individu
zich op een evenwichtige en authentieke manier kan bewegen in de hem
vervreemdende, onderdrukkende en bedreigende maatschappij. Een ontkenning van
lichamelijkheid of een eruptie van driften kan uiteraard opgenomen zijn in de
schriftuur, maar zal volgens deze hypothese negatief gewaardeerd of op andere wijze
gecompenseerd worden.
Om tot een analyse van ‘le partage du sensible’ te komen, hanteer ik een
methodologie die zowel discours- als affecttheorie omvat. Een discourstheoretische
analyse ligt voor de hand aangezien ook zij vragen stelt naar wat in een bepaalde
periode en tijd verteld kan worden over een object en door wie. Doordat affecttheorie
wil kijken naar de manier waarop lichamelijke gewaarwordingen zich verhouden tot
representatie, identiteit en context, biedt zij tevens een geschikte manier om te kijken
naar de spanning tussen het lichamelijke en het cerebrale.
In wat volgt, breng ik de belangrijkste aspecten van deze methodologie aan, en
illustreer ik die aan de hand van Messiah van C.C. Krijgelmans.5 Deze korte roman
geldt

3
4
5

Alle vertalingen uit het Frans zijn van mijn hand.
In termen van seksualiteit zouden we kunnen spreken van een onderdrukking van driften, of
een onderwerping daaraan.
Messiah vormt in feite de proloog tot De hunnen, een opus dat uiteindelijk pas in 2010 werd
gepubliceerd bij uitgeverij het balanseer. Daartussen publiceerde Krijgelmans nog vier andere
werken: Homunculi (1967), Spaanse vlieg! (1984), Tandafslag (2007) en Patogeen halogeen
(2009). Hoewel de eerste werken stilistisch en vormelijk sterk verschillen, kenmerkt de
schriftuur van deze auteur zich steeds door een aparte taalbehandeling die zowel
koel-analytisch als speels-verleidelijk kan zijn. Wel kent dit oeuvre een thematische kern:
alle werken vormen exploraties van de spanning tussen ‘geweld en lust (...) destructie en
creatie, dood en liefde, pijn en plezier’. (Vervaeck 2007: 67) Recent verschenen van hem
nog verhalen in het literaire tijdschrift nY (nummers: 17, 19, 21).
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als een van de eerste romanexperimenten in het Vlaamse proza: het bestaat uit één
lange zin die ongeveer tachtig pagina's beslaat waarin vertelperspectieven en de
tijdruimtelijke situering voortdurend verschuiven en in elkaar overgaan. Al deze
aaneengeschreven fragmenten kennen echter één concreet onderwerp, met name de
figuur van de messias. Deze figuur is interessant in het licht van Rancières concept
‘le partage du sensible’. Hij is namelijk degene die het volk wil bevrijden van een
onjuiste verdeling, maar ze tegelijk een andere vorm van kijken, spreken en bewegen
wil bijbrengen.6 Deze verbeelding van sociale verandering en omwenteling gaat
gepaard met een benadrukking van Eros en Thanatos, dat wil zeggen (seksueel)
verlangen en geweld. Het lichaam verleidt of wordt meegelokt, het lichaam pleegt
of ondergaat geweld. Het vormt zodoende een plek waar sociale verhoudingen zich
reproduceren of net bekritiseerd worden. Met betrekking tot de verhouding tussen
het lichamelijke en het cerebrale hoeft het uiteindelijk niet te verwonderen dat in
deze gewelddadige en weinig hoopvolle roman zowel het rationele als het fysieke
telkens onderhevig zijn aan destructie en onbehagen.

Discours: lichamelijke orde
Met de term discours verwijs ik naar de macro-contextuele discourstheorieën waarin
discours opgevat wordt ‘als een sociale praktijk, die onze werkelijkheid construeert’.
(Carpentier 2001: II-3) Meer bepaald wil ik met de theorieën van Michel Foucault
de discursieve regels beschrijven die bepalen hoe het lichaam in de tekst verschijnt.
De Franse filosoof omschrijft een discours als ‘een gelimiteerd aantal van taaluitingen
waarvoor men een geheel van bestaansvoorwaarden kan definiëren’. (Foucault 1969:
161) Het gaat om een geheel van uitspraken waartussen een onderlinge samenhang
bestaat die echter niet kan worden teruggebracht op bijvoorbeeld een a priori gegeven
object7 dat in het geval van dit onderzoek het lichaam zou zijn. Foucault toont aan
(Foucault 1969: 48-50) dat dit immers een in zichzelf besloten, essentialistisch object
zou moeten zijn dat geen veranderingen zou ondergaan in de tijd. Een discoursanalyse
gaat er echter vanuit dat het object - het lichaam - gevormd wordt door uitspraken
in een bepaalde historische context die het object/lichaam benoemen, beschrijven,
uitleggen, relateren, waarderen, et cetera. Een discoursanalyse is erop gericht te
kijken naar de manier waarop er in de verscheidenheid en verspreiding van deze
uitspraken toch sprake is van regulariteit en patronen.
Dit houdt in dat een discoursanalyse steeds beweegt tussen een micro- en een
macroniveau. Op microniveau wordt uitgegaan van het effectieve karakter van een
uitspraak: het gaat om de vraag ‘waarom, in een gegeven context, precies die uitspraak

6

7

Vergelijk Vitse 2010, 78: ‘De demagoog is diegene die zich meester maakt van de taal, die
de controle over het spreken opeist, die bepaalt hoe, vanuit welk perspectief en met welke
woorden, er over de wereld en over de ander gesproken wordt.’
Ook stijl, thematiek en concepten kunnen volgens Foucault niet aan deze taak voldoen. In
het licht van dit onderzoek vermeld ik hier louter het object.
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verschijnt (kan verschijnen, moet verschijnen, niet mag verschijnen...) en geen
andere’. (De Geest 1996: 166) Op macroniveau wordt er gekeken naar de patronen
en betekenisrelaties die tussen deze effectieve uitspraken gelegd worden zonder dat
de uniciteit van die uitspraken uitgewist wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om relaties
van metaforen en metonymieën, synoniemen en antoniemen. Deze discursieve orde
is tot slot niet louter systematisch, maar is tevens normatief: ze bepaalt wat er over
het lichaam gezegd kan worden en wat niet, welk type lichamelijkheid positief of
negatief gewaardeerd wordt.

Messiah (1): hiërarchie en macht
In Messiah beweegt de lichamelijke orde zich - volledig in de lijn van het religieuze
kader waaraan het zijn thematiek ontleent - tussen aarde en hemel: de mens houdt
zich op met allerlei ‘aards gedoe om de eeuwige beloning’ te verkrijgen. (Krijgelmans
1961: 59)8 Deze verdeling is tegelijk een tegenstelling van het lichamelijke en het
vergankelijke versus het geestelijke en eeuwige. Hoe verder het lichaam zich
verwijdert van de aarde en dus eigenlijk zichzelf opheft, hoe beter het geëvalueerd
wordt; hoe dichter het zich bij de aarde bevindt en bijvoorbeeld dierlijke
karaktertrekken vertoont, hoe negatiever.
Die orde wordt in de tekst onder andere metaforisch aangebracht door lichamen
te verbinden met dieren en aarde, of metonymisch via de posities die het lichaam
inneemt. Die posities nemen vaak de vorm van hoog-laag-tegenstellingen aan - een
tegenstelling die vanzelfsprekend een hiërarchische connotatie draagt. Zo kijkt een
messiasfiguur vanop ‘een rots bij het begin van een steile helling’ (M: 46) neer op
de menigte die niet zozeer geïnteresseerd is in zijn woorden als wel in materiële
noden zoals voedsel: de menigte is een ‘verwilderde troep (...) met grote hongerige
roofdiereogen’ (M: 46) die ‘met krampige vingers van pure honger over hun
maagstreek (...) strijken’. (M: 47-48) Een dergelijke hoog-laag-tegenstelling ontvouwt
zich ook in de beeldspraak zelf wanneer bijvoorbeeld het gezicht van een Romeinse
procurator als ‘het gelaat van een valk’ omschreven wordt: ‘valkachtig, met scherpe
neus en scherpkijkende ernstige ogen’ (M: 28): de machthebber die een hoge positie
inneemt wordt vergeleken met een roofdier dat de wereld vanuit de hoogte observeert.
Messiah is een boek over machtsuitoefening en machtsverwerving en de orde
wordt dan ook voortdurend omgekeerd. Een interessant geval hierin is de omgekeerde
kruisiging: de vermeende messiasfiguur hangt ondersteboven ‘en met zijn voeten
tegen de hemel aan’. (M: 10) De orde en macht van de messias worden hier ontkend,
maar tegelijk blijft dezelfde hiërarchische orde (hoog-laag) bestaan: de vernedering
van de messias bestaat dan ook in het onderstrepen van zijn eigen vergankelijkheid.
Er is echter ook sprake van een messias die niet zozeer ijvert voor ‘vergeestelijking’
(M: 68), als wel ‘het beest in zijn vroegere praal en macht (...) herstellen’ wil (M:
42). In dit geval kan het hogere slechts bereikt worden door een alomvattende

8

Hierna aangeduid met M.
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vernietiging: ‘elke verworvenheid sedert Adam, de man, door een tweede zondvloed
van het aanschijn der aarde te doen verdwijnen’. (M: 42) De vermenigvuldiging van
messiasfiguren en hun onderling tegenstrijdige wensen geven aan de abstracte figuur
van de messias in het geheel van de roman een onbepaald karakter. Dat wordt verder
geïllustreerd door de messiasfiguren die een duidelijke wil of richting ontberen. De
hiërarchie wordt dan niet zozeer omgekeerd als wel uitgevlakt. Dat vertaalt zich
metonymisch in een positie tussenin: er is sprake van de ‘tussen-menigte-man’ (M:
56), of de messias bevindt zich ‘onopvallend tussen [twaalf van degenen die mij
gevolgd waren] in’. (M: 53) Messiah ontvouwt zich op die manier als een boek waarin
de ordening en de richtende zingeving van de wereld steeds onstandvastig en
onbepaald zijn: telkens opnieuw kunnen zij door een andere figuur of door geweld
worden omgekeerd.
Ook in de presentatie en beschrijving van het lichaam zien we enerzijds de drang
naar orde en anderzijds het onbepaalde karakter van de werkelijkheid die een
dergelijke orde onmogelijk maakt. Het lichaam wordt immers grotendeels op een
neutrale en denotatieve manier beschreven. Dit type beschrijvingen horen aan de ene
kant bij het abstracte en rituele karakter waarmee de machtsuitoefening in deze roman
steeds gepaard gaat. (Bernaerts e.a. 2011: 181) Het lichaam wordt bijvoorbeeld
ontdaan van individuele contouren en afgemeten aan een welbepaalde norm: ‘naar
de wet van de verkeerde stand in betrekking tot de mond, het oor, de neus, de romp,
het been, de armen, de handen, de vingers, de tenen’. (M: 44) Bij dit rituele taalgebruik
hoort typisch de opsplitsing van het lichaam in verschillende lichaamsdelen: ‘die
heftig beweegt, met het hoofd, met de schouders, met de armen, met de handen, met
de romp, met de benen, met de voeten, die tegen menigte beweegt’. (M: 16) Het
opzwepende preken van de messias wordt hier opnieuw getoond als een ritueel dat
bepaalde gedragingen oplegt.
Die externe presentatie van het lichaam geeft aan de andere kant aanleiding tot
speculatie, en getuigt zo van epistemologische twijfel. De vrouw die een rechter
tracht te verleiden kan in feite slechts aan de hand van zijn gedragingen speculeren
of hij zich zal overgeven aan zijn driften of zichzelf toch onder controle zal houden.
Zij ziet ‘dat hij wachtte (...), aarzelde, en daardoor misschien verloren, misschien
gewonnen’. (M: 25) Het leidt er uiteindelijk toe dat hij zich enerzijds gewonnen
geeft, maar haar anderzijds toch uitscheldt voor ‘Duivelsjong’. Uiteindelijk wordt
zij alsnog veroordeeld tot de stenigingsdood: de macht is kortom onvoorspelbaar.

Affect: intensiteit en potentie
Om tot een beter begrip van ‘le partage du sensible’ in het proza van de jaren zestig
te komen, is het van belang de lichamelijke beleving mee in kaart te brengen. Heeft
dit proza immers de intentie nieuwe en idiosyncratische ervaringen te beschrijven,
dan kan de studie naar het lichaam zich niet beperken tot een analyse van de posities
die het inneemt. Het is tevens nodig te kijken naar de lichamelijke beleving, naar
wat het lichaam doet bewegen, in welke context dat gebeurt en welke betekenis
daaraan
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wordt gegeven. Via affecttheorie9 is het mogelijk een antwoord te formuleren op
deze vragen, en de mogelijke tekortkomingen van een discoursanalyse op te vangen.
Affecttheoretici bekritiseren de discursieve behandeling van het lichaam omdat
zij een heropvoering zou zijn van de aloude splitsing en tegenstelling tussen geest
en lichaam. Binnen een discourstheoretische analyse is het lichaam slechts een
passieve substantie die verschijnt als de heropvoering of expressie van een culturele
analyse. Typisch is de presentatie van het lichaam als een ideologisch gecodeerde
entiteit die een positie bezet op een raster. Er mag dan wel sprake zijn van een
subversie van dat gecodeerde lichaam, maar in feite komt dat neer op het verruilen
van de ene positie voor de andere: ‘There is “displacement,” but no transformation;
it is as if the body simply leaps from one definition to the next.’ (Massumi 2002: 3)
Affecttheorie wil in tegenstelling tot deze symbolische behandeling van het lichaam
meer aandacht hebben voor de lichamelijke beleving, voor materiële processen en
voor de dynamiek en relaties tussen natuurlijke en culturele processen.
Wat is nu een affect? Theoretici als Brian Massumi en Fredric Jameson maken
een formeel onderscheid tussen emotie en affect. Als affect een lichamelijke,
onbewuste en pre-subjectieve gewaarwording is, dan is emotie de geestelijke, bewuste
en subjectieve verwerking daarvan. Voor literair onderzoek kan deze distinctie
verscherpt worden door ze in verband te brengen met taligheid en narrativiteit.
Emoties zouden gemakkelijk te benoemen zijn en zich vlot laten invoegen in een
verhaal, in een narratieve temporaliteit van verleden-heden-toekomst: emoties worden
ingeschakeld ‘into semantically and semiotically formed progressions, into
narrativizable action-reaction circuits, into function and meaning’. (Massumi 2002:
28) Een emotie (bijvoorbeeld jaloezie) heeft kortom een duidelijk object (een minnaar)
en een duidelijke reactie (geweld ten opzichte van de minnaar).
Affect onttrekt zich daarentegen aan representatie en aan een narratieve impuls.
Haar temporaliteit is die van een eeuwig heden: affect ‘is somehow self-sufficient,
feeding on itself, and perpetuating its own existence’. (Jameson 2013: 36) Affect is
intensiteit en als zodanig niet-lineair. Het wordt gekenmerkt door ‘resonation and
feedback that momentarily suspend the linear progress of the narrative present from
past to future’. (Massumi 2002 26) Hierdoor kent het een grote mate aan potentiële
relaties. Welke van die relaties uiteindelijk tot uitdrukking komen, is afhankelijk van
de bemiddeling via cognitie/identiteit en context.
Hoewel ik deze tweedeling voor de tekstanalyse grotendeels overneem, wil ik ze
met Sianne Ngai toch meteen nuanceren. Zij ziet het verschil tussen emotie en affect
voornamelijk als ‘a modal difference of intensity or degree, rather than a formal
difference of quality or kind’. (Ngai 2005: 27) Deze omschakeling van een formeel
tot een modaal verschil creëert de mogelijkheid om oog te hebben voor ‘the transitions
from

9

In zijn kunstfilosofische essays verwijst Rancière verschillende malen naar de manier waarop
esthetische praktijken een invloed kunnen hebben op de verdeling van affecten tegenover
de heersende ‘partage du sensible’. (Rancière 2008: 71, 72, 91)
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one pole to the other: the passages whereby affects acquire the semantic density and
narrative complexity of emotions, and emotions conversely denature into affects’.
(Ngai 2005: 27) In wat volgt zal immers duidelijk worden dat de demarcatielijn
tussen emotie en affect niet altijd eenduidig te trekken is.
Het pretalige karakter van affecten confronteert de tekstanalyse immers met enkele
problemen. Het heeft namelijk geen zin om een opsplitsing te maken tussen
discursieve en pre-discursieve aspecten. Veeleer is de opdracht te kijken hoe teksten
de ‘fleeting essence’ (Jameson 2013: 31) van affecten representeren. In eerste instantie
kan er, waar mogelijk, een onderscheid gemaakt worden tussen emoties met duidelijke
actie-reactie-patronen en affecten waarvan de relaties tussen lichamelijke
gewaarwordingen, identiteit en context minder vanzelfsprekend zijn. Daarnaast wil
ik gebruik maken van de narratologie: leidt de beschrijving van affect tot een
doorbreking van de narrativiteit door het gebruik van narratieve vertraging?10 Van
belang is tevens de focalisatie: hoe wordt het affect waargenomen, hoe verloopt de
bemiddeling tussen het lichaam en identiteit/context. Op die manier sluit het onderzoek
naar affecten opnieuw aan bij het discours: in welke mate worden affecten/emoties
in het discours gebracht en verbonden aan lichamelijkheid? Om de verschillende
aspecten van de analyse van affecten in literaire teksten aan bod te laten komen,
bespreek ik, vooraleer op Messiah in te gaan, een passage uit Paul-tegenpaul (1970)
van Paul de Wispelaere.

Paul-tegenpaul: tussen overgave en controle
In de laatste scène van Paul-tegenpaul (1970) is het lente en loopt de ik-figuur met
zijn geliefde in de natuur. De ik-figuur focaliseert de omgeving intern waarna de
aandacht verschuift naar de eigen sensatie: ‘Mijn huid gloeit. Tegen deze omgeving,
deze verblijdende sfeer is geen weerstand mogelijk, na de lange winter geen
zelfbedwang. Plant en vogel zijn, vis zijn.’ (De Wispealere 1970: 171)11 Er lijkt
sprake te zijn van een zekere spanning die zich lichamelijk laat voelen en tegelijk
een vorm van verstomming is: het observerend subject wil zichzelf overgeven aan
een dierlijke toestand van zijn. De taal faalt, en hij is nog slechts in staat om te
glimlachen: ‘Ik lach om niets te moeten zeggen, tegen deze overweldiging van jonge
zomer en jonge vrouw heb ik geen ander wapen.’ (PP: 171) De keuze voor het woord
‘wapen’ wijst erop dat de ik-figuur zijn lichamelijke positie evalueert als verzwakt
of toch op zijn minst kwetsbaar. Tegelijk is er hier al sprake van een delokalisering
van het affect: het gevoel dat zich aan het lichaam openbaart wordt voorgesteld als
iets dat de ik-figuur van buitenaf aanvalt en zodoende onschadelijk gemaakt kan/moet
worden.
In de volgende zin blijft de focalisatie intern, maar krijgen we een verschuiving
van interne naar externe presentatie waarbij de ik-figuur zichzelf objectiveert: ‘Ik
zie mij staan, zie ons staan, tussen een begin van overgave en opstekende argwaan,
tussen
10
11

‘Van vertraging is sprake indien de tijd die je nodig hebt om de beschreven gebeurtenis te
lezen, groter is dan de tijd van het gebeuren zelf.’ (Herman & Vervaeck 2001: 68)
Hierna aangeduid met PP.
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drang en belemmering, tussen bevrijding en beklemming blijven mijn handen op
haar schouders aarzelen.’ (PP: 171) De verschuiving van een betekenisvol maar niet
te representeren gevoel (‘mijn huid gloeit’) naar een (visuele) afstandelijkheid is nu
compleet. Opvallend daarbij is dat de focalisatie eerder afstandelijk dan empathisch
is: veeleer dan speculatie over de emoties, is er het poneren van de emotionele
toestand. Twee krachten lijken elkaar daarbij te bekampen: enerzijds een cerebrale
wil tot overzicht en controle over wat komen moet - anderzijds de overgave tot een
drang waarvan het narratief en de uitkomst onbekend zijn. ‘Alles is nog mogelijk,’
(PP: 172) zegt zijn vriendin die hem aanmaant zich te laten gaan. Ondertussen
onderneemt de ik-figuur geen actie: zijn handen blijven op haar schouders rusten.
In wat volgt blijft die spanning bestaan. De ik-figuur en zijn vriendin ‘kruipen
onder een prikkeldraad,’ lopen door het bos, maar niet voordat de ik-figuur dan toch
het primaat van taal benadrukt: ‘Misschien is alles vooral een kwestie van woorden.’
(PP: 172) Op het einde van de passage (en dus de roman) neemt zijn vriendin een
foto van hem. Deze kan worden beschouwd als een volgende stap in de objectivering.
Op die foto loopt hij echter op haar toe. Zo krijgen we opnieuw een beeld van de
onbesliste spanning tussen beheersing en drang. Hierdoor ontwikkelt er zich geen
narratief.
Uit deze analyse mag al blijken dat de interpretatie van het affect als het ware
vanzelfsprekend een tautologisch karakter krijgt. Het is in zekere zin de lezer die
ervoor kiest om ‘[m]ijn huid gloeit’ niet te lezen als louter een zintuiglijke ervaring
maar als een affectuele gewaarwording die noopt tot betekenisgeving door degene
die het ervaart. Die tautologie lijkt echter onvermijdelijk. Met Silvan Tomkins stelt
Eve Kosofsky Sedgwick dat onze eigen affecttheorieën (waarmee elk van ons zich
elke dag door zijn omgeving beweegt) sowieso een tautologisch karakter hebben:
‘An affect theory is, among other things, a mode of selective scanning and
amplification; for this reason, any affect theory risks being somewhat tautological.’
(Sedgwick 2003: 135) Dit zal nog duidelijker het geval zijn bij Messiah.

Messiah (2): onbehagen en vervreemding
Hoewel de aaneengeschreven fragmenten in Messiah allemaal gaan over de concrete
thematiek van de messias, kent de roman toch een grote mate van abstractie doordat
‘de verhaalwereld nooit precies benoemd wordt. Personages en plaatsen blijven vaak
anoniem, waardoor ze inwisselbaar lijken’. (Bernaerts e.a. 2011: 185) Hierdoor lijken
affecten op het eerste gezicht afwezig in deze roman: door het ontbreken van concrete
personages lijkt het niet mogelijk om een analyse als de voorgaande te maken. Het
lichaam wordt daarenboven vaak extern gepresenteerd waardoor er voor innerlijke
processen weinig aandacht is. Daarnaast mag Messiah als geheel geen duidelijk
verhaal hebben, de verschillende fragmenten kennen wel een eigen vertelling met
duidelijke actie-reactie-patronen. Zo is er in een bepaald fragment sprake van
‘schaamte, schaamte, ja, heftig roodgekleurde wangen achteraf, vertrokken gelaat
in pijn van schaamte’. (M: 18) Die schaamte kent echter een duidelijk object (besef
van zijn onwetendheid) en een duidelijke reactie (het stichtende voorbeeld geven
aan anderen).
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Toch lijkt het me onmogelijk om Messiah als een affectloos boek te beschouwen.
Daarom zou ik willen stellen dat er zich een affect ontvouwt over de verschillende
fragmenten heen. Hierdoor onttrekt het affect zich aan duidelijke subjecten en
objecten, en is het als zodanig niet op een duidelijk tekstueel niveau te lokaliseren.
Wel kunnen de fragmenten beschouwd worden als voorbeelden van mise en abyme
waarin het ingebedde verhaal een spiegel of samenvatting is van het hogere verhaal.
In termen van emotie en affect zou kunnen worden gezegd dat het affect van de
verhaalwereld in de verschillende vertellingen zelf tot emotie wordt gemaakt.12 Als
het verhaal van Messiah er een is die aantoont hoe niemand de macht en de controle
over de taal kan behouden, en als het boek vormelijk een taalstroom is waarin
verschillende figuren het woord nemen zonder er meesterschap over te hebben
(Vervaeck 2004: 72), dan gaat dat gepaard met een affect van onbehagen en
vervreemding. Ik geef twee voorbeelden.
In een eerste fragment moet een messiasfiguur vaststellen dat hij de controle over
het spreken en de taal verloren heeft: ‘en toen sprak, toch zijn stem liet klinken en
toen keek alsof hij verbaasd was over de klank ervan, verbaasd en geschokt omdat
hij elk meesterschap erover was kwijtgeraakt en zij even onwerkelijk aandeed als
had zij geklonken in een tempelruïne.’ (M: 34) De klanken blijven als een stroom
‘koppig voorten over[glijden] als lava uit een krater’ (M: 34). Deze vernietigende
stroom wijst op de onmacht van het subject dat zijn controle verliest en van wie de
woorden slechts een teken van verblinding kunnen zijn: ‘Een paal? Een paal, zeg
je? Maar ik kom er immers af! Ik kom er af! Ik kom er af!’ (M: 34) Dit fragment kan
geïnterpreteerd worden op het niveau van een niet te beheersen taalstroom, maar
tevens op een affectueel niveau. Wordt de stem immers normaliter in verband gebracht
met subjectiviteit en een duidelijke overdracht van emoties (Terada 2001: 12), dan
vindt hier het tegenovergestelde plaats. Daarnaast wordt deze passage voorafgegaan
door een beschrijving van lichamelijk onbehagen: ‘terwijl zijn hoofd lichtjes begon
te schudden, onmerkbaar als het ware van links naar rechts schokte, niet door eigen
wil (...) maar onder een niet te beheersen emotionele impuls’. (M: 34)
In een tweede voorbeeld krijgen we eenzelfde stroom die zich aan het lichaam
onttrekt en die het niet langer controlerende personage terneerdrukt. In deze scène
wordt een man verleid door een prostituee. Als hij na een lange interne strijd
uiteindelijk toch buigt over ‘de duivel van haar lichaam’ (M: 23), slaat zijn lichaam
‘dubbel’: hij wordt ‘overspoeld (...) door de grote stroom van iets waarvan zij het
resultaat merkte, doch de oorzaak niet gissen kon, overspoeld en ondergezogen als
in een draaikolk, naar de diepte’. (M: 26)
Beide fragmenten eindigen met een stroom: de vertelling is opgeheven, wat rest
is

12

Ngai: ‘If a literary work's organizing semblance of feeling cannot be identified entirely with
a reader's response to it, or said to be a feeling represented or signified by the text, it evokes
Massumi's description of affect as that which perpetually “escapes” the particular forms or
perceptions in which it can be “captured,” while also remaining “alongside” them.’ (Ngai
2005: 56)
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een niet langer te beheersen affect waarbij alles voorlopig onbeslist blijft. In de roman
krijgen we voortdurend dergelijke passages waarin een subject zijn macht over taal
en lichaam ontnomen wordt (hetzij door de menigte, hetzij doordat hij zijn materialiteit
ontkent): we lezen over ‘vrees (...), aangolvend als waterrimpels aan de oppervlakte
van een rustige poel waar een steen werd ingegooid’ (M: 50), over personages die
dolen, zich ongemakkelijk en onbehaaglijk voelen. De personages in dit boek zijn
dus steeds misplaatst en vervreemd van hun omgeving, en het zou kortom het boek
tekort doen door te stellen dat deze stemmen slechts verbonden zijn door de taal. Ze
zijn dat eveneens door hun affectuele verhouding tot de omgeving en de anderen.

Tot slot
Met dit artikel heb ik willen aantonen dat er in de studie naar het proza van de jaren
zestig tevens aandacht moet zijn voor het lichaam: voor de lichamelijke orde die
gevestigd en doorbroken wordt, en voor het lichamelijke onbehagen of het ongekende
lichamelijke plezier die in die processen een drijvende kracht zijn. Om het lichaam
te bestuderen heb ik een methodologie voorgesteld die twee pijlers omvat: discoursen affecttheorie. De combinatie van beide moet het mogelijk maken zowel aandacht
te hebben voor de hiërarchische rangorde en symbolische betekenis van het lichaam
als voor lichamelijke ervaringen: door welke affecten wordt het lichaam bewogen
en welke betekenissen worden eraan gegeven. Via deze methodiek wil ik een beeld
krijgen van ‘le partage du sensible’ in het proza van de jaren zestig: wat kon er
waargenomen en gevoeld worden en wat niet, welke lichamelijke posities konden
er worden ingenomen en door wie (niet). De onderzoekshypothese die ik daarbij
hanteer is dat er steeds een evenwichtige relatie wordt gezocht tussen het lichamelijke
en het cerebrale. Uit een korte analyse van Messiah van C.C. Krijgelmans mag blijken
dat dit evenwicht tussen de lichamelijke behoeften van de massa en de verstandelijke
leiding van de verschillende messias-figuren niet gevonden wordt. Geweld en drift
verstoren zowel de bestaande orde als de (mogelijkheid van een) nieuwe orde
waarheen de messias het volk wil leiden. Het overheersend affect hierbij is dan ook
niet de vreugde van een voortdurende wording, maar die van vervreemding in een
gedestabiliseerde wereld.
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Maurice Dümont
Moedertjes zwartgeblakerd
Machismo in de taal van de Jeugd van Tegenwoordig1
Maurice Dümont studeerde twee jaar geleden cum laude af aan de
academische lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en is docent
Nederlands in Helmond. Hij neemt in dit artikel het taalspel van de
populaire liedteksten van de Jeugd van Tegenwoordig onder de loep.
Dümont putte hiervoor allereerst uit zijn eigen masterscriptie waarin hij
een nieuw model voor de tekstanalyse van popalbums opzette. Het
overkoepelende thema in deze bijdrage is het ‘machismo’, oftewel
karikaturaal masculien gedrag, dat in het album De lachende derde
duidelijk naar voren komt. Hoe is dit machogedrag vanuit de
literatuurwetenschap te interpreteren?
Literatuurwetenschappers houden zich over het algemeen weinig bezig met
hedendaagse liedteksten, zeker binnen het Nederlandse taalgebied.2 Dat is opmerkelijk,
gezien bijvoorbeeld de aandacht die middeleeuwse liedboeken krijgen. Aangezien
moderne liedteksten breed in de maatschappij referentiële, emotieve en poëtische
functies vervullen, mag de literatuurwetenschap het tot haar taak rekenen deze teksten
te onderzoeken. Het zijn tot nog toe echter vooral sociologen geweest die zich over
de betekenis van popliedjes hebben gebogen, met als bekendste voorbeeld
rock-socioloog Simon Frith. Een socioloog onderzoekt popmuziek echter vooral als
massaproduct of als onderdeel van de massacultuur. Zijn aanpak heeft hierdoor een
belangrijke beperking: zij concentreert zich rond de consumptie of perceptie van
popliedjes door het grote, gemiddelde, algemene publiek. Een voor de hand liggende
vraag vanuit dit perspectief is of het algemene publiek eigenlijk wel (goed) naar de
teksten van hun favoriete liedjes luistert en of deze teksten er dus eigenlijk wel toe
doen. Deze vraag is voor de letterkundige niet van belang: hij zoekt liever naar
mogelijke betekenissen van woorden, woordgroepen en woordvelden, naar thema's
en motieven.

1

2

Dit artikel is een herbewerking van delen uit mijn masterscriptie uit 2012, ‘als je luistert
naar de wolken...’ Een pleidooi voor literair-wetenschappelijke aandacht voor Nederlandse
liedteksten. (Dümont 2012) In Levende Talen Magazine publiceerde ik eerder al een op de
onderwijspraktijk gericht artikel naar aanleiding van mijn onderzoek. (Dümont 2013)
Geert Buelens, niet geheel toevallig mijn begeleider bij het schrijven van mijn scriptie, hield
diverse pleidooien voor het opnemen van popteksten in het literair-wetenschappelijke discours,
waaronder bijvoorbeeld zijn paper ‘Lyricist's Lyrical Lyrics: Widening the Scope of Poetry
Studies by Claiming the Obvious’. (2011) Zie:
http://www.ep.liu.se/ecp/062/052/ecp11062052.pdf (laatst geraadpleegd 17-09-2014).
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Uiteraard kunnen sociologen en letterkundigen elkaar aanvullen, bijvoorbeeld door
te onderzoeken of de maatschappelijke perceptie van bepaalde popliedjes, artiesten
of genres daadwerkelijk door de liedteksten ondersteund wordt.
Willie Wartaal, Faberyayo en Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig behoren
ongetwijfeld tot de meest populaire Nederlandse liedtekstschrijvers van de afgelopen
jaren. Hun teksten zijn in brede kring geroemd om het taalspel en de taalvariaties.
(Sollie 2012) Juist deze kenmerken bemoeilijken echter een daadwerkelijke
interpretatie van de teksten. Dat is voor de meeste luisteraars wellicht geen enkel
probleem, maar de letterkundige neemt daarmee geen genoegen. In mijn masterscriptie
uit 2012 heb ik een model voor een tekstanalyse van popalbums opgezet en dit model
uitgewerkt voor vier Nederlandstalige popalbums: Skunk van Doe Maar, Spinvis van
Spinvis, De Lachende Derde van De Jeugd van Tegenwoordig en Brik van De Kift.
(Dümont 2012) Dit model bestaat grofweg uit de volgende stappen: (1) een
kwantitatieve analyse van aanwezige motieven op basis van close reading, (2) een
kwalitatieve analyse van de verhalende laag van zowel de afzonderlijke liedteksten
als het hele album, (3) een interpretatie van de betekenislaag op basis van de motieven
en de verhalende laag, afgezet tegen de sociologische en culturele context van het
album (externe motieven). Hieronder bespreek ik de resultaten van mijn analyse van
het album De Lachende Derde van De Jeugd van Tegenwoordig, waarbij ik me, gelet
op de ruimte die ik hier tot mijn beschikking heb, beperk tot het belangrijkste thema
op het album, het voor rockmuziek en hiphop- en rapcultuur typische ‘machismo’.

Machismo
Machismo is de term die in de sociologie en psychologie (met name in gender studies)
wordt gebruikt om sterk of overdreven masculien gedrag te beschrijven. Vaak is dit
gedrag cultureel bepaald. Hoewel mannen worden geacht zich waardig te gedragen
en verantwoordelijkheid voor hun gezin te nemen, gaat dit vaak gepaard met seksueel
dominant gedrag tegenover vrouwen. De ideale vrouw is in dit opzicht onschuldig
en onwetend, maar machismo roept ook hyperfeminiteit op, waarbij sterk seksueel
bewuste vrouwen seks gebruiken als ruil- of machtsmiddel. (Zie bijvoorbeeld
Temmink 2005.) Machismo wordt vaak beschouwd als een topos, een gemeenplaats,
binnen de popmuziek en in het bijzonder binnen de hiphop.
Michael Behrendt concludeert in zijn proefschrift over Amerikaanse rocklyriek
dat de vroege bluesmuziek al bol staat van het mannelijk chauvinisme. (Behrendt
1991) Rock ‘n’ roll draait om motieven als hedonisme en datgene wat de ‘rockmythe’
wordt genoemd: idealisering van seksuele, persoonlijke en geestelijke vrijheid, in
combinatie met drugs en avontuur, kort gezegd: sex, drugs & rock ‘n’ roll. In de
R&B-pop, waarmee onder andere de Rolling Stones in het begin van de jaren zestig
furore maken, wordt het chauvinisme uit de blues nieuw leven ingeblazen, in de
vorm van wat Behrendt anstößige Potenzprahlerei noemt, vrij vertaald: scabreuze
seksuele opschepperij. Seksualiteit en seksisme zijn in deze teksten karikaturaal en
dubbelzinnig: ze zijn er tegelijk een uitdrukking en een bekritisering van.
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Ook Simon Frith wijst op het typisch masculiene van rockmuziek. (Frith 1983) De
rockmythe pakt in zijn ogen slecht uit voor vrouwen. De vrije rebel, altijd een man,
wordt in deze mythe verheerlijkt en zijn ideale seksuele partner is de ‘onschuldige
prostituee’, bij wie de rebel zonder verdere verplichtingen, maar ook zonder argwaan
of zelftwijfel zijn eigen seksuele vrijheid kan botvieren. Het gros van de rockmuziek
is volgens Frith gemodelleerd naar de rockmythe met de voorspelbare verdeling
tussen avontuurlijke, creatieve, ongebonden mannen en indolente, aan huis gebonden
vrouwen.
Seks en chauvinisme spelen ook een belangrijke rol in de rapmuziek. Adam Bradley
wijst in deze context op de termen swagger, dissing en braggadocio. (Bradley 2009)
Swagger omschrijft Bradley als het zelfvertrouwen waarmee iemand zich verbaal
uitdrukt. Dit zelfvertrouwen wordt traditioneel uitgedragen en op de proef gesteld
door elkaar onderling met woorden te beledigen, te dissen, en zichzelf op te hemelen,
braggadocio. Bradley beschrijft de lange Afro-Amerikaanse traditie waaruit dit
woordenspel voortkomt als signifying, maar herkent er ook een algemeen mannelijk
trekje in: ‘Rap is a musical form made by young men and largely consumed by young
men. It is music about those things generally on the minds of young men: sex, cars,
money, and above all, their own place in society.’ (Bradley 2009: 189)

De Lachende Derde
Nu het thema ‘machismo’ helder is, gaan we kijken of, en hoe, we deze in de teksten
van het album De Lachende Derde kunnen herkennen. De betekenis van een tekst
komt primair tot stand door middel van identificatie (het herkennen van gelijkenissen)
en differentiatie (het herkennen van verschillen) van de betekenisdragende eenheden.
Deze eenheden (woorden of woordgroepen) worden motieven genoemd. De
samenhang tussen deze motieven wordt isotopie genoemd. (Zie bijvoorbeeld Van
Boven & Dorleijn 2008.) Een analyse op het niveau van woorden en woordgroepen
is daarom de eerste stap. Door de motieven in de liedjes op basis van isotopie in
categorieën onder te brengen en deze vervolgens op frequentie te ordenen, wordt de
hiërarchie der motieven zichtbaar.3 In figuur 1 is te zien wat een dergelijke analyse
van De Lachende Derde oplevert: de status- of machismo-isotopie blijkt zeer duidelijk
de overhand te hebben. Interessant is ook de aanwezigheid van tegengestelde thema's
als vervreemding, kindertijd, eenzaamheid en onmacht. Deze tegenstelling duidt
mogelijk op de door Behrendt beschreven dubbelzinnigheid, die ook in de R&B-pop
van the Rolling Stones en hun tijdgenoten te herkennen is. Om te kunnen vaststellen
welke boodschap de tekst over de aanwezige thema's bevat, is een analyse van de
verhalende laag nodig, waarbij de communicatieve situatie (perspectief, aanspreking),
de presentatievorm en

3

Voor deze analyse heb ik de teksten gebruikt zoals deze staan afgedrukt in het Handboek
der Jeugd. (De Jeugd van Tegenwoordig 2011)
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de poëtische aspecten in kaart worden gebracht. Hieronder zal ik de verhaallijn
rondom het thema ‘machismo’ samenvatten.4
In het openingsnummer, ‘Zo volwassen, zo beleefd’, staat het volwassen worden
centraal, in de vorm van een tegenstelling tussen vroeger en nu. Deze tegenstelling
wordt karikaturaal uitvergroot: vroeger konden de personages niet met geld omgaan
en waren ze onrustig, ze feestten en dronken veel, nu leiden ze een rustig, burgerlijk
leven (‘mijn geduld is nu lang als vloei’) en ze hebben hun zaken op een rijtje, hoewel
ze nog wel graag naar ‘meisjes met korte rokken kijken’. Aanvankelijk lijkt het alsof
De Jeugd zich hier als rolmodel voor de Nederlandse jeugd presenteert. In het derde
couplet - van Vjèze Fur - wordt een té burgerlijke levensstijl (‘meubelboulevard’,
‘manicure’, ‘espressootje’) evenwel geridiculiseerd. Het refrein, met onder andere
de regels ‘Vroeger was het altijd feest / maar die tijd is nu geweest’, en de coda, ‘ik
wou alleen maar nemen / nu is het tijd om te geven / party time is voorbij’, moeten
met een korreltje zout worden genomen, aangezien deze voornemens in de rest van
de teksten op het album regelmatig onder druk zullen komen te staan. Er is dus
mogelijk sprake van ironie, al is het op grond van alleen dit eerste nummer niet
eenduidig of nu de draak wordt gestoken met de feestbeesten of juist met de beleefde
volwassenen.
Faberyayo en Vjèze Fur proberen in het eerste en tweede couplet van ‘Sexy
Beesten’ indruk te maken door hun buitengewone seksuele prestaties te benadrukken:
Faberyayo beweert een vrouw negen keer klaar te kunnen laten komen. Vjèze Fur
benadrukt vooral zijn talent om het zowel smooth als hard aan te kunnen pakken.
Opvallend is dat Vjèze Fur in het tweede couplet droomt van ‘tieten zonder hoofden’,
waarmee een duidelijke scheiding tussen het lichamelijke en het geestelijke wordt
gesuggereerd. Uit een frase als ‘never dat ze klagen’ spreekt de suggestie dat hij
meerdere seksuele partners nastreeft en vrouwen als inwisselbaar beschouwt. Het
machismo wordt nog benadrukt doordat Vjèze Fur zichzelf benoemt tot
‘Koningscock’. In het derde couplet is Willie Wartaal aan het woord: hij legt de
nadruk niet zo zeer op zijn seksuele prestaties, maar op de bewondering voor de
aangesproken dame: hij probeert te overtuigen door te vleien en stelt zich dus, in
tegenstelling tot de andere twee, kwetsbaar op. Echter, wanneer hij afgewezen dreigt
te worden, verandert zijn toon direct: het vleien slaat om in beledigen (‘piggy’,
‘kippy’).
In ‘Sterrenstof’ bezingen Willie Wartaal en Faberyayo het ‘verhaal van hun succes’,
een veel voorkomend thema in rap en hiphop. De titel verwijst naar motieven als
succes, drugs, onsterfelijkheid en verliefdheid. In het eerste couplet beschrijft Willie
Wartaal dat hij door hard werken (‘ik deed alles zelf’) succes heeft bereikt en nu een
rolmodel is (‘alle dikzakken willen op me lijken’). In de brug - de overgang van
couplet naar refrein - doen de drugs hun intrede: de regels ‘ik kijk omhoog / m'n
pupillen worden groot’ lijken te verwijzen naar het gedrag van iemand die net drugs
heeft

4

Voor de volledige analyse van het album, verwijs ik naar mijn scriptie. (Dümont 2012) Voor
de volledige teksten van het album, verwijs ik nogmaals naar het Handboek der Jeugd. (De
Jeugd van Tegenwoordig 2011)

Vooys. Jaargang 32

51
ingenomen. Het refrein kan worden beschouwd als een fantasiewereld waar alles in
superlatieven wordt beschreven: de droomvrouw, het succes, de sterrenstatus. In het
tweede couplet vertelt Faberyayo hoe hij vanuit het niets een ster werd, en van het
wilde leven dat daarop volgde. Hoewel vrienden hem aanspraken op zijn exorbitante
gedrag, kon hij zijn gedrag pas veranderen toen hij de vrouw van zijn leven
tegenkwam: hij werd zo verliefd dat hij geen drugs meer nodig had om zich goed te
voelen. Het ‘mokkaprinsesje’ op z'n ‘bankje’ en het ‘brood op 't plankje’ duiden erop
dat zijn leven zich genormaliseerd heeft. Het huiselijke ‘mokkaprinsesje’ staat
uiteraard in schril contrast tot de ‘sletten’ die hij als ster backstage tegenkwam. Deze
met het thema ‘machismo’ samenhangende tegenstelling, waarin vrouwen enerzijds
als heilige maagden op een voetstuk worden geplaatst of anderzijds als
minderwaardige prostituees worden beschouwd, kent een lange traditie.5
De hit ‘Elektrotechnique’ kan worden beschouwd als een zelfpresentatie die als
doel heeft een mogelijke seksuele partner te overtuigen om het bed te delen, met
name door het verwoorden van seksuele fantasieën, die in een elektro-allegorie zijn
gegoten. Er is wederom sprake van het overdrijven van de eigen seksuele prestaties
(‘ben een dondergod’), het als louter lustobject beschouwen van vrouwen (‘stekker
in je mond / hou je bek gewoon’) en het tot hoer reduceren van door anderen als
deugdzame beschouwde vrouwen (‘moedertjes zwartgeblakerd’), waarin opnieuw
de moederhoertegenstelling te herkennen valt. Faberyayo diskwalificeert en passant
eventuele concurrenten: ‘je kan niet eens bij het knopje gast’.
‘Vijf sterren abbo’ is een openbaarvervoer-allegorie, waarbij het gewone verkeer
als geslachtsverkeer is op te vatten, met dubbelzinnige frasen als: ‘verkeersdrempel
/ d'r in, geen stempel’ en ‘als ik over, over je heen scheur’. In dit lied neemt Vjèze
Fur lijn 37. Ervan uitgaande dat zo'n nummer niet willekeurig is gekozen, zou dit op
de leeftijd van de bezongen dame kunnen slaan. Het begeren, dan wel als lustobject
beschouwen van vrouwen van middelbare leeftijd is de laatste jaren uitgegroeid tot
een erotisch subgenre, waarbij dergelijke dames veelal worden aangeduid met de
term milf. In de milf als seksueel nog steeds aantrekkelijke en actieve moeder vallen
moeder en hoer samen, hetgeen voor de echte macho-man een natte droom is of juist
een verwarrende nachtmerrie.
In ‘Hengel at the bitch’ is Willie Wartaal alleen maar uit op seks en de vrouw
wordt als een passief, onnozel, inwisselbaar lustobject voorgesteld (‘ezelsvis aan het
lijntje’). Faberyayo verleidt vrouwen met het expliciete doel om het bed met ze te
delen (‘teruggooien? nee’) en beweert een expert op het gebied van het oraal
bevredigen van de vrouw (‘vis eten’) te zijn (‘maak je geen zorgen, ik doe dit vaker’).
Enerzijds lijkt deze nadruk op cunnilingus het machismo weer enigszins te relativeren,
aangezien de man bij deze seksuele handeling (voornamelijk) genot verschaft aan
de vrouw. Anderzijds

5

Freud beschreef bijvoorbeeld het ‘moeder-hoercomplex’. Uit de straattaal komt de even
mysterieuze als populaire uitdrukking ‘(de) puta madre’ (het is zelfs een kledingmerk), waarin
deze tegenstelling ook te herkennen valt.
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wordt zo indirect weer de passieve rol bevestigd van de vrouw, die het genot immers
slechts hoeft te ondergaan.
In ‘Huilend naar de club’ wordt de man juist voorgesteld als passief slachtoffer
van een vrouw. Moeder, nota bene, waarschuwde al dat er altijd sletten zijn. Ook
hier ligt de nadruk op inwisselbaarheid van vrouwen (‘voor haar tien anderen, dertien
in een dozijn’). Dit nummer kan daarom amper als relativering van het machismo
uit de eerder besproken nummers worden beschouwd, de tegenstelling moeder-hoer
wordt opnieuw benadrukt, doordat de eigen moeder op een voetstuk wordt geplaatst
als wijze vrouw tegenover de vele sletten.
In het eerste couplet van ‘Zilt’ overweldigt Faberyayo haast zijn sekspartner (‘je
kronkelt en gilt van dit baasje, alsof de cock is teveel voor dat gaatje’), overigens
zonder dat zij daar veel onder lijkt te lijden. In het tweede couplet waarschuwt Willie
Wartaal waartoe een beetje ‘voelen’ en ‘kroelen’ kan leiden: ongewenste
zwangerschap. Aangezien je moeder en zus achter je rug om roddelen, kun je een
meisje niet ongemerkt in de steek laten als je haar per ongeluk zwanger hebt gemaakt.
Hoewel deze boodschap zeker wel een pedagogisch gehalte heeft (‘vrij veilig!’, ‘laat
een meisje niet in de steek als je haar ongewild zwanger maakt!’) is er op de
argumentatie wel het een en ander aan te merken: de nadruk ligt niet op een intrinsieke
motivatie om de verantwoordelijkheid te nemen voor dergelijke daden, maar op de
extrinsieke motivatie: de sociale druk die kan ontstaan. De belangrijkste betrokkenen
bij deze sociale druk zijn moeder en zus (‘twee chicks, makkelijk en vlug’), wier uit
verantwoordelijkheidsgevoel ontsproten gedrag hier als negatief wordt voorgesteld:
‘ze snitchen achter je rug’. Zij worden dus voorgesteld als vrouwen die de man
hinderen en in zijn handelingsvrijheid onderdrukken, iets wat tevens een extra lading
aan het moeder-hoermotief geeft: de man wordt door de moeder onderdrukt, de hoer
wordt door de man onderdrukt.
In de volgende nummers op de CD spelen vrouwen amper een rol. De tekst van
‘Get Spanish’ lijkt voornamelijk klankpoëtisch. De tekst bestaat uit alledaagse Spaanse
woorden gemengd met losse Engelse en Nederlandse woorden en frasen. De frase
‘voor die ho's chorizo’ (= voor die hoeren een Spaanse worst) is in al zijn
dubbelzinnigheid niettemin in de context van de rest van de plaat te plaatsen. Het
lied ‘Party: 15’ lijkt in de eerste plaats te willen waarschuwen tegen (excessief)
drugsgebruik. Ook in ‘Aldiedingen’ spelen vrouwen een beperkte rol: Faberyayo
pretendeert in de intro seksueel contact te onderhouden met ‘je moeder’, die zodoende
tot hoer wordt gedegradeerd. Willie Wartaal wil in het eerste couplet wel enige moeite
doen om een vrouw te versieren, maar een etentje mag niet meer dan een tientje
kosten. In het derde couplet bespot Vjèze Fur een ontevreden voetbalvrouw, die
steeds meer luxeproducten van haar partner eist. ‘De broer van Edwin’ handelt over
een personage dat overal een voordeeltje uit wil halen.
Met het lied ‘Pappa is thuis’ wordt de thematische rode draad weer opgepakt.
‘Pappa’ duidt in dit lied niet per se op een vader, maar vooral op een macho, net
zoals de moeders bij De Jeugd niet per se moeders zijn, maar symbool staan voor
nette,
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zorgzame, onwrikbare vrouwen. De enige vrouwen die in de ogen van een macho
voor de titel ‘moeder’ in aanmerking komen, zijn z'n eigen moeder en de moeder
van zijn kinderen, die idealiter ook de liefde van zijn leven is - zie ook ‘Sterrenstof’.
De eigen uitverkorenheid en de speciale identiteit, die de macho boven alle anderen
verheffen, lijken hierbij centraal te staan. In het eerste couplet van dit lied heeft Willie
Wartaal vijf vrouwen tot zijn beschikking, waarvan er ééntje wordt uitverkoren om
vandaag de bloemetjes met hem buiten te zetten (‘spenden tot de nul’). De avond zal
eindigen in bed, waar de uitverkoren dame wordt ‘gestampt als andijvie’. In het
refrein wordt benadrukt dat ‘pappa’ graag op z'n wenken bediend wordt (‘beter breng
je snel een biertje’). Vjèze Fur beschrijft zijn ‘pappa’ in het derde couplet vanuit een
jeugdig perspectief (‘het is me met de paplepel ingegoten’): pappa is de baas in huis
en iedereen heeft zich te schikken naar zijn wensen (‘breng me mijn slipper’); in het
algemeen is hij niet uit op een warme band (‘geen amicale grappen, ik heb niet met
je geknikkerd’). De beschrijvingen van ‘pappa’ werken daarmee twee kanten op: als
beschrijving van een bepaald type macho, die zijn dominante gedrag in een vaderlijke
vermomming hult en als beschrijving van het type macho-vader als rolmodel binnen
het gezin. Dat deze beschrijvingen wat karikaturaal aandoen, zou erop kunnen wijzen
dat dit lied dergelijk machogedrag op de korrel wil nemen, al is deze kritiek dan niet
echt overtuigend in het licht van de andere, ook door dergelijke macho's bevolkte
liederen.
Na het opmerkelijk introverte ‘Stay black’, waarin Vjèze Fur beschrijft hoe hij als
kind een eenzaam, in zichzelf teruggetrokken jongetje was met alleen denkbeeldige
vrienden, sluit het album af met ‘Tante Lien’, een dame die wordt voorgesteld als
ongenaakbare ‘moeder’ én als bedrieglijke ‘hoer’. Ze is dominant, doet wat ze wil
en heeft - ook in haar seksuele contacten - de touwtjes strak in handen, iets wat eerder
op deze plaat alleen aan mannen was voorbehouden. Faberyayo bezingt in het eerste
couplet zijn bewondering voor tante Lien als oudere, maar nog steeds aantrekkelijke
milf (‘ik word helemaal warm van je’). De frase ‘Lord have mercy, wees lief voor
pappa’ hoeft niet per se op Faberyayo te slaan, maar duidt er wel op dat tante Lien
machomannen de baas kan. Vjèze Fur beschrijft haar in het tweede couplet als de
schrik van de straat en als iemand die een ruig en crimineel leven leidt, hetgeen
associaties oproept met prostitutie. Ook Willy Wartaal is in de ban van tante Lien,
die hij in het derde couplet beschrijft als vervangende (wellicht onderdrukkende)
moederfiguur: ‘soms kookt ze voor me’, ‘Je moet investeren, zegt ze’, maar ook als
minnares: ‘ze heeft een slechte invloed op me / het is lekker tot het eind’.

Besluit
Het moge duidelijk zijn: Behrendts ‘rockmythe’ van sex, drugs & rock ‘n’ roll is
volop aanwezig in de teksten van De Lachende Derde. Ze passen ook naadloos in
de raptraditie van dissing en braggadocio en het eloquente taalspel sluit ook aan bij
de door Bradley beschreven artisticiteit van rap. Een vraag die op basis van louter
tekstanalyse moeilijk eenduidig te beantwoorden blijkt, is in hoeverre de karikaturale,
spottend-heroïsche, maar vooral ook dubbelzinnige zelfpresentatie van Willie Wartaal,
Faberyayo en
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Vjèze Fur alle mannelijke zelfverheerlijking moet relativeren. Dienen wij hen in de
eerste plaats als fictieve personages, of als zelfkarikaturen van de vocalisten Olivier
Locadia, Pepijn Lanen en Freddy Tratlehner te beschouwen? Veel popmuzikanten
voeren immers op het podium én in de media een act op, waarbij het soms duidelijk,
maar vaak ook onduidelijk is wat bij de act hoort en wat niet. Ook kan er sprake zijn
van een bovenindividueel ik, waarbij de personages een afspiegeling zijn van het
doelpubliek van de tekst, bedoeld om herkenning te veroorzaken bij dat publiek. In
deze interpretatie zou De Jeugd van Tegenwoordig hun publiek een soort seksistische
(lach)spiegel voorhouden. Het is aan de letterkundige om deze
interpretatiemogelijkheden te beschrijven, maar het is aan de lezer/luisteraar om een
keus te maken.
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Figuur 1

Vooys. Jaargang 32

56

Interview
Else Boer & Levi van der Veur
Een pleidooi voor anachronisme
Interview met Mieke Bal

Fotograaf: Bas Uterwijk

Op een zonnige vrijdagmorgen arriveren we bij het huis van Mieke Bal
dat geheel in art deco stijl is gebouwd. Wanneer ze opendoet, stappen we
een grote koele hal met hoge glas-in-loodramen binnen. Er staat een fiets
tegen de muur: ze zal na ons interview met haar zoon een tocht van
Amsterdam naar Utrecht maken. Mieke Bal is literatuurwetenschapper,
videokunstenaar en oprichter van de Amsterdam School of Cultural
Analysis (ASCA), waarvan ze tevens vijf jaar directeur was. Tijdens haar
academische carrière was ze zowel hoogleraar aan de Universiteit Utrecht
(semiotiek en vrouwenstudies) als aan de Universiteit van Amsterdam
(literatuurtheorie). Daarnaast was zij de eerste vrouw én de eerste
geesteswetenschapper die benoemd werd tot Akademiehoogleraar, een
functie die zij van 2005 tot 2010 vervulde. Wij spraken Bal over haar
verschillende rollen van wetenschapper en kunstenaar.
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Mieke Bal mag met recht een van de grote namen binnen de literatuurwetenschap
genoemd worden. Ze introduceerde met haar proefschrift het begrip ‘focalisatie’ in
de literatuurwetenschap, een begrip dat nu aan iedere eerstejaarsstudent bij
tekstanalyse wordt gedoceerd. Haar onderzoeksterrein breidde zich in de loop van
haar carrière uit naar het bredere gebied van de cultuurwetenschappen. Haar werk
is daarbij veelal maatschappijkritisch; zo heeft ze onder andere meerdere feministische
tegenlezingen van Bijbelverhalen geschreven. Haar innovaties stuitten binnen de
bestaande wetenschappen nogal eens op verzet. Desondanks heeft Bal haar
eigenzinnige kijk altijd behouden. Inmiddels maakt ze ook zelf videokunst en
installaties. Samen met anderen, vooral Michelle Williams Gamaker heeft ze
verschillende documentaires en speelfilms gemaakt. Bal is net terug uit Colombia,
waar ze aan de lopende band interviews heeft gehouden om de vertaling van haar
boek Of What One Cannot Speak (2011) en haar tentoonstelling Madame B (2014)
toe te lichten. Ondanks dat maakt ze tijd vrij voor Vooys.
Uw proefschrift over focalisatie was erg theoretisch. Toch is in de rest van uw
werk een grote maatschappelijke betrokkenheid te zien - het feministische
perspectief, de oprichting van ASCA en nu de kunst. Hoe heeft die betrokkenheid
zich ontwikkeld?
Die vraag is gebaseerd op een verschil tussen theorie en praktijk dat ik niet
accepteer. Mijn proefschrift was niet alleen theoretisch. Het bestond uit een analyse
van een aantal romans en door die teksten heen ben ik de theorie gaan ontwikkelen.
Ik heb altijd sterk de positie ingenomen dat theorie niet los kan staan van de tekst.
Het is niet zomaar een model dat je op een tekst gaat toepassen, maar het is iets dat
je in dialoog met de tekst gebruikt en ontwikkelt. Mijn proefschrift was dus een
combinatie van theorie en de analytische praktijk.
Het is grappig om na te gaan hoe dat maatschappelijk geëngageerde zich bij mij
ontwikkelde. Mijn proefschrift ging over vier romans, waarin alle vier de
hoofdpersonen vrouwen waren. Ik had dat zelf in eerste instantie eigenlijk helemaal
niet in de gaten. Die feministische kant heb ik dus in mijn eigen onderzoek ontdekt.
Niet dat die per ongeluk ontstaan is; het heeft wel betekenis dat ik de keuze heb
gemaakt voor die vier boeken, net als wat ik in mijn analyses geschreven heb over
de vrouwelijke hoofdpersonen. Dat laat weer zien dat je theorie en praktijk niet
tegenover elkaar kunt stellen. Theorie ontstaat vanuit de praktijk, vanuit de teksten
die je onderzoekt. Dat heb ik steeds sterk verdedigd en de laatste tien jaar niet alleen
als onderzoeker, maar ook als kunstmaker.
Veel wetenschappers beperken zich tot de academie. Hoe komt het dat u de stap
hebt gemaakt van de wetenschap naar het maken van kunst?
Ik zie kunst ook als een vorm van onderzoek, al ben ik wel wat huiverig om dat
strikt zo te zeggen. Niet iedereen wil kunst en theorie vermengen en dat hoeft
natuurlijk ook niet. Je hebt daarentegen ook kunstenaars die theoretisch gaan denken
en
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schrijven, en soms al denken dat ze aan theorie doen als ze een keer een kreet van
Deleuze citeren. Daarnaast vind ik ook dat er wel degelijk een reden is om die
praktijken van elkaar te scheiden en apart te ontwikkelen. Kunstenaars die te
theoretisch worden, zijn slechte kunstenaars. Dus ik wil daar absoluut niet te makkelijk
over doen. Het is ook mode, hè, dat artiesten research gaan doen. Ik ben daar eigenlijk
altijd vrij sceptisch over, maar tegelijkertijd doe ik het zelf ook. Toch zie ik het echt
als twee verschillende rollen, die je wel met elkaar in contact kan brengen.
Hebt u het idee dat uw rol als wetenschapper en uw rol als kunstenaar heel
verschillende dingen toevoegen aan uw onderzoek?
Nee, ik heb nooit het gevoel ‘vandaag ben ik kunstenaar en morgen ben ik
wetenschapper’. Ik doe het allebei - zo heb ik gisteren nog een wetenschappelijke
tekst geschreven. Ik heb wel het gevoel dat kunst een manier is om intiemer toegang
te krijgen tot met name de hedendaagse cultuur. De eerste films die ik gemaakt heb
waren documentaires. Ze gingen allemaal over migratie en identiteit. Dat waren en
zijn natuurlijk heel actuele onderwerpen. Ik was de literatuur daarover aan het
bestuderen, maar die literatuur is volkomen onbevredigend. Juist omdat het gaat over
mensen. Mensen die gewoon hier zijn, nu, in ons midden. Ik vond het ontoereikend
dat de wetenschap zo afstandelijk is, dat een antropoloog gaat kijken naar het leven
van ‘migranten’ alsof het een groep is die buiten ons dagelijks leven staat.
Die eerste documentaire die ik samen met onder andere Michelle maakte is
helemaal door vriendschap ontstaan. We filmden het huwelijk van een illegale
immigrant en zijn Franse verloofde.1 We zijn eerst bevriend geraakt met die mensen
en toen hebben we hen gefilmd. In dat hele proces heb ik sterk gevoeld dat er tijdens
het filmen echt contact is ontstaan. Dat is toch heel anders dan statistieken maken,
analyseren hoeveel migranten er waar wonen en hoe ze zich gedragen. De mensen
die je filmt zijn zogenaamd je subjects, maar zo is het helemaal niet. Je creëert een
situatie waarin zij aan zelfpresentatie kunnen doen. Dat doen zij vanuit het vertrouwen
dat je er geen misbruik van maakt. Dat vertrouwen, daar is vriendschap voor nodig.
Die intimiteit is bij ieder project steeds verder gegaan, daar zijn we zo ver in gegaan
als we maar konden.
Becoming Vera leek ons bijvoorbeeld zo'n intiem portret. Het gaat over een
driejarig meisje dat zelf nog aan het ontdekken is wie zij is.
Dat was eigenlijk het keerpunt. Ik heb daarna nog twee documentaires gemaakt,
maar dat was hét moment waarop ik besefte dat dat meisje, Vera, de druk van de
maatschappij op haar identiteit weerstond door het gebruik van fictie. Dat klinkt heel
geleerd en ze zou zelf natuurlijk niet weten waar je het over hebt. Een voorbeeld:
haar vader had haar op schoot. Die vader is Afrikaans, en Vera's moeder is van
Russische origine. Vera vertelde dat ze een heks had gezien. Haar vader vroeg: ‘Oh,
zoals in

1

Bal heeft het hier over de documentaire Mille et un jours (1001 Days) uit 2004.
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Sneeuwwitje?’ Toen was ze even stil, en daarna zei ze: ‘Ze had allerlei kleuren in
haar haar. Het is mijn verhaal en je moet het vanuit mijn ogen bekijken.’ Je merkte
direct de weerstand tegen dat ‘Sneeuwwitje’, het moest kleurig zijn. Dat is in die
context ongelofelijk betekenisvol. Michelle en ik beseften toen dat wij ook fictie
konden gebruiken om onze argumenten te maken. We hebben daarna met die gedachte
in het achterhoofd twee speelfilms gemaakt.
‘Ik heb wel het gevoel dat kunst een manier is om intiemer toegang te
krijgen tot met name de hedendaagse cultuur.’
De eerste speelfilm die we hebben gemaakt, A Long History of Madness (2011),
bestempelden we als theoretical fiction. Het gaat over een aantal verschillende mensen
die met psychotische aandoeningen bij een psychoanalytica terechtkomen. Deze
psychoanalytica, Françoise Davoine, heeft het boek Mère folle (1998) geschreven,
waar de film op gebaseerd is. Zij had een praktijk en weigerde mee te gaan met
Freuds opinie dat een psychose niet analytisch te behandelen is. Hij meende dat
psychotische patiënten niet in staat zijn tot overdracht, waardoor je niet achter de
reden van de psychose kunt komen. Het gevolg van dat standpunt is dat psychotische
mensen alleen nog maar met medicijnen en opsluiting worden behandeld en dat
gebeurt tot op de dag van vandaag. Vanuit Davoine's praktijk en de patiënten die zij
zag kreeg ze steeds meer de overtuiging dat de meeste psychoses veroorzaakt worden
door maatschappelijke problemen zoals geweld, oorlog, verkrachting, kindermisbruik
en noem maar op. Als de maatschappij dat veroorzaakt, dan moet de maatschappij
daar ook iets aan doen, vond zij. Vanuit die collectieve verantwoordelijkheid zocht
Davoine naar een manier waarop je deze mensen wél kan behandelen en toen bleek
dat psychotische patiënten best tot overdracht in staat zijn, maar dat de methode van
de divan niet werkt, omdat je mensen dan alleen zet. Zij zet mensen gewoon vis-a-vis
en dat werkt eigenlijk zo goed dat zij overal volle zalen trekt als ze een lezing houdt.
Met name in landen als Argentinië en Chili, waar veel traumatische gebeurtenissen
nog leven in het nationaal geheugen, zijn dat soort behandelingsmethoden hard nodig.
Het boek was geschreven als fictie. Davoine deed wat Vera deed, verhalen
gebruiken om haar punt te maken op een manier die aanspreekt. En wij hebben op
onze beurt dat boek verfilmd. Davoine zelf heeft haar eigen rol gespeeld en ze was
er tijdens het filmen altijd bij. Daardoor kon ze bijvoorbeeld ook in de gaten houden
dat de acteurs niet ‘over the top’ gingen acteren, want het is natuurlijk een kwetsbaar
onderwerp. Dit project is een goed voorbeeld van hoe je dingen leert door gewoon
iets te doen en ik kan er nog uren over vertellen. Het project Madame B, dat ik net
afgerond heb, is wat kleiner, maar toch ook behoorlijk groot.
Het project Madame B bestaat uit een film en installatie over Flauberts roman
Madame Bovary. Waarom heeft u besloten om dit werk te verfilmen?
Dat is de vraag die ik altijd krijg. Net als bij alle andere antwoorden heeft dit
antwoord
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iets anekdotisch en iets inhoudelijks tegelijkertijd. Allereerst het anekdotische deel
van mijn antwoord: mijn allereerste artikel ging over Madame Bovary. Ik was net
afgestudeerd en ik besloot een seminar te volgen over beschrijvingen, juist omdat ik
dit altijd zo saai vond. Door dat seminar ben ik het toch interessant gaan vinden en
ben ik een artikel gaan schrijven over de beschrijvingen in Madame Bovary.
Het meer inhoudelijke deel van het antwoord heb ik in de loop van het proces pas
ontdekt. Het eerste onderwerp waar Michelle en ik films over maakten was migratie
en identiteit. We leven nu eenmaal in een wereld waarin dat belangrijk is, en daarom
wilden we deze onderwerpen goed begrijpen. Daarnaast gaat het migratievraagstuk
natuurlijk over de Ander, die we met onze films willen ‘ont-anderen’. Dat was het
grote doel van onze documentaires. Onze speelfilm over gekte was een beetje dichter
bij huis. Gekte is niet aan een bevolkingsgroep gebonden, maar komt overal voor.
En Madame B komt helemaal dichtbij, dat gáát gewoon over onszelf. Het project
gaat over het idee dat met name vrouwen - niet uitsluitend of essentialistisch,
overigens - nog steeds verleid worden tot het geloof in de romantische liefde: het
idee dat seks en liefde elkaar rechtvaardigen, en dat je dan toch altijd overstuur bent
als het weer uit raakt. Om dat uit te drukken laten wij als eersten de drie mannenrollen
spelen door één acteur: Emma is verliefd op de liefde. Maar het project laat ook zien
dat we nu meer dan ooit op dezelfde manier verleid worden door het kapitalistische
principe van altijd meer willen hebben en kopen. We worden steeds weer verleid tot
meer verlangens dan we kunnen bevredigen. Alles wat minder is, voelen we direct
aan als ‘niet goed genoeg’. Daarom is de ondertitel van het project ook ‘explorations
in emotional capitalism’. Met die term willen we laten zien dat die twee dingen,
emotie en kapitalisme, met elkaar verweven zijn. Dat is iets waar we allemaal mee
te maken hebben.
De roman Madame Bovary is verbijsterend profetisch. Flaubert geeft decennia
voor Freud al een soort beschrijving van hysterie, zonder dat hij het woord ook maar
kende. En ook lang voor Marx - of nou ja, niet zo lang, maar toch vóór Marx - heeft
hij gezien wat het kapitalisme voor schade aanricht. Voor een schrijver die totaal
mensenschuw was, iedereen haatte en totaal niks met politiek te maken wilde hebben
is dat toch sterk. Flaubert had het gewoon heel goed begrepen, en zijn hekel jegens
de maatschappij lijkt daarop gebaseerd. Hij was een afstandelijke figuur, totaal niet
tot relaties in staat. Het is raar dat juist hij zo diep zo'n vrouw heeft kunnen
beschrijven, en de aanklacht de wereld instuurde over hoe vrouwen mishandeld
worden. Terwijl Emma Bovary totaal niet misbruikt, verkracht of op een andere
manier gewelddadig behandeld wordt. Ze heeft een keurige liefhebbende man. Maar
de maatschappelijke structuur maakt haar ongelukkig. Dat vind ik heel interessant.
Voegt het visuele iets toe aan de kennis over het boek?
Dat vind ik wel. Madame B is echter niet een poging om het boek recht te doen,
het is meer een antwoord op of een dialoog met het boek. We zetten het boek in het
hedendaagse en Madame B is dan ook totaal anachronistisch. Misschien dat je soms
bij het kijken het gevoel hebt dat het ouderwets is, door de kleding bijvoorbeeld. We
beste-
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den veel aandacht aan de kleding, omdat dat zo'n punt is voor het hoofdpersonage,
en omdat de kleding staat voor de kapitalistische verleiding van vrouwen.
Ik heb door de film weer zoveel meer geleerd over het boek en het onderwerp dan
ik ooit had gedacht. Wat ik ontdekt heb door dit project en wat niemand lijkt te
beseffen is dat het grootste kenmerk van Madame Bovary is, dat deze roman totaal
contemporain is. Er zijn meer dan twintig verfilmingen van het boek gemaakt, en
het viel Michelle en mij op dat al deze films historische drama's zijn. Dat vind ik
eigenlijk juist een verraad aan het boek. Daarmee zet je het namelijk op een historische
afstand: ‘och, in de negentiende eeuw was het allemaal toch zo erg’. Flaubert heeft
het over de mensen die hij op straat ziet en dat is waar zijn roman over gaat. Wij
hebben het idee dat we door de roman anachronistisch te maken beter recht doen aan
het boek dan wanneer we zo dicht mogelijk bij de tekst blijven. Dat vind ik heel
belangrijk, voor onze hele notie van cultuurgeschiedenis zelfs, waar alle
geesteswetenschappers altijd maar mee bezig zijn. Mijn theoretische speerpunt is nu
dan ook: een pleidooi voor anachronisme. De waarde van kunst is nu.
Het lijkt wel alsof nu meer wetenschappers de mening delen dat een
anachronistische visie veel toevoegt.
Het is nu inderdaad veel meer geaccepteerd en er zijn nu meer mensen die dat ook
doen. Dat klopt wel, maar daarin zat ik toch wel een beetje in de avant-garde.
U zei ooit: ‘The academie divisions don't respond to the life of the arts, or other
forms of cultural expression; nor do they move with the times.’ Biedt het
kunstenaarsperspectief daar een oplossing voor?
Nou, dat niet alleen - je moet toch vooral niet de indruk gaan wekken dat ik denk
dat je kunstenaar moet zijn om een goede academicus te zijn, want dat vind ik absoluut
niet. Ik denk wel dat de kunst het onmogelijk maakt om vast te houden aan de
traditionele disciplinaire indeling. Die is overigens zelf ook niet zo oud, hoor, dat is
toch een beetje twintigste-eeuws, want daarvoor was het allemaal veel meer met
elkaar verweven. Ik ben nu bezig met de aanloop naar een project over Descartes.
In die tijd waren er de ‘hommes honnêtes’. Dat waren mannen - het waren vrijwel
alleen mannen natuurlijk - die op alle gebieden onderlegd waren, dat was het ideaal.
De gespecialiseerde wetenschappen waren juist niet gewenst en dat is men op een
gegeven moment wel gaan doen. Dat had ook wel zin, als een fase, maar dat is nu
toch gewoon door de cultuur achterhaald, door de kunst achterhaald. Het isolement
van bepaalde media of genres is niet te handhaven.
Dat is toch eigenlijk wat cultural analysis opheft, de discrepantie tussen
verschillende disciplines in de wetenschap?
Ik probeer ook hierin, net als met het onderscheid tussen kunst en wetenschap,
niet het misverstand te wekken van: ‘Ach, alles kan en je moet maar gewoon alles
door elkaar gooien.’ We hebben natuurlijk toch ook wel nuttige kennis en inzichten
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opgebouwd in die enge disciplinaire tijd. Ik heb ook zelf het gevoel dat ik op deze
manier verder ben gekomen. Uiteindelijk heb ik immers toch wel wat bereikt in de
kunstwetenschappen,2 en dát ik zo gescoord heb, is omdat ik inbracht wat ik dankzij
mijn literaire disciplinaire training in huis had. Ik heb veel gehad aan inzichten uit
de literatuurtheorie in de kunst. Niet om van de kunst een soort taal te maken, maar
omdat die dingen die ik daar geleerd had, zoals de begrippen metafoor, metonymie,
allegorie, dat soort verfijnde begrippen en concepten uit de literatuurwetenschap,
ook toepasbaar zijn op visuele kunsten. Dat leren kunsthistorici weer niet, die hebben
andere kennis in huis die ik nooit geleerd heb.
Ik heb ook veel geleerd van het nadenken over wat je in je analyses wel en niet
zomaar ergens anders over kan gaan planten. Het is niet zo dat het allemaal maar
één grote hoop moet worden. Zo heb ik het boek Travelling Concepts (2002)
geschreven om dat tegen te gaan. Je moet wel degelijk een methodologische
consistentie aanbrengen in een analyse, en dat kun je juist goed doen door
verschillende disciplinaire tradities bij elkaar te brengen, te zeggen wanneer het wel
of niet werkt en je af te vragen hoe ver je kunt gaan. Dat is op zichzelf al erg leerzaam.
Je moet altijd wat bijleren als je onderzoek doet, dus dan kun je net zo goed bijleren
uit een ander vakgebied. Je hoeft dan niet een diploma te halen voor dat hele
vakgebied om daar iets zinnigs mee te kunnen doen, maar je moet het wel serieus
nemen. En dat is wat wel eens ontbreekt natuurlijk. Tegelijk is er altijd een spanning,
ook tegenover studenten. Ik blijf natuurlijk een onderwijzer en ik vind het heerlijk
om met studenten te werken. Je moet ze niet intimideren met ‘daar moet je zoveel
voor kunnen’ en ze tegelijkertijd ook niet laten denken van ‘oh, dat doe ik wel even’.
Je moet bij interdisciplinair onderzoek altijd de serieusheid opbrengen die bij elk
onderzoek hoort.
De geesteswetenschappen liggen tegenwoordig onder vuur; denkt u dat
interdisciplinair onderzoek de relevantie van de geesteswetenschappen meer
kan aantonen?
Dat denk ik zeker. Maar ‘onder vuur liggen’... Ik denk dat verschillende opleidingen
te veel achterover geleund hebben. Te lang is van alles vanzelfsprekend gevonden,
en dat is het natuurlijk nooit. Ik denk overigens niet dat de geesteswetenschappen
erger onder vuur liggen dan voorheen hoor: in mijn begintijd werden ze ook hevig
bekritiseerd. Er is naar mijn idee geen reden voor paniek, maar door de economische
verstrakking wordt er veel meer gekeken naar de relevantie van onderzoeken. En
-wat zal ik zeggen - een chirurg hoeft daar niet over na te denken, natuurlijk is zijn
of haar werk relevant. Máár, ik vind cultuur net zo goed van vitaal belang. Dat blijkt
met name ook als je cultuur in conflict ziet: spanningen in de samenleving bewijzen
hoe belangrijk het is om cultuur serieus te nemen. Ik ben geen dominee, maar ik denk
dat mijn werk wel degelijk een steentje bijdraagt aan het openbreken van iets wat
gezien wordt

2

Bal ontving de Lifetime Achievement Award van de Amerikaanse associatie van kunsthistorici
in 2011.
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als dogmatisch, beperkend en daardoor stoffig en irrelevant. Daarom heb ik mezelf
nooit opgesloten binnen mijn eigen vakgebied. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan
naar migratie, terwijl ik me de jaren daarvoor bezighield met feministische
onderwerpen.
Zo vind ik ook dat Madame B erg relevant is. Het gaat over nu, over met geld
omgaan en met verlangens en hoe we die twee samen tot een puinhoop maken. Ik
ben in mijn werk altijd bezig geweest met zowel de maatschappij als de kunst. De
tegenstelling tussen die twee accepteer ik dan ook niet. Kunst staat in de maatschappij,
komt uit de maatschappij, antwoordt op de maatschappij en geeft de maatschappij
ideeën en mogelijkheden. Dat maakt dat kunst dus hartstikke relevant is.
Hebt u ideeën over andere romans die net zoals Madame Bovary belangrijk zijn
voor onze huidige samenleving?
Ja, enorm veel, maar ik kan ze helaas niet allemaal uitwerken. Zo lees ik nu
bijvoorbeeld een boek waarin de hoofdpersoon een overlevende van de Holocaust
is. Het is geschreven door Azriel Bibliowicz en heeft als titel Migas de pan (2013),
wat ‘broodkruimels’ betekent. Deze overlevende vestigt zich na de Tweede
Wereldoorlog in Colombia en wordt daar door de FARC ontvoerd. Het verhaal wordt
beschreven vanuit de achterblijvenden, vanuit het gezin dat niet weet wat het moet
doen om hem vrij te krijgen. Dat is ongelofelijk interessant gedaan. Het laat zien dat
het verleden ten eerste nog rondspookt, want die mensen zitten immers nog met hun
trauma's, maar tegelijkertijd ook dat de geschiedenis zich herhaalt. Er gebeuren wéér
vreselijke dingen, en dat hebben we gewoon niet genoeg door. We hebben altijd
geleerd dat de Holocaust uniek is, het ergste wat er ooit is geweest. Ik wil daar
natuurlijk niets aan afdoen: wat er toen is gebeurd, is inderdaad verschrikkelijk, maar
dat betekent niet dat dat het enige is wat verschrikkelijk is. De hedendaagsheid van
zulke verschrikkingen kun je door zo'n roman als die van Bibliowicz beseffen.
Tot slot: welke projecten liggen er nu voor u in het verschiet?
Ik wil nu iets gaan doen over een geheel historisch onderwerp: over Descartes en
koningin Christina van Zweden in het begin van de zeventiende eeuw. Dat is natuurlijk
lang geleden en daar ga ik dan toch proberen hedendaagsheid in te zien en uit te
halen. Koningin Christina wilde een academie stichten in Zweden en nodigde daar
Descartes voor uit. Ze hadden allebei een passie voor wetenschap. Dat vind ik altijd
heel leuk, want dat is ook een passie, hè! We doen altijd net alsof passie en wetenschap
tegenover elkaar staan, maar ik heb altijd gezegd: ‘I'm passionately rational.’
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Verstand van zaken
Esther Op de Beek
‘Naar onze enge literaire maatstafjes’
In de rubriek ‘Verstand van zaken’ reflecteren deskundigen in een
essayistische vorm op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur,
het boekenvak of de wetenschap. Trends worden geduid, catastrofes
voorzien en normen bevraagd. Esther Op de Beek, sinds kort verbonden
aan de Universiteit Leiden, schreef een proefschrift over de hedendaagse
Nederlandse literaire dagbladkritiek. Hier biedt ze een inkijkje in de
realiteit van de literaire evaluatie van de dagbladkritiek tussen 1955 en
2005. Hoe verhielden critici zich tot de maatstaven van een breed publiek?
En in welke mate waren zij gebonden aan hun eigen ‘enge literaire
maatstafjes’?
In de literaire journalistiek in de kranten wordt de laatste jaren nogal eens gerefereerd
aan de grote meute leesclublezers en -lezeressen. Door schrijvers zelf worden ze als
een dankbaar, eerlijk en gretig publiek voorgesteld. Zo gaf Erwin Mortier aan Arnold
Vonk te kennen: ‘In tegenstelling tot sommige beroepslezers kunnen leeskringlezers
wél lezen. Vaak denk ik op zo'n avond: was u maar recensent.’ (de Volkskrant,
2-7-2011) De recensenten zelf typeren de leesclublezers eerder als een stelletje
middelbare mutsen met een voornamelijk moralistische en identificerende
leeshouding. Het clichébeeld maakt het bijna onmogelijk een passage als de volgende,
uit Karin Overmars' recensie van Tommy Wieringa's Dit zijn de namen - een
overwegend positieve recensie - anders dan cynisch te lezen:
Dit zijn de namen zal het waarschijnlijk goed doen bij leesclubs: het boek
bevat een paar dijken van thema's (immigratie, religie) die worden
uitgewerkt met verwijzingen naar de Bijbel en de Jodenvervolging. Kortom:
met een glaasje wijn erbij moet die discussie wel op gang komen. (Het
Parool, 17-10-2012)
Dat de vermeende discrepantie tussen de maatstaven van de lezers en de van de critici
onderwerp in de recensies zelf is, is niet zo verwonderlijk. Literaire
dagbladrecensenten moeten zich wel bezinnen op de vraag hoe hun oordelen en
maatstaven zich verhouden tot die van hun lezers en lezeressen, immers, juist een
krantencriticus wordt geacht - op welke manier, of met welk doel dan ook - in een
relatief rap tempo romans te signaleren, interpreteren en evalueren, ter informatie
van een breed publiek, breder althans dan dat van de literaire tijdschriften of
weekbladen. Ze moeten bepalen tot wie zij zich in hun recensies richten en of en hoe
de beoordeling van literatuur daarop wordt afgestemd.
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Het is voorstelbaar dat gedurende vijftig jaar, onder invloed van brede
maatschappelijke ontwikkelingen als ontzuiling, ontvoogding, individualisering en
commercialisering niet alleen de beoogde lezer voor critici een andere werd, maar
dat ook de behoefte of druk vanuit de redactie om zich aan de smaak en voorkeuren
van die beoogde lezer aan te passen, toenam. Ik kan niet heel ver terugkijken, maar
wel een eind: voor mijn promotieonderzoek onderzocht ik 734 recensies uit vijf
landelijke dagbladen uit de periode van 1955 tot 2005. Mijn onderzoek richtte zich
niet in de eerste plaats op de vraag naar de beoogde lezer, maar op de evaluaties van
de romans in de recensies: welke romanaspecten (stijl, personages, structuur, auteur,
et cetera) en welke eigenschappen daarvan (humor, moraliteit, emotionaliteit,
complexiteit, et cetera) werden vaak en minder vaak beoordeeld in vijftig jaar
dagbladkritiek? En: hoe zijn in die grote hoeveelheid oordelen een aantal mythes die
steeds worden herhaald in literatuurgeschiedenissen, zoals de opkomst van een meer
werkgerichte benadering in de dagbladkritiek rondom het tijdschrift Merlyn of de
vermeende nivellering van hoge en lage cultuur, ook daadwerkelijk te herkennen?
In het proefschrift - getiteld: Een literair fenomeen van de eerste orde. Evaluaties
in de literaire dagbladkritiek, 1955-2005: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse
- betoog ik dat we uit de evaluaties van critici in allerlei verschillende recensies in
verschillende media niet zomaar een literatuur- of kritiekopvatting kunnen herleiden,
wat vaak wel het doel van het poëticaonderzoek is geweest. Uiteraard oordelen critici
vanuit al dan niet bewuste vooronderstellingen die hun criteria beïnvloeden, maar
wat een criticus vindt of denkt is niet te analyseren. Wat hij op grond van die
gedachten besluit op te schrijven, precies op die specifieke plek in de krant en voor
dat specifieke publiek wél, al weet men dan dat de resultaten ‘slechts’ gelden voor
wat critici juist in de krantenrubrieken pas-
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send vonden en niet voor wat zij in een ander medium, voor een andere doelgroep
of in een andere rol zouden schrijven. Aan de hand van een grote hoeveelheid
recensies kan men een beeld geven van de voorkeuren van dagbladcritici in het
algemeen in de loop van vijftig jaar. Dat beeld is te vergelijken met wat we op grond
van de literatuurgeschiedschrijving zouden verwachten. Ik richt mij nu op wat me
opviel aan de keuzes van de kranten en de critici ten aanzien van de krantenlezers.
Concessies aan de literaire voorkeuren van het lezerspubliek - in hoeverre krijgt
dat wat écht veel wordt gelezen aandacht in de krant? - zijn niet altijd in dezelfde
mate gemaakt: in 1955 en 1965 waren er bijvoorbeeld in een aantal kranten dagelijkse
of wekelijkse rubrieken voor de populaire genres en serieboeken: detectives,
boerenromans of zeemansverhalen. Die rubrieken stonden niet op de kunstpagina,
waar de meer prominente recensenten de meer ‘literaire’ auteurs bespraken. In 1975
en 1985 toen de boekenbijlagen er waren gekomen, was een dergelijk onderscheid
nauwelijks meer te vinden, maar daarna, in 1995 en 2005 kwamen er opnieuw
rubrieken voor thrillers en bestsellers, weliswaar niet meer op een aparte plek in de
krant, maar gewoon op dezelfde boekenpagina's.
‘De recensenten zelf typeren de leesclublezers eerder als een stelletje
middelbare mutsen met een voornamelijk moralistische en identificerende
leeshouding.’
In alle peiljaren zijn er critici te vinden die zich expliciet distantiëren van de vaak
zelf in het leven geroepen ‘gewone lezer’ - ze hebben mogelijk ook belang bij een
bepaalde beeldvorming - en richten zich op de intellectuele krantenlezer, medecriticus,
uitgever of auteur. Andere critici verzetten zich juist tegen een zogenaamd
academische leeshouding, waarin alleen op stijl en compositie gelet zou worden en
voor emotie of moraliteit geen plaats zou zijn. In de Volkskrant van 18 juni 1955
stelt criticus F. de Clerq in zijn recensie van De verre weg van Hans Martin,
bijvoorbeeld:
Men constateert telkens weer in gesprekken met allerlei gewone mensen,
dat ze er een gezonde beoordelings-maatstaf ten aanzien van boeken op
na houden. [...] De Verre Weg is weer een snel te absorberen boek van
deze verbluffend productieve schrijver en, áls we het dan eens over het
‘hoe’ moeten hebben, lang niet zo'n kwaad boek; zelfs niet naar onze enge
literaire maatstafjes.
En tien jaar later zegt Hans Berghuis in 1965 in een recensie over Vestdijk:
Ook voor deze roman zal Simon Vestdijk het volgend jaar géén Nobelprijs
voor de letterkunde krijgen. De kraakheldere wijze, waarop Vestdijks
kleine demonieën beschrijft, past niet in de rustige stromen van een
academie. (Berghuis 27-11-1965, de Volkskrant).
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Het beeld van de technisch-steriele academici of critici kan uiteraard evenzeer als
een strategisch ingezet cliché fungeren.
Over de feitelijke beoordelingscriteria van de ‘gewone lezers’ van ‘snel te
absorberen’ boeken, zoals F. de Clerq het omschreef, is feitelijk weinig bekend. De
maatstaven van critici echter, zijn voor de naoorlogse periode door mij nu
steekproefsgewijs wel onderzocht. Zoals het cliché wil, blijken dagbladcritici,
ongeacht waar ze zichzelf tussen ‘gewone lezers’ en ‘enge literaire maatstafjes’
plaatsen, gemiddeld genomen voornamelijk te oordelen over stijl en compositie en
weinig op grond van ‘herkenbaarheid’ of hun eigen morele en politieke engagement,
zoals de leesclublezers volgens Overmars zouden doen. Niettemin vinden de critici
‘spanning’ en ‘emotie’ wel degelijk belangrijke eigenschappen of effecten van de
stijl of structuur. Bovendien spelen naast de te verwachten beoordelingscriteria van
de professionele lezer als gelaagdheid, complexiteit en psychologische diepgang ook
de toegankelijkheid en leesbaarheid van romans voor de gemiddelde krantenlezer
mee in de krantenrecensies. Dat is een constante in de hele periode: een schrijver
bewijst zijn talent volgens de critici pas echt, als hij een verhaal schijnbaar moeiteloos
componeert of schijnbaar eenvoudig mooi kan vertellen en de lezer die alle
verwijzingen en motieven niet ziet, toch nog een mooi verhaal krijgt. Een van de
passages waarin dat uitgangspunt wordt geëxpliciteerd, is:
Evenals Twee vrouwen en De aanslag is Hoogste tijd ook voor argeloze
lezers, die bijvoorbeeld niet meteen hun oren spitsen als bij Mulisch een
restaurant de naam Osiris draagt of een meisje Stella Middag heet, direct
toegankelijk. (zonder naam, NRC Handelsblad, 4 juli 1975)
Zo bezien houden critici - dagbladcritici wel te verstaan - dus rekening met de
maatstaven van een breder publiek, maar klopt het beeld van de ‘enge literaire
maatstafjes’ tot op zekere hoogte ook.
Wat bovendien opviel is dat er in de dagbladkritiek in de periode 1955-2005 twee
soorten lezer-gerelateerde evaluaties onderscheiden kunnen worden, ofwel oordelen
die alleen voor een bepaald type lezer gelden. In de eerste plaats zijn dat oordelen
waarin de criticus een zogenaamde ‘leeswijzer’ hanteert, bijvoorbeeld: dit boek is
‘niet geschikt voor kinderen onder de twaalf’ of ‘onnodig kwetsend voor christenen’.
In de tweede plaats zijn het oordelen gericht op een specifieke groep liefhebbers, het
soort consumentenadvies van Overmars, zoals: dit boek ‘zal het waarschijnlijk goed
doen bij leesclubs’ of ‘echt iets voor de liefhebbers van speurdersverhalen’. Deze
consumentenadviezen, die de informatieve en commerciële functie van de kritiek
onderstrepen, blijken in alle kranten en op alle meetmomenten voor te komen, terwijl
het eerste type lezer-gerelateerde oordelen - de ‘leeswijzer’ - alleen in de eerste
peiljaren, 1955 en 1965, voorkomt. Deze oordelen zijn vaker gerelateerd aan morele
evaluaties in de confessionele kranten en zijn te verbinden aan een bemiddelende en
bevoogdende functie van de kritiek, die onder invloed van de ontzuiling en
individualisering steeds minder
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belangrijk geworden is. Overigens, de verschillende functies die kritiek kan hebben,
zijn uiteraard niet los van elkaar te zien of empirisch vast te stellen: ik signaleer een
verandering in de toon waarop de lezers worden aangesproken en kan me voorstellen
dat die verandering wordt veroorzaakt doordat recensies anders zijn gaan functioneren.
Zouden we Christiaan Weijts geloven, dan is het clichébeeld van de leeskringen
- een geëngageerde discussie over ‘dijken van thema's’ bij een glas wijn - grotendeels
terecht, maar is het wel dé plek voor het literaire debat geworden.
De leesclublezers beoordelen een boek domweg op de vraag of ze er al of
niet plezier aan hebben beleefd. [...] Ze komen met allerlei schijnbaar
irrelevante maar daarom nog niet minder vermakelijke anekdotes uit hun
eigen bestaan, die blijkbaar door het boek zijn losgemaakt. [...]. Misschien
is in die leesclubs te vinden waar het in de bladen en het publieke discours
aan ontbreekt: het literaire debat. (Weijts in de Groene Amsterdammer, 6
maart 2013)
Natuurlijk is de setting waarin wordt geoordeeld voor de leesclublezer of historische
‘gewone lezer’ een compleet andere dan die van de literair criticus. Toch lijkt het,
ter toetsing van het cliché, vanwege de suggestie dat dáár ‘het literaire debat’ te
vinden zou zijn, maar vooral ook omdat het ons iets vertelt over de effecten van
literatuur in de wereld, de moeite waard ook de evaluaties van de ‘gewone lezer’
systematisch te onderzoeken: de leesclubs in, de weblogs op!
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In de kast
Aukje van Hout
Geertje (1905) - Johan de Meester
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. Dit keer bespreekt Aukje van Hout het boek Geertje
van Johan de Meester uit 1905. Dit boek werd indertijd met zeer
uiteenlopende en niet altijd even positieve reacties ontvangen. Geertje zou
- evenals voorgaande werken van De Meester - een vuile naturalistische
roman zijn. Hier geeft Van Hout aan waarom dit boek mogelijk afwijkt
van de naturalistische conventies en waarom het een nieuwe kans verdient
bij de moderne lezer.
Waar namen van negentiende-eeuwse schrijvers als Marcellus Emants en Lodewijk
van Deyssel bij de moderne lezer wellicht nog wel een belletje doen rinkelen, is hun
gelijkgestemde tijdgenoot Johan de Meester (1860-1931) ten onrechte in vergetelheid
geraakt. Dat is vreemd en wellicht ook jammer als je bedenkt dat zijn in 1905
geschreven roman Geertje door enkele critici met zeer lovende woorden werd
ontvangen. Zo noemde Herman Robbers de roman in Elsevier's geïllustreerd
maandschrift ‘een van de allerbeste nederlandsche romans’ en sprak Carel Scharten
in De Gids van ‘een magistraal werk’. Of dergelijke kwalificaties terecht zijn, valt
te betwijfelen, maar feit is wel dat De Meester met Geertje een bijzonder boek schreef.
Hoewel minder bekend, sluit het vroege werk van De Meester aan bij dat van
Emants: beiden schreven sombere en pessimistische verhalen, in navolging van het
naturalistisch proza van Zola. Met zijn werk had De Meester kennisgemaakt toen hij
van 1886 tot 1891 in Parijs werkzaam was als correspondent voor het Algemeen
Handelsblad. Zijn carrière bij deze krant was echter geen lang leven beschoren. De
Meester bleek te radicaal voor dat deftige burgerlijke blad en hij diende zijn ontslag
in nadat de krant een felle negatieve recensie over Noodlot van Couperus had
gepubliceerd, een roman waarmee hij als naturalist toentertijd sympathiseerde. Vanaf
dat moment werkte De Meester jarenlang, tot zijn pensioen in 1927, als kunstredacteur
voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daarnaast publiceerde hij romans, waaronder
een reeks naturalistische romans en novellen als Een huwelijk uit 1890 en Zeven
vertellingen uit 1899, een bundel zeer zwartgallige verhalen, en in 1905 Geertje, een
boek dat afwijkt van zijn vroegere werk.
Meermaals is De Meester beschuldigd van het schrijven van platte en
weerzinwekkende romans, waarin te veel aandacht is voor het vulgaire en voor allerlei
onverkwikkelijke details. In een interview met E. d'Oliveira zegt De Meester echter
dat in zijn
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werk enkel ‘menschelijkheid en levensbegrip’ centraal staan. Wellicht is dat wat De
Meester met zijn Geertje, dat hij in de opdracht een ‘boek van liefdesverlangen’
noemt, gepoogd heeft te beschrijven. Dat neemt niet weg dat Geertje door tijdgenoten
wisselend werd ontvangen, variërend van een ‘meesterwerk’ tot een ‘onzedelijk en
vuil boek’.
Toen ik na Zeven vertellingen aan Geertje begon, dacht ik eerst een ‘vuile’
naturalistische roman in handen te hebben, maar met dit boek was iets bijzonders
aan de hand. Na honderd pagina's dacht ik enigszins teleurgesteld: waar blijven dan
die vuiligheden en die zwartgalligheid? Geertje is een heel ander boek dan Zeven
vertellingen. De Meester beschrijft een verhaal van alle tijden, dat ook voor de
lezer(es) van nu herkenbaar is: een mooi, onschuldig meisje wordt hopeloos verliefd
op een foute man, die misbruik maakt van de situatie en haar verleidt, om haar
vervolgens wanneer dat hem uitkomt te dumpen.
Deze korte samenvatting laat al enigszins zien dat Geertje nauwelijks onderdoet
voor een modern drama. Uit het ‘soap-achtige’ karakter van de roman blijkt dat men
ook honderd jaar geleden al wist te genieten van andermans ellende. Het tragische
liefdesleven van Geertje opvallend genoeg beschreven door een man spreekt overigens
waarschijnlijk meer tot een vrouwelijk dan een mannelijk lezerspubliek, waardoor
Geertje ten onrechte als slechts een simpele damesroman beschouwd zou kunnen
worden. Wellicht is dat ook de reden dat de roman in de vergetelheid is geraakt. Dat
is zonde, want Geertje heeft de (moderne) lezer meer te bieden, zoals humoristische
beschrijvingen en dialogen, een mooi tijdsbeeld van het leven in de grote stad (dat
sterk in contrast staat met het leven op het platteland) en een interessant en sympathiek
hoofdpersonage.
De roman van De Meester draait om het mooie en onschuldige weesmeisje Geertje,
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dat sinds de dood van haar ouders door haar grootouders wordt opgevoed in een
streng godsdienstig dorpsmilieu. Wanneer dit haar te benauwd wordt, besluit ze haar
geluk te gaan beproeven in de grote stad Rotterdam: ‘ze snàkte naar 'en leven met
jònge menschen....’. (13-I) Al bij vertrek naar Rotterdam blijkt dat het met de
onschuldige Geertje niet anders dan slecht kan aflopen, wanneer ze direct na het
afscheid het nadrukkelijke advies van haar grootvader aan haar laars lapt. Hoewel
ze in een vrouwencoupé moet plaatsnemen, laat Geertje zich in met een vriendelijke
heer die dezelfde kant op reist als zij. Vanaf dat moment is het de lezer duidelijk hoe
het Geertje in de wijde wereld zal vergaan:
Toen de trein eindelijk voorstond, zei ze nochtans: - Ja, nu moet ik een
dames-coupé hebbe. Doch er was er maar een, en die zat vol. Er was nog
net nu moet ik eein, dat een dikke boerin innam, die voor Geertje
heendrong. - Ziet u wel! Nu is er geen plaats, nu moet u toch bij mij komen
zitten, lachte de heer. En zij lachte ook. Maar ze vond het niet goed van
zichzelf. Misschien was er nog een coupé, geweest; zij had daar niet verder
naar gezocht. (15-I)
Het eerste verzet van Geertje tegen haar verstikkende omgeving is al vroeg in de
roman aanwezig. Dat maakt haar tot een eigenzinnig en modern personage: we hebben
te maken met een meisje dat hoewel naïef en onschuldig - haar eigen weg durft te
kiezen en niet slechts droomt van een ander leven, maar actief probeert deze droom
te verwezenlijken. Dat gaat haar uiteraard niet altijd gemakkelijk af.
De grote stad valt Geertje in eerste instantie vies tegen: het is er onbekend, druk
en benauwd. Ze logeert bij haar oom, een afvallige zoon van haar grootvader, en
diens vrouw, die in een groezelige en armoedige buurt wonen en daar een kleine en
benauwde winkel runnen. Oom blijkt een klaploper te zijn, de winkel heeft nauwelijks
klandizie en oom en tante houden nog maar net het hoofd boven water. Al snel moet
ze haar eerste teleurstelling verwerken: de betrekking die haar door haar oom beloofd
was, blijkt een leugen en laat nog even op zich wachten. Daardoor brengt Geertje
meer tijd met haar oom en tante door dan goed voor haar is.
‘Toen ik na Zeven vertellingen aan Geertje begon, dacht ik eerst een
“vuile” naturalistische roman in handen te hebben, maar met dit boek
was iets bijzonders aan de hand.’.
Dan blijkt na een tijdje het leven in de stad toch ook de bevrijding te brengen die
Geertje zoekt: ‘... uit de strakheid, uit de gedruktheid, die de vroomheid gaf aan
Groo'va en Groo'moe, en aan de meeste mensen in 't dorp.’ (20-I) Geertje stort zich
vol overgave in het woelige leven van de stad en doet alles wat God en ‘Groo'va’
haar verboden hebben. Onder invloed van haar van hun geloof gevallen oom en tante
(‘Die reuk van heiligheid he't me niks as schaaj gedaan!’ - 22-I) laat Geertje het
bidden al snel
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zitten, de Bijbelstudie wordt verwaarloosd en naar de kerk gaat ze niet meer. Ze
drinkt jenever, wordt dronken en bezoekt de kermis met haar dronken oom en Gerrit,
de handtastelijke broer van haar tante (‘Toe Geer, la'k je no' is pakke!’ - 83-I). Geertje
weet zijn lompe avances gelukkig prima te pareren.
Ook als ze eindelijk kan toegeven aan de verleidingen van haar nieuwe leven,
blijkt Geertje een meisje dat haar eigen grenzen weet te bewaken. De kermis is voor
haar een keerpunt. Op de kermis ontmoet ze een meisje dat uiterlijk sprekend op haar
lijkt, maar dat veel te bloot gekleed is en bij wat mannen rondhangt. Wanneer haar
oom ‘in een zwalp van bierstank tegen haar aankletsend’ uitroept: ‘Geer! die meid
lijkt op jou!’, geneert ze zich vreselijk over de gelijkenis tussen haar en het meisje
en realiseert ze zich plotseling dat deze wereld niet bij haar past, ze wil niet worden
zoals ‘die meid’. (90-I)
Ondertussen heeft Geertje eindelijk een betrekking gevonden als kindermeisje bij
de familie Heins. Meneer Heins is een sportieve, knappe en welvarende man, voor
wie Geertje direct een zwak heeft. Hij heeft een slecht huwelijk met zijn vrouw, die
hele dagen in bed ligt en haar man en kinderen verwaarloost. Geertje is weerloos
tegenover deze man van de wereld en het duurt dan ook niet lang voordat ze hopeloos
verliefd is. Pas na een tijdje durft Geertje zich helemaal aan Jan Heins te geven,
streng godsdienstig als ze is, wil ze niet zondigen, maar uiteindelijk geeft ze toe:
Zonde was - wat de Bijbel overspel noemt, en overspel, nou dat is
natuurlijk, als je vrouw verlaat voor een ander. Zij zou juist heel vriendelijk
tegen de Juffrouw zijn. Alles net doen als de Juffrouw 't graag wou hebben.
En dan zou Hij ommers ook iets meer van z'en vrouw kunnen hou'en.
(212-I)
Geertje heeft een wat naïeve voorstelling van overspel: als Jan Heins zijn vrouw niet
verlaat, dan is er geen overspel. Sterker nog: als ze extra lief is voor de bedrogen
echtgenote, zal die beminnelijker worden voor Heins en zal hij meer van haar kunnen
houden.
De overgave aan Jan Heins loopt noodlottig af. Geertje raakt zwanger en wordt
bruut aan de kant gezet door Heins, die niets meer met haar te maken wil hebben.
Hij laat Geertje door zijn vrouw het huis uitzetten. Na een miskraam keert ze
ontgoocheld terug naar haar geboortedorp. Er is echter geen sprake van berouw:
Geertje vindt berusting in haar lot omdat ze ‘echte liefde’ heeft gekend en in het dorp
wacht, ondanks alles, nog een huwelijkskandidaat op haar, die ze overigens afwijst.
Het is duidelijk dat de roman door zijn goede afloop afwijkt van de naturalistische
traditie. Geertje neemt aan het einde van de roman haar lot in eigen hand. Dit doet
denken aan de positieve wending in het leven van Hedwig de Fontayne, in Van
Eedens Van de koele meren des doods (1900), een boek dat een antwoord wilde zijn
op het vulgaire naturalisme met een noodlottig einde. Is hier sprake van een
verandering in de naturalistische poëtica of tekent zich hier een nieuw soort proza
af? Met andere woorden: hoe flexibel is de naturalistische poëtica? Veel hangt af
van de vraag of het hoofdpersonage
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slachtoffer is van omstandigheden of zich slachtoffer voelt. Geertje bewaart ondanks
alles een positieve levensinstelling en probeert haar leven actief zelf vorm te geven.
Geertje laat zien hoe een jonge vrouw, in wier leven het verlangen naar vrijheid
en liefde centraal staat, zich losmaakt uit haar beschermende en bekrompen milieu,
maar vervolgens ernstig gekwetst wordt. Ondanks alles blijft ze dwars tegen alle
conventies in trouw aan haar idealen en schikt zich tenslotte sadder but wiser naar
het leven. Onderzoek naar de normen en waarden in de roman zou kunnen aantonen
dat uit deze afloop De Meesters oordeel over zijn personage Geertje blijkt, met wie
hij sterk sympathiseert.
Om de vraag of de naturalistische poëtica moet worden bijgesteld goed te kunnen
beantwoorden, moet worden onderzocht wat voor romans er rond 1905 werden
geschreven en hoe zij door critici werden ontvangen: als naturalisme of een vervolg
daarop? De wisselende ontvangst van Geertje laat zien dat het voor critici niet
helemaal duidelijk was in welk licht zij de roman moesten zien. Critici als Herman
Robbers, Lodewijk van Deyssel, M.H. van Campen en Israel Querido, toentertijd
niet de minste figuren in de literaire wereld, hebben Geertje allen verschillend
geïnterpreteerd en beoordeeld. Hoewel Geertje als naturalistisch werk werd
bestempeld, vanwege onder andere het realisme en de rol die erfelijkheid en desillusie
spelen in het boek, werd het meisje Geertje meer als een romantisch personage gezien
en vond men de verteller te veel aanwezig in het boek. Ook hierin wijkt de roman
dus af van de naturalistische poëtica.
Je kunt je ook afvragen welke ontwikkeling de romanschrijver Johan de Meester
heeft doorgemaakt, van Zeven vertellingen tot Geertje en daarna. Van de latere
romans heeft vooral Walmende lampen (1920) mijn nieuwsgierigheid gewekt, een
boek waarin min of meer openlijk wordt gesproken over liefde tussen twee vrouwen.
Ik verwacht dat in Walmende lampen de ontwikkeling weg van het naturalisme is
voltooid en vermoed dat het moderne levensgevoel in deze roman door een andere
literatuuropvatting tot uitdrukking wordt gebracht. In mijn promotieonderzoek probeer
ik deze verschillende (maar toch samenhangende) onderzoeksvragen te beantwoorden.
Hoewel wisselend ontvangen en voor verschillende interpretaties vatbaar is Geertje
ondanks of misschien juist dankzij de vermeende vuiligheden een succesvol boek
gebleken. De roman genoot maar liefst zes drukken (1905, 1911, 1917, 1921, 1929
en heel opmerkelijk: 1942), wat aantoont dat De Meester verschillende generaties
lezers wist aan te spreken ook nu nog.
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Column
Bonny Wassing
Dutch Studies aan Yale University
In de columns van deze jaargang laat Vooys neerlandici aan het woord
die hun vak niet in Nederland uitoefenen. Zij vertellen op deze plaats over
hun ervaringen met de studie van de Nederlandse taal en cultuur, zoals
die zich buiten onze landsgrenzen voltrekt. In dit nummer verhaalt Bonny
Wassing over zijn ervaringen als docent Nederlands aan de prestigieuze
Amerikaanse universiteit Yale. Zijn de studenten aan deze universiteit echt
zo intelligent als iedereen denkt? Waarom kiezen deze studenten voor
Nederlands? En wat leren zij dan?
Yale University is opgericht in 1701 en samen met zeven andere universiteiten aan
de noordoostkust vormen zij de Ivy League universiteiten. De samenwerking begon
als sportcompetitie, maar is uitgegroeid tot dé naam voor een goede universiteit:
Harvard, Columbia, Brown, Princeton staan onder andere in dit rijtje en behoren tot
de top van de wereld. Dat wil niet zeggen dat andere universiteiten niet tot de top
behoren; ze zijn simpelweg geen Ivy League.

Studeren aan een prestigieuze privé-universiteit
Yale wordt heel vaak ‘prestigieus’ genoemd. Geregeld vragen Nederlanders me of
je aan Yale kunt studeren als je ouders veel geld hebben of beroemd zijn en je eigenlijk
geen uitmuntende student bent. De Verenigde Staten kennen privé- en
staatsuniversiteiten. Een privé-universiteit stelt hoge eisen aan haar studenten en
vraagt een hoog collegegeld. Voor Yale is het collegegeld dik $44.000,- en daar komt
voor de undergraduates nog $14.000,- room and boarding bij in een van de residential
colleges; totale kosten per collegejaar: bijna $60.000,Van alle studenten die zich aanmelden bij Yale wordt een kleine zeven procent
aangenomen: dat is erg weinig. In totaal studeren er zo'n 12.000 studenten. Vanuit
de hele wereld komen studenten (en docenten) naar Yale. Je moet gewoon slim zijn
en hele goede cijfers hebben behaald, zeer gemotiveerd zijn, hard werken en - niet
te vergeten - veel buitenschoolse activiteiten hebben gedaan die indruk maken op de
toelatingscommissie. Ongeveer de helft van de studenten krijgt (gedeeltelijk)
financiële steun van Yale. Doch, het zal zeker helpen als je ouders een paar miljoen
aan Yale hebben geschonken. Een alumnus stortte in 2013 een bedrag van 200 miljoen
dollar op de rekening van Yale; de grootste schenking ooit. Je maakt mij niet wijs
dat zijn kleinkinderen geen plaatsje kunnen krijgen als ze zich zouden aanmelden.
Voor de crème de la crème
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Harkness Tower op Yale campus

is het mogelijk dat Yale de hele studie betaalt. De meeste studenten die ik voor me
zie, pikken alles bijzonder snel op, stellen goede vragen en werken ontzettend hard.
Ze behoren tot een select gezelschap van uitverkorenen en daar zijn ze zich bewust
van. Op die ene student in mijn collegebanken na dan, die het Nederlands maar niet
onder de knie krijgt. Later verneem ik dat haar ouders grote geldschieters zijn. In de
dining hall van Yale, ‘Commons’ genaamd, hangen portretten van voormalige Yalies
waaronder oud-president George Bush. En daar is Yale heel erg trots op. Andere
beroemdheden die aan Yale gestudeerd hebben zijn Bill en Hillary Clinton en Meryl
Streep.
Yale is wat men noemt een ‘liberal arts university’, dat wil zeggen dat de basis
breder is dan aan een Nederlandse universiteit en dat studenten een taal als bijvak
moeten kiezen, tenminste voor drie semesters. Zij kunnen kiezen uit een grote
verscheidenheid aan talen: Spaans of Chinees, maar ook uit een van de ‘less commonly
taught languages’ zoals Vietnamees, isiZulu of Hebreeuws en daar hoort Nederlands
ook bij. Ik zie verschillende redenen waarom studenten voor Nederlands kiezen bij
Yale.

De studenten die Nederlands kiezen
Ten eerste heb ik verschillende studenten die een Nederlandstalige achtergrond heb-
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ben, de zogenaamde heritage students: één of beide (groot)ouders zijn geboren in
Nederland of Vlaanderen. Zo is de vader van Daniel op vroege leeftijd naar de
Verenigde Staten geëmigreerd; zijn moedertaal is Nederlands en hij is getrouwd met
een Amerikaanse. Ze hebben hun zoon Engelstalig opgevoed; hij spreekt dan ook
geen woord Nederlands. Nu heeft Daniel natuurkunde als hoofdvak en Nederlands
als bijvak. Hij kan nu Nederlands spreken met zijn vader en met zijn familie die nog
in Nederland woont en hij zegt dat hij bepaalde culturele trekjes van zijn familie
beter begrijpt, bijvoorbeeld hoe direct ze kunnen zijn.
‘Je maakt mij niet wijs dat zijn kleinkinderen geen plaatsje kunnen krijgen
als ze zich zouden aanmelden.’
Ten tweede zijn er studenten die in Nederland of Vlaanderen willen werken of stage
willen lopen. Jesse studeert Verloskunde en heeft in haar jeugd - toen ze in Maastricht
woonde met haar ouders - Nederlands geleerd. Ze wil graag stage lopen in Nederland,
waar de meerderheid van de vrouwen thuis bevalt, in tegenstelling tot de Verenigde
Staten waar het merendeel in het ziekenhuis bevalt. Ze zit in haar laatste jaar en zit
als auditor bij mij in de collegebanken. Ze spreekt vlot en heeft bijna geen accent,
maar haar woordenschat is te beperkt om zichzelf op professioneel niveau te uiten.
De inhoud van de lessen pas ik aan de behoefte, het niveau en de interesse van de
studenten aan. Als je Nederlands in de Verenigde Staten studeert, vind ik dat je als
student iets moet weten over Nieuw Nederland: de kolonie die Nederland bezat in
de 17e eeuw in Noord-Amerika en van grote invloed was op de ontwikkeling van de
Verenigde Staten. De meeste studenten weten misschien dat New York vroeger
Nieuw Amsterdam was, maar dat Santa Claus van Sinterklaas afstamt, weet bijna
niemand. Ook de discussie rond Zwarte Piet komt aan de orde. Aan het eind van hun
eerste jaar moeten ze een paper schrijven en een presentatie geven over de
gemeenschappelijke geschiedenis die de Verenigde Staten en Nederland hebben;
uiteraard in het Nederlands. Nederlands studeren houdt voor mij niet alleen de
taalverwerving in, maar ik behandel ook de geschiedenis en de cultuur. Ik laat ze
onder andere kennis maken met Simon Stevin, het onderwijssysteem, het volkslied,
de verzuiling en de Amsterdamse grachtengordel. Hiervoor gebruik ik een tekstboek
en heb ik de beschikking over andere bronnen, zoals artikelen en natuurlijk het
internet.

Dutch for Reading class
Daarnaast heb ik (PhD) studenten die onderzoek doen binnen een vakgebied waar
Nederland of Vlaanderen een belangrijke rol speelt: geschiedenis, kunstgeschiedenis,
Indonesië, weg- en waterbouw, Nieuw Nederland of de homobeweging. Zij moeten
de Nederlandstalige primaire bronnen kunnen lezen. Voor deze studenten geef ik
een cursus Dutch for Reading Knowledge. In deze cursus leren studenten alleen
Nederlands te lezen en niet te spreken of te schrijven. We gaan razendsnel door de
grammatica, en
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met behulp van een woordenboek moeten ze een tekst kunnen lezen. Vaak neemt
een van de studenten een tekst mee en samen kijken we hoe we die het best kunnen
begrijpen. Josh neemt een gedicht van de Vlaming Paul Van Ostaijen mee uit het
begin van de jaren twintig van de vorige eeuw en David een wetenschappelijk artikel
uit 1952 over homoseksualiteit.
De student vertelt iets over de context van de meegebrachte tekst - in één geval
een tekst uit het begin van de achttiende eeuw - en ik leg iets meer uit over de
geschiedenis eromheen en vertel waarop ze moeten letten bij de spelling of de
grammatica. Woorden als ‘duyzent’ (duizend) staan niet in hun woordenboek en
constructies met oude naamvallen staan veelal niet in een hedendaagse grammatica.
Na één semester kunnen ze een Nederlandse tekst lezen. En dat is waar het hen om
gaat.
Ondanks het feit dat de afgelopen periode zich zo'n vijftien studenten per semester
hadden ingeschreven voor Nederlands, heeft Yale besloten te stoppen met Dutch
Studies. Puur omdat Yale moet bezuinigen, is me verteld. Het contract van drie jaar
wordt niet verlengd. De studenten zullen een andere taal moeten kiezen en wanneer
ze toch Nederlands willen leren, zijn ze aan zichzelf overgelaten. Heel treurig.
Sommige andere talen krijgen financiële steun van het land waar de taal wordt
gesproken of er zijn privé-donoren. Voor Nederlands is dat niet het geval.
In de Yale Gallery hangen diverse Nederlandse en Vlaamse meesters uit de Gouden
Eeuw zoals Frans Hals en Rubens, maar er hangen ook werken van meer
contemporaine Nederlanders zoals een aantal Van Goghs en drie Mondriaans. Helaas
kunnen de studenten geen Nederlands meer studeren, maar gelukkig is er nog genoeg
Nederlands erfgoed op Yale te bewonderen.
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Wolfgang Behschnitt, Sarah de Mul en Liesbeth Minnaard (red.)
Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the Low
Countries
Amsterdam/New York (Rodopi) 2013
343 pagina's
75 euro
ISBN 9789042037335

Evelyne van der Neut
Multinationaal, -disciplinair en -cultureel
De zwart-witte omslag van Literature, Language and Multiculturalism lijkt neutraal,
maar blijkt na lezing adequaat gekozen: een kluwen van wat nog het meest lijkt op
cassettebandtape, dat een complex netwerk van amoebevormige venndiagrammen
vormt. De artikelen die in het boek gebundeld zijn bestrijken namelijk een aantal
kruisvlakken tegelijk, die elkaar op verschillende punten overlappen en op andere
juist weer uitsluiten. Dat maakt het - om maar met de deur in huis te vallen - geen
boek voor de geïnteresseerde leek, maar geeft wel stof tot nadenken voor diegenen
die zich bezighouden met enkele van de studiegebieden die aangeraakt worden. Het
beoogde publiek moet dan ook gevonden worden binnen de academie, al staat dat
nergens expliciet. Naar de precieze doelstelling van de bundel, buiten het
samenbrengen van onderzoekers uit verschillende landen, blijft het gissen. Als de
redacteuren van Textxet Studies in Comparative Literature het aanprijzen als ‘a
ground-breaking comparative approach to the study of multicultural literature’
(achterflap), dan heeft het zeker die potentie, maar dan wel alleen met betrekking tot
academische grond.
Wat de inhoud van Literature, Language, and Multiculturalism zo complex maakt
komt ten eerste door de niet onbetwiste term ‘multiculturalism’ en ten tweede door
het perspectief dat is gehanteerd: zowel comparatief als interdisciplinair. In de opbouw
van het boek is rekening gehouden met deze methodische ingewikkeldheid. De twee
benaderingswijzen worden behandeld in het eerste deel, ‘Theoretical and Methodical
Reflections’, waarin wordt gepoogd een raamwerk voor de overige artikelen op te
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zetten. Deel II, ‘Discourses on Multiculturalism, Language and Literature’, brengt
artikelen samen vanuit een institutionele insteek. Deel III, gericht op ‘(Multi)lingual
interventions’ bevat artikelen waarin verschillende literaire casestudy's aan de orde
komen. Deel IV is de conclusie. In lijn met deze opbouw zal ik eerst de uitwerking
van
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de twee elkaar kruisende benaderingswijzen bespreken, om vervolgens aan te kaarten
wat voor mij als lezer de meest prangende vraag was: wat is multiculturele literatuur?
In deze recensie bespreek ik achtereenvolgens de drie grondslagen van de bundel,
die alle drie in de ietwat lange titel samengebracht worden. Van de comparatieve
insteek die blijkt uit ‘in Scandinavia and the Low Countries’, via het kruisvlak tussen
‘Literature’ en ‘Language’, naar de term ‘Multiculturalism’.
De bundel artikelen vindt zijn oorsprong in een workshop gehouden in Gent in
november 2009, waarin migrantenliteratuur in Scandinavië en de Benelux centraal
stond. Redacteuren Wolfgang Behschnitt, Sarah de Mul en Liesbeth Minnaard geven
in de inleiding de veranderende status van tolerantie in de behandelde regio's als
aanleiding en de vergelijkbare sociaaleconomische context als grond voor vergelijking.
Dat deze grond er is, betekent echter nog niet direct dat de vergelijking ook vruchtbaar
zal zijn. De samenstellers vertellen helaas niet wat zij verwachten van een
comparatieve insteek - een zwaktebod, wat het bovendien lastig maakt te beoordelen
of het boek in zijn opzet geslaagd is.
De comparatieve methode wordt uiteengezet in het eerste theoretische hoofdstuk.
Het is jammer dat de aandachtspunten die redacteur Behschnitt en Magnus Nilsson
formuleren niet de noodzaak van comparistiek laten zien. De ‘fundamentele
vertrekpunten’ voor de rest van de bundel zijn: ‘multiculturele literatuur’ niet als
gegeven maar als categorie beschouwen, netwerken in plaats van afzonderlijke werken
bestuderen, zowel externe als interne cultuurverschillen bestuderen, aandacht hebben
voor de verschillende hiërarchische taalrelaties die literaire werken weerspiegelen
en een tekst begrijpen in het licht van de taalkundige context waarbinnen deze is
ontstaan. (14-15) Zoals de auteurs ook al opmerken leidt dit tot de paradoxale situatie
dat ‘the most promising kind of comparative research (...) would be the academic
who engages most meticulously into a national literary field's specific social and
linguistic frameworks’. (12) De afzonderlijke artikelen richten zich dan ook op de
nationale situaties afzonderlijk. In deel II worden de literaire systemen van
achtereenvolgens Zweden, Denemarken, Nederland en Vlaanderen bestudeerd. De
studies naar de verschillende door nationale grenzen afgebakende literaire systemen
komen pas in de conclusie samen. Daar worden enkele overeenkomsten samengevat,
maar is er geen ruimte voor een verklaring van de onderlinge verschillen. Ook de
meer tekstgerichte artikelen uit het derde deel (die ik hieronder zal bespreken) houden
vast aan nationale kaders. Terwijl juist een analyse van de migratie van bijvoorbeeld
thema's over de grenzen heen een vorm zou kunnen zijn om het onderzoek werkelijk
over grenzen heen te tillen. Voor een bundel die het zich ten doel stelt comparatief
of transnationaal onderzoek te verzamelen, is enkel een comparatieve conclusie wat
mager.
Terug naar het methodische deel van het boek. De bundel brengt namelijk niet
alleen verschillende - nationale - literaire velden samen, maar tracht ook twee
disciplines te verenigen. Die interdisciplinariteit zetten Elien Declercq en Michael
Boyden uiteen in het tweede artikel. Declercq en Boyden inventariseren de
linguïstische termen voor varianten van meertaligheid en diglossie, en passen deze
vervolgens toe op
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(migranten)literatuur. Daarbij geven zij zelf al te kennen dat de literatuur geen bron
van data voor de taalkunde is, omdat de taalkeuzen die in een literair werk worden
gemaakt strategisch kunnen zijn gemanipuleerd door de auteur. Maar ook de waarde
van de inbreng van concepten uit de sociolinguïstiek is niet zonder meer aangetoond.
Dit ligt er misschien aan dat zij wederom geen concrete methode voor dit
interdisciplinaire onderzoek opstellen, maar de nevenschikking van taal en literatuur
beperkt blijft tot een bepaalde ‘bril’ die wordt opgezet bij het bestuderen van literaire
werken. Waar de comparatieve inslag met name resulteerde in het naast elkaar plaatsen
van de studie naar verschillende literaire velden in het tweede deel van de bundel,
komt de interdisciplinaire insteek voornamelijk in het derde deel terug. De literaire
‘interventions’ betreffen een meer tekstgerichte benadering die de nadruk legt op
meertaligheid en linguïstische strategieën. Dat kan een interessante insteek zijn voor
de studie naar literatuur, maar omdat nergens is opgesteld wat de verwachte uitkomst
is van deze vermenging van disciplines, is de waarde ervan moeilijk te beoordelen.
Voor de beide methodische hoofdstukken geldt dat zij erin slagen een
gemeenschappelijk kader op te stellen voor het vervolg van de bundel, maar
onvoldoende inzichtelijk maken wat de waarde is van de comparatieve en de
interdisciplinaire methode. Nu ben ik onvoldoende overtuigd dat dit de uitgelezen
methode is voor het bestuderen van multiculturele literatuur.
Dat kan er uiteraard ook aan liggen dat deze term niet onbetwist is. Dat
‘multiculturele literatuur’ een problematische term is geven de auteurs herhaaldelijk
toe. Volgens Behschnitt en Nilsson in hun theoretische hoofdstuk moet het in dit
boek beschouwd worden als analytisch concept (6) dat functioneert als een semiotisch
frame (7); ‘as a category within contemporary literary discourse and literary practice
- not as a given field of authors and works’. (14) De onderzoekers zien multiculturele
literatuur dus niet als een werkelijk bestaand en afgebakend corpus van teksten, maar
analyseren hoe het concept zelf ontstaat en wordt ingezet in het literaire veld. Uit
deze opvatting volgt de institutionele benadering uit deel II. Dat is een - en misschien
wel de enige -objectieve manier om met een dergelijk begrip om te gaan.
Desalniettemin bespeurde ik bij mijzelf tijdens het lezen een zich langzaam
opbouwende frustratie, alsof er om een elephant in the room heen gepraat werd. Wat
doen de Chileens-Deense Rúben Palma, de Grieks-Zweedse Theodor Kallifatides
en de Nederlands-Vlaamse Benno Barnard hier? De problemen in het politieke
discours zijn toch met name benoemd in verband met de islamitische ander? Waarom
dan niet het beestje bij zijn naam noemen?
Mijn houding tijdens het lezen is waarschijnlijk het gevolg van het discours omtrent
multiculturele literatuur in Nederland, gedomineerd door het begrip
‘allochtonenliteratuur’, op zijn beurt vaak begrepen als synoniem voor ‘literatuur
geschreven door mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst’. Of, zoals ik na lezing
van het artikel van Marjan Nijborg en Fouad Laroui begreep, zelfs alleen van
Marokkaanse afkomst. Nijborg en Laroui verklaren de relatief veel grotere
aanwezigheid van schrijvers van Marokkaanse dan Turkse afkomst in het Nederlandse
literaire veld. Een van die redenen maakt functioneel gebruik van de interdisciplinaire
opzet van de bundel. De

Vooys. Jaargang 32

82
hoge mate van diglossie (een sterke tegenstelling tussen dialect en klassiek Arabisch)
alsmede een periode van kolonisatie waarin een derde taal als ‘taal van de bezetter’
werd opgelegd maken dat voor een auteur van Marokkaanse komaf het een minder
grote stap is om literatuur te schrijven in het Nederlands. Hierbij moet gedacht worden
aan Hafid Bouazza, de schrijver die zich misschien wel het hevigst verzet tegen
categorisering als multiculturele auteur. In haar bijdrage haalt ook Henriëtte Louwerse
aan dat Bouazza zichzelf niet in een Arabische maar in een Nederlandse traditie
plaatst. (248) Voor Turkse schrijvers bestaat er een lange literaire traditie in het Turks
waar op voortgeborduurd kan worden. (Nijborg en Laroui vertellen echter niet of
het inderdaad zo is dat ‘Turkse allochtonen’ wel literatuur schrijven, maar niet in het
Nederlands.) Afgezet tegen veel van de overige artikelen in de bundel is het argument
van Nijborg en Laroui verfrissend omdat het de situatie analyseert vanuit het
perspectief van de Marokkaans-Nederlandse schrijver, in plaats van enkel de
Nederlandse literaire markt en de mogelijke toegang daartoe te bestuderen.
In haar kritische bespreking van het concept ‘multiculturele’ of
‘allochtonenliteratuur’ als discursieve constructie in het Nederlandse veld concludeert
Liesbeth Minnaard dat de term, evenals in Zweden, min of meer is uitgestorven. Een
ander voorbeeld van ‘uitgestorven zijn’ van de term is de bijdrage van Yves T'Sjoen
in Literature, Language, and Multiculturalism. Zijn artikel is een nuchtere interventie
die fundamenteel is voor het hele boek. Door herhaaldelijk te benoemen dat hij het
verschil niet ziet tussen Nederlandse en allochtonenliteratuur ontkracht hij het concept
‘multiculturele literatuur’ en wijst er daarbij impliciet op dat ook het bediscussiëren
van de term nog bijdraagt aan het in stand houden van onderscheid op basis van
etnische afkomst van de auteur. (266, 268) T'Sjoen richt zich expliciet tegen
literatuurgeschiedschrijver Hugo Brems die in Altijd weer vogels die nesten beginnen
(2009) in de zogenaamde ‘allochtone schrijvers’ aanleiding ziet zich af te vragen in
hoeverre de Nederlandse literatuur nog bestaat. T'Sjoen is stellig in zijn antwoord:
‘Dutch-language literature still has its own identity, just because it concerns a literary
production which is written in Dutch.’ (266) Daartoe behoren dus ook Bouazza,
Benali en Mustafa Stitou, hoe ‘anders’ hun achternamen ook mogen klinken.
Natuurlijk is deze stelling op zich ook niet onproblematisch, en kunnen er
tegenvoorbeelden bedacht worden, maar wat T'Sjoen hier doet is het concept van
multiculturele literatuur overboord zetten.
T'Sjoen veegt dus de vloer aan met het concept ‘multiculturele literatuur’ dat in
Zweden en Nederland een niet zo stille dood is gestorven, terwijl het in Denemarken
en Vlaanderen nog steeds iets aanduidt wat wenselijk is. Wat ontbreekt aan Literature,
Language, and Multiculturalism zijn een aantal comparatieve artikelen die deze
verschillen tussen de landen pogen te verklaren. Dat doen nu alleen de samenstellers
in de conclusie van de bundel. Deze slottekst mag volgens hen geen conclusie heten,
maar moet naar goed academisch gebruik aanleiding geven tot vervolgonderzoek.
(337) Maar hoe moet zulk onderzoek eruitzien als de term die het onderzoeksobject
moet aanduiden (‘multiculturele literatuur’) niet bestaat of mag bestaan, en op zijn
minst hevig ter discussie staat?
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Gaston Franssen
Van oude en nieuwe verschuivingen
Anne Marie Musschoot is binnen de neerlandistiek bepaald geen onbekende. Sinds
de jaren zestig publiceerde ze in tal van letterkundige bladen over een hele reeks
Vlaamse en Nederlandse auteurs en nog steeds is ze bijzonder productief: zo schreef
ze het afgelopen jaar nog in Ons Erfdeel over Judith Herzberg en Monika van Paemel,
en gaf ze een ‘najaarslezing’ over Louis Couperus in de Gentse Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- & Letterkunde. Ze is als erehoogleraar moderne Nederlandse
literatuur en algemene literatuurwetenschappen verbonden aan de Universiteit Gent
en samen met Arie Gelderblom hoofdredacteur van het Nederlandse Taalunie-project
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (2006-2015). Uit haar vele recensies,
essays en wetenschappelijke artikelen stelden Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde
in 1994 een bundel samen met als de titel Op voet van gelijkheid: opstellen van Anne
Marie Musschoot. Bijna twintig jaar later verschijnt een tweede bundel,
Verschuivingen en ontgrenzingen, samengesteld door Musschoot zelf. Het boek bevat
een selectie uit haar lezingen, recensies en internationale wetenschappelijke
publicaties. Het belang van de stukken verzameld in Verschuivingen en ontgrenzingen
staat in zekere zin niet ter discussie, want ze zijn immers al eens door de academische
gemeenschap gewogen en goed bevonden. Toch roept het boek een vraag op: heeft
zo'n hernieuwde uitgave van eerder gepubliceerde studies wel een duidelijke
meerwaarde?
De auteur zelf meent (uiteraard) van wel en legitimeert de bundeling in haar ‘Woord
vooraf’. Musschoot stelt dat er veel materiaal was om uit te kiezen, waardoor ‘het
bezwaar dat het heterogene karakter ervan niet tot één homogeen geheel bewerkt
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zou kunnen worden is overwonnen’. Allerlei stukken, zo voegt ze daaraan toe, bleken
achteraf beschouwd ‘meer samenhang te vertonen dan verwacht’. (iii-iv) Verder
wijst ze op de ‘actualisering’ van de teksten (v) en herinnert ze aan het succes van
de eerdere
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bundel Op voet van gelijkheid: er bleek ‘vrij veel belangstelling’ te bestaan voor die
verzameling van ‘[opstellen] die vaak moeilijk te vinden waren voor een ruim publiek
omdat ze opgesloten zaten in vaktijdschriften, in uitverkochte verzamelde werken
of in nauwelijks verspreide huldebundels’. (iii) De meerwaarde van Verschuivingen
en ontgrenzingen, kortom, zou dus gelegen zijn in de aangebrachte coherentie, de
actualisering, en de (hernieuwde) beschikbaarheid van bestaande inzichten. Maar of
die meerwaarde ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is maar zeer de vraag.
Toegegeven, er zit een duidelijke lijn in de verzameling. Het boek bevat vier delen,
chronologisch geordend. In het eerste deel maakt Musschoot bijvoorbeeld een begin
met de geschiedschrijving van de sociaal-kritische traditie in de Vlaamse literatuur,
onder andere door een beeld te schetsen van het sociaal-bewogen realisme en
naturalisme van auteurs als Eugeen Zetternam en Cyriel Buysse. Ook laat ze zien
hoe tijdens het fin de siècle schrijvers als Emile Verhaeren, August Vermeylen en
Buysse elkaar op poëticaal, maar ook op persoonlijk vlak vonden. Vervolgens trekt
ze de lijn door naar de twintigste eeuw als ze de verwantschap laat zien tussen de
literatuuropvattingen van Guido Gezelle, Karel van de Woestijne van Paul van
Ostaijen. In het tweede deel ligt het accent op het interbellum. Musschoot presenteert
hier onder meer een close reading van Willem Elsschots Villa des Roses (1913) en
een reflectie op de editie-technische problematiek rondom het geschrapte ‘tweede
cahier’ uit Maurice Gilliams' roman Elias (1936). Deel drie traceert de ontwikkeling
van modernisme naar postmodernisme via een aantal casussen: Johan Daisne met
zijn magisch-realistische romanexperimenten en Louis Paul Boon met zijn roman
Abel Gholaerts (1944) worden gepresenteerd als vroege romanvernieuwers en
Musschoot laat vervolgens zien hoe in het werk van Leon de Winter en Louis Ferron
het postmodernistisch spel met feit en fictie, verbeelding en werkelijkheid op de
voorgrond komt te staan. Het vierde deel over Stefan Hertmans sluit het boek af: in
drie hoofdstukken kenschetst Musschoot achtereenvolgens Hertmans als dichter, als
(kritisch) bewonderaar van Wallace Stevens en als geëngageerd essayist. De rode
draad die de hoofdstukken in Verschuivingen en ontgrenzingen aaneenrijgt, aldus
Musschoot, is ‘de fascinatie voor het verleggen van grenzen, voor vernieuwing en
overgang, voor verschuivingen en aftasten van mogelijkheden en breuklijnen’. (iv)
De grote, historische lijnen zijn dus duidelijk, maar binnen de verschillende delen
zijn de verbanden soms wel heel losjes. De vrijblijvende titels van sommige delen ‘Rondom Buysse en Van de Woestijne’, ‘Rondom Elsschot en Gilliams’ - doen dat
al vermoeden en een nauwkeurigere lezing van de opstellen bevestigt die indruk. In
‘Op zoek naar Willem Elsschot in Villa des Roses’ bijvoorbeeld werpt Musschoot
de vraag op of - en hoe - de lezer van nu zich ‘aangesproken [voelt]’ door Elsschots
roman uit 1913. (62) Door middel van een gedetailleerde analyse van de focalisatie
en de ironische terzijdes van de verteller maakt ze duidelijk dat Elsschot erin slaagt
‘zijn barse visie op het menselijke gedrag en de menselijke verhoudingen ook op de
lezer van vandaag over te brengen’. (72) Interessant is haar hypothese dat het ironische
vertellerscommentaar op de tragische kwestie rond het jonge dienstmeisje Louise,
dat ongewenst
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zwanger raakt van de deftige kostganger Richard Grünewald, in verband zou kunnen
worden gebracht met Elsschot eigen verleden. Alfons de Ridder (zoals Elsschot in
werkelijkheid heette) trouwde in 1908 namelijk met Joséphine Scheurwegen, maar
al in 1901 werd hun zoon Walter geboren. Elsschots uitgebreide karakterisering van
Louise en relativerende opmerking over Grünewalds gedrag, meent Musschoot, zou
dus kunnen worden gelezen als ‘een poging van de auteur om dit stuk eigen verleden
te verwerken en te legitimeren’. (68)
In ‘Eerherstel voor het “tweede cahier” van Gilliams' Elias?’, uit hetzelfde deel
van Verschuivingen en ontgrenzingen, gaat Musschoot vervolgens in op de vraag of
het wel legitiem is het tweede cahier uit Elias of het Gevecht met de nachtegalen,
tegen de uitdrukkelijke wens van de auteur in, toch uit te geven. Aan de hand van
uitspraken in brieven en een interview schetst Musschoot respectvol Gilliams'
overwegingen, maar ze maakt ook aannemelijk dat het cahier een work in progress
was en dus interessante informatie biedt over de ontwikkeling van Gilliams als auteur.
Musschoot voegt toe: ‘Het wordt vandaag in de editiewetenschap helemaal niet meer
“onhoffelijk” geacht aandacht te hebben voor teksten die door de auteur zijn
verworpen. Wel integendeel. Hiervóór werd reeds geargumenteerd dat het volgens
meer recente literatuurwetenschappelijke inzichten niet de auteursintentie is die
bepaalt wat de inhoud en de omvang van zijn oeuvre is, maar wel de lezer’. (100)
Tegen die redenering valt weinig in te brengen. Maar na lectuur van de essays over
Elsschot en Gilliams blijft de lezer wel zitten met de vraag: wat hebben deze twee
teksten nu met elkaar te maken? Hetzelfde geldt voor andere hoofdstukken uit de
bundel: wat is de relatie tussen het essay over Peter Handkes invloed op Leon de
Winter met de recensie van Louis Ferrons Hoor mijn lied, Violetta (1982)? Of tussen
laatstgenoemd hoofdstuk en de analyse van dialogisme in Boons Abel Gholaerts?
De titel van het deel waarin deze laatste drie bijdragen zijn opgenomen, ‘Van
modernisme van postmodernisme’, is een veel te grofmazig net: het blijft onduidelijk
waarom er sprake zou zijn van een homogeen geheel.
Of de meerwaarde van Musschoots bundel voortkomt uit de nagestreefde
‘actualisering’ valt evengoed te betwijfelen. Zo is het onduidelijk wat die
‘actualisering’ precies behelst. Duidelijk is dat sommige bijdragen zijn aangepast
zodat de auteur zich kan verhouden tot recente en relevante vakpublicaties. Musschoot
refereert bijvoorbeeld aan de bundel Achter de verhalen, door Elke Brems en anderen
samengesteld in 2007, en aan Alles is taal geworden: geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1800-1900 (2009) van Willem van den Berg en Piet Couttenier. Ook haakt
ze aan bij de recentere discussie rondom de roman: ze verwijst naar Thomas Vaessens'
De revanche van de roman (2009) en Bas Heijnes Echt zien (2011). Het is dan ook
heel bevreemdend dat Musschoot zich op geen enkel moment verhoudt tot Hugo
Brems' Altijd weer vogels die nesten beginnen: geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1945-2000 (2006), terwijl Brems toch veel relevante pagina's wijdt aan
Boon, Ferron en Hertmans. Musschoot is nota bene hoofdredacteur van de reeks
waar zijn boek in opgenomen is. Of die selectieve verwijzingen nu samenhangen
met een niet-benoemde principekwestie of onduidelijk redactioneel beleid doet er
uiteindelijk niet zoveel toe: de actualisering van de essays is hoe dan ook gebrekkig
uitgevoerd.
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Maar ook op een fundamenteler vlak is Verschuivingen en ontgrenzingen niet up to
date. De bundel, aldus het ‘Woord vooraf’, komt voort uit een fascinatie voor het
verleggen van grenzen, vernieuwing en overgang. Musschoot legt echter nauwelijks
rekenschap af van de grensverleggingen die zich in de neerlandistiek hebben
voorgedaan. Bijna alle bijdragen in de bundel zijn op de een of andere manier te
situeren in de traditie van het poëtica-onderzoek: Musschoot analyseert brieven,
journalistieke stukken en romans om daarmee een beeld te krijgen van de
literatuuropvattingen van de auteur. Zo'n poëticale analyse is volgens haar het meest
geschikt om te ‘kijken naar wat grensverleggend is’ en ‘veranderingen te bevatten’.
(iv) Nu is er op zich niets mis met poëtica-onderzoek, maar deze insteek is niet
vanzelfsprekend of alleenzaligmakend. De letterkundige van vandaag die
grensverschuivingen wil traceren moet evengoed oog hebben voor gender, historische
context, ideologie, de invloed van populaire cultuur, et cetera. Musschoot besteedt
echter weinig aandacht aan die dimensies van literatuuronderzoek. Haar inzichten
hebben daardoor soms iets onbevredigends. Zo typeert ze de roman Mynheer
Luchtervelde (1848) van Eugeen Zetternam als een werk gesitueerd ‘op de overgang
van romantiek naar kleinburgerlijk realisme’. (7) Die poëticale typering is
voornamelijk gestoeld op een analyse van de roman en de poëticale uitspraken van
Zetternam in het voorwoord. Met instemming haalt ze enkele pagina's later Jan te
Winkels De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (1830-188) aan,
waarin te lezen valt dat Zetternam ‘de stem van den werkman in de litteratuur [deed]
hooren’. (11) Maar is dat nu wel zo gemakkelijk vast te stellen? Uit welke kringen
kwam Zetternam eigenlijk zelf (niet uit die van de werkman, in elk geval)? Hoe
financierde hij zijn literaire arbeid? Wie lazen zijn boeken? Het stellen van zulke
vragen zou meer recht doen aan de stand van zaken in de neerlandistiek, maar de
lezer hoort bij Musschoot nauwelijks iets over deze kwesties. De ‘actualisering’ van
de essays lijkt in sommige essays beperkt te zijn gebleven tot het invoegen van weinig
zeggende (en clichématige) zinnetjes als: ‘Facebook en twitter zijn voor velen een
medium om alledaagse privé aangelegenheden en emoties publiek te maken.’ (160)
Zit de meerwaarde van Verschuivingen en ontgrenzingen, tot slot, dan in het feit
dat het boek weinig beschikbare opstellen voor een breed publiek toegankelijk maakt?
Hoewel een handvol opgenomen essays gewoon raadpleegbaar is via de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, is die vraag wél positief te beantwoorden.
Maar dan had de bundel mijns inziens ook zo gepresenteerd moeten worden, in plaats
van als een ‘homogene’, ‘geactualiseerde’ bijdrage aan het vakgebied. Uiteindelijk
is dat namelijk de meerwaarde van deze bundel: Verschuivingen en ontgrenzingen
biedt een staalkaart van Musschoots bijdragen aan het poëtica-onderzoek binnen de
Nederlandstalige letterkunde. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Wie meer
wil weten over de literatuuropvattingen van Buysse, Gilliams, Van de Woestijne of
Hertmans vindt in Musschoot een uitstekende gids. De lezer dient echter in gedachten
te houden dat niet alleen de grenzen van de literatuur, maar ook die van
literatuurwetenschappen voortdurend veranderen en verschuiven.
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Wilbert Smulders
Een boek om je de rest van je leven bij achter je oren te krabben
Het magnum opus van de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer, Waarheid en
methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek, uit 1960, is onlangs in de
vertaling van Mark Wildschut bij de Nijmeegse uitgeverij Vantilt verschenen.
Wildschuts vertaling is kundig en verraadt grote vertrouwdheid met de materie en
de daarbij behorende terminologie. Gadamers Duits is niet bepaald lichtvoetig en
Wildschut heeft deze zware kost voortreffelijk en helder weten over te zetten.
Daardoor is deze belangrijke studie een stuk toegankelijker geworden voor
Nederlandse studenten in de geesteswetenschappen.
Ik vond de lectuur van dit boek in meer dan één opzicht een belevenis. ‘Belevenis’
is een van de kernwoorden uit het denken dat richtinggevend is geweest voor de
ontwikkeling van de moderne hermeneutiek. (De levensfilosofie van onder anderen
Nietzsche en Dilthey, en later de fenomenologie van Husserl en Heidegger.) Maar
ook de niet-filosofische, alledaagse betekenis van ‘belevenis’ is van toepassing op
de lectuur van Gadamers boek. Het is namelijk adembenemend om 460 bladzijden
lang te volgen met welke subtilitas Gadamer datgene auseinandersetzt wat voor elke
letterendocent en -student cruciaal is, namelijk de rechtvaardiging van de soort
waarheid die de geesteswetenschappen te bieden hebben in een wereld die, sinds ze
modern werd, alleen werkelijk ontzag lijkt te kunnen opbrengen voor de soort
waarheid die de natuurwetenschappen bieden.
Wie enigszins vertrouwd is met de logica of zich wel eens kortstondig verdiept
heeft in een aspect van de wis- en natuurkunde, weet hoe de waarheid er in die
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kunnen komen, zij is objectief en laat zich slechts aan de hand van klip en klare
formules definiëren. Geschriften die de natuurwetenschappen rechtvaardigen, lijken
wel overbodig te zijn; de machines waarin we op de snelweg rijden, waarin we door
het luchtruim vliegen en die ons elke dag digitaal met elkaar verbinden, schijnen een
afdoende rechtvaardiging te vormen.
Dat de waarheid van de geesteswetenschappen niet minder belangrijk is, maar wel
van heel andere aard, blijkt alleen al uit het betoog dat Gadamer voor de
rechtvaardiging ervan nodig heeft. Dat betoog is niet beknopt, maar uitvoerig; niet
direct definiërend, maar omzichtig meanderend langs alle kronkelwegen van het
begrijpen; het handelt niet over de objectiviteit, maar over de ervaring van het verstaan
van (literaire en historische) teksten; niet over feiten, formules en berekeningen, die
een aan de tijd ontstijgende wet vastleggen, maar altijd over de aard van iets
eenmaligs. Overigens betoogt de hermeneutiek dat al het kennen historisch bepaald
is, dat wil zeggen het kennen niet alleen van de esthetische (literaire en historische)
waarheid, maar ook van de theoretische (natuurwetenschappelijke) en de praktische
(sociaal-morele) waarheid.
Toch lijkt het alsof de exacte wetenschappen belangstelling voor hun nog maar
jonge geschiedenis helemaal niet nodig te hebben, tenzij als interesse voor de
verzamelplaats van verkeerde concepten, voorbarige experimenten en mislukte
berekeningen. De geesteswetenschappen daarentegen achten de zijnsgrond (weer
een fenomenologische term) van het menselijke kennen per se historisch en
beschouwen de waarheden van de natuurwetenschappen dan ook als abstracties,
waarmee men aan veel complexere waarheden ontvlucht, waarheden die in de
geschiedenis van de (meta)fysica verspreid liggen, die niet voor zich spreken, maar
wel aanspraak maken (weer zo'n term) om geduldig te worden opgedolven als
waarborg voor de waarheidservaring (idem). Vandaar het respect en de omzichtigheid
waarmee Gadamer de lange traditie van het kennen sinds Plato en Aristoteles
behandelt, de wedergeboorte daarvan in het humanisme uittekent en uitvoerig laat
zien wat de moderne hermeneuten Schleiermacher, Hegel, Dilthey, Nietzsche,
Bergson, Husserl en ten slotte de radicale Heidegger - in het geweer brachten tegen
het overdonderende prestige dat de natuurwetenschappen sinds de verlichting en de
industriële revolutie verwierven.
Gadamer imponeert door het geduld waarmee hij zijn sleepnet door de hele
geschiedenis van het Westerse denken haalt, onvermoeibaar tonend hoe hij
aangesproken wordt door de soort waarheid die als een schat verborgen ligt in alles
wat in de loop der tijd is bedacht inzake het ware, het schone en het goede. Deze
waarheid, zo is Gadamers uiteindelijke antwoord, is een intuïtief verstaan (niet van
feiten, maar van teksten over feiten), een begrijpen dat steunt op de combinatie van
gevoel voor traditie, tact, oordeelsvermogen en smaak. (Smaak in de filosofische zin
van het woord: gevoel voor maat en verhoudingen.) Zonder het ook maar één ogenblik
te benadrukken toont Gadamer op elke bladzijde wat het vergt om oog te hebben
voor dit soort waarheid: als je aangesproken wil worden door deze soort waarheid
moet je je er op een actieve manier passief voor openstellen, iets wat weer een vorming
vooronderstelt - in de ac-
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tieve en passieve betekenis van het woord - een vorming die je schoolt tot een gevoelig
ontvanger.
Dit soort waarheid laat zich niet berekenen, maar legt met een eigenaardig soort
onmiddellijkheid beslag op je, en het is Gadamers hoofdthese dat het hermeneutische
verstaan plaatsgrijpt op de manier waarop de schoonheid van een kunstwerk je direct
verovert, sterker nog: op de manier waarop je ervaart dat die schoonheid je altijd al
veroverd had. Je begrijpt iets niet, uit vroeger tijden of om je heen, en je zet alle
antennes van je historiciteit op scherp om dat vreemde vertrouwd te maken, om het
je toe te eigenen zonder het van zijn eigenheid te beroven (Gadamers beroemde
‘versmelting van horizons’). Die vorm van begrijpen gaat zeker niet methodisch in
z'n werk en lijkt soms te verzanden in alle omwegen waarlangs je het tot stand wilt
brengen, maar àls dat soort begrip plaatsgrijpt, gebeurt die omslag van vreemd in
vertrouwd inééns. Plotseling zie je het, ineens lijkt het er altijd al geweest te zijn en
kun je het niet meer wegdenken, terwijl je tegelijkertijd weet dat die waarheid, juist
omdat je haar ervoer, nooit bewijsbaar is en altijd voor herziening vatbaar zal blijven.
Vandaar de titel Waarheid en methode: de hermeneutische waarheid staat naast de
methodologische waarheid (van de abstracte onderscheidingen uit de
natuurwetenschappen). Het begrijpen van deze soort waarheid wordt nooit een weten.
Hermeneutiek is geen methode, maar een inherent historische attitude om de mens
en de tekens waarmee hij zich uitdrukt (kunst, filosofie, geschiedschrijving en beeld)
te verstaan.
Iemand heeft over Ludwig Wittgensteins Filosofische Onderzoekingen1 gezegd
dat het een ‘boek [is] om nagelbijter bij te worden’2. Van Gadamers boek zou ik
eerder zeggen dat het een boek is om je de rest van je leven bij achter je oren te
krabben. Ondanks dat Gadamer de waarheid van de geesteswetenschappen met groot
zelfbewustzijn neerzet naast die van de natuurwetenschappen (en in het voetspoor
van de radicale Heidegger zelfs erboven), is zijn betoog tegelijk één grote oefening
in respect voor de onzekere aard van welk weten dan ook, en daardoor is het in feite
één grondige exercitie in precisie en intellectuele bescheidenheid. Gadamer werd
geboren in 1900 en Waarheid en methode verscheen in 1960, vlak voor zijn emeritaat.
Nog in 1996 werd Gadamer door Rüdiger Safranski voor de Duitse televisie
geïnterviewd. Toen Safranski de stokoude denker vroeg om zijn filosofie in één
kernzin samen te vatten, antwoordde hij: ‘Het zou kunnen dat de ander gelijk heeft.’
Waarheid en methode bestaat uit drie delen. In het eerste deel schetst Gadamer de
analogie tussen de ervaring van het kunstwerk en van het hermeneutische verstaan.
In het tweede deel behandelt hij de wending die de romantiek en de fenomenologie
aan de hermeneutiek gegeven hebben, en schetst hij het dialectische
vraag-en-antwoord-

1
2

Ludwig Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen. Met een inleiding van R.F. Beerling;
vertaling en bibliografie van Hans W. Bakx. Boom: Meppel, 1976.
De eerste zin van het ‘esseej’ ‘Wittgensteins levensvorm’ van Willem Frederik Hermans,
voor het eerste verschenen in Het sadistische universum 1. De Bezige Bij: Amsterdam, (1964)
en herdrukt in Volledige werken, deel 15. De Bezige Bij: Amsterdam (2012) p. 77.
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spel tussen de tekst en de interpretator (de versmelting van de horizon van de tekst
met die van de duider), waarbij hij onder andere uitlegt hoe Heidegger het vooroordeel
- bête noire van het verlichte denken - in ere herstelt. Het laatste deel is gewijd aan
de taal als medium van de hermeneutische ervaring. Taal is niet alleen het medium
van de bron, maar ook van de uitleg ervan; bovendien is taal niet de verpakking van
het verstaan, maar komt het verstaan in taal tot stand. De ervaring van de wereld is
door en door talig en raakt nooit aan de taal voorbij.
Ik ga tot slot kort in op het eerste deel van het boek, dat het kader vormt voor de
andere twee. Omdat Gadamer daar betoogt dat de hermeneutische ervaring analoog
is aan hoe wij een kunstwerk ervaren, probeert hij te vatten wat het begrijpen van
het een en het ander gemeen hebben. Dit gemeenschappelijke is het spel, aldus
Gadamer. Spel is de manier waarop mensen, onder de betovering van (veelal
impliciete) regels, aan pure zelfuitbeelding doen. De spelers gaan helemaal op in het
spel, waarbij de wereld van de feiten is opgeschort, omdat de handelingen in de
speelruimte alleen een doel in zichzelf hebben. Spelers spelen, maar toch zijn zij niet
het subject van het spel, zegt Gadamer. Dat is het spel als zodanig: het spel beeldt
zichzelf uit. Al het spelen is een gespeeld worden, cursiveert Gadamer op pagina
111. Niemand kan in zijn eentje spelen; elk spel creëert vanzelf medespelers en
veronderstelt bovendien toeschouwers (en is dus altijd óók schouwspel). Spel is
daardoor verwant aan de cultische handeling waarin een sociale orde zichzelf uitbeeldt
en zich in die uitbeelding als gemeenschap bevestigt. In het typisch fenomenologische
woordgebruik formuleert Gadamer dit als volgt: ‘het opgaan van de spelers in het
spel (...) leidt er vanzelf toe dat de spelers voor de toeschouwers een zinvol geheel
uitbeelden. (...) Dat het [spel] openstaat voor de toeschouwer maakt juist deel uit van
de geslotenheid van het spel. De toeschouwer volvoert slechts wat het spel als zodanig
is.’ Het spel is ‘een mediaal proces’, waarbij ‘... de speler het spel ervaart als een
realiteit die hem overstijgt.’ (114)
Zo werkt de hermeneuse, aldus Gadamer, en in deel twee en drie houdt hij zich
bezig met de gevolgtrekkingen hieruit. Interessant is dat Gadamer juist op het punt
van het spel kritiek heeft op Kant. Hij betreurt het dat Kant in diens drie Kritieken
‘het vrije spel van verstand en verbeelding’, dat op basis van de beroemde sensus
communis plaatsvindt, exclusief voor het esthetische oordeel reserveerde en daardoor
enerzijds de morele dimensie van de kunst onnodig verzwakte en anderzijds het
funeste idee vestigde dat esthetische factoren als tact, traditie en smaak geen rol
zouden spelen bij het morele en theoretische oordeel. Natuurlijk erkent Gadamer dat
Kant na het wegvallen van de metafysica een ingenieuze oplossing bood voor het
begrijpen van de wereld-zonder-god, namelijk door het goddelijke te vervangen door
het tweespan rede en vrijheid. Maar doordat Gadamer Kants moderne idee van het
begrijpen vanwege de linguistic turn weer fundamenteel bekritiseert vanuit de traditie,
lengt hij het nuchtere, moderne denken over het begrijpen op zijn beurt subtiel aan
met wat als traditie verworpen was. Nuance, dat is wel hét woord waarmee ik
Gadamers attitude zou willen typeren.
Onlangs werd door vijf Utrechtse hoogleraren Nederlands een gezamenlijke cur-

Vooys. Jaargang 32

91
sus verzorgd over het onderwerp ‘begrijpelijke taal’. Het is bijna onvoorstelbaar,
maar waar, dat deze vijf geleerden daarbij volledig voorbijgingen aan de (geschiedenis
van de) hermeneutiek. Dat taalbeheersing en taalkunde zó graag op de
natuurwetenschappen willen lijken dat zij menen met hun abstracties aan de
hermeneutiek voorbij te kunnen gaan, valt nog te begrijpen - al berust dat natuurlijk
evengoed op een pijnlijk misverstand. Maar dat de historische en moderne letterkunde
dat deden, terwijl zij de hermeneutiek nu eenmaal nooit kunnen ontstijgen, mag met
recht onbegrijpelijk worden genoemd. De cursus is inmiddels afgeschaft. Dat is
jammer, want het idee om eindelijk eens gezamenlijk na te denken over de vraag in
hoeverre het begrijpen in de sub-disciplines taal-, letter- en communicatiekundig
overeenkomt of uiteenloopt, was voortreffelijk. Hopelijk beleeft de cursus eens een
nieuwe versie. Ik beveel bij deze aan dan te beginnen met de lectuur van Gadamers
Waarheid en methode. Dat boek is moeilijk, ja. Maar het vraagstuk van het
geesteswetenschappelijke begrijpen is gewoonweg moeilijk, daar helpt geen moedertje
lief aan. De angst dat studenten die complexiteit niet zouden aankunnen, is funest
voor het academische onderwijs in de letteren.
We willen toch uitdagend onderwijs? Nou dan!
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Personalia
Mieke Bal is literatuurwetenschapper, cultuurcriticus en videokunstenaar. Ze is
medeoprichter van de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) waar ze
tevens een aantal jaren directeur van was. Haar interessegebieden variëren van de
klassieke en de Bijbelse oudheid tot de zeventiende eeuw en contemporaine kunst
en moderne literatuur, feminisme en migratiecultuur. Tot haar oeuvre behoren onder
andere de titels A Mieke Bal Reader (2006), Travelling Concepts in the Humanities
(2002) en Narratology (derde editie 2009). Daarnaast maakte ze de documentaires
Separations, State of Suspension, Becoming Vera en de video-installatie Nothing is
Missing (alle drie over het thema migratie). Met Michelle Williams Gamaker maakte
ze de film A Long History of Madness, een theoretische fictie over waanzin. Onlangs
vervolmaakte ze wederom samen met Gamaker het project Madame B: Explorations
in Emotional Capitalism (www.miekebal.org)
Esther Op de Beek was als universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde
verbonden aan de afdelingen Nederlands en Algemene Cultuurwetenschappen aan
de Radboud Universiteit. Sinds kort bekleedt zij eenzelfde functie aan de universiteit
van Leiden. In januari 2014 promoveerde zij op een proefschrift getiteld Een literair
fenomeen van de eerste orde (raadpleegbaar via: http://hdl.handle.net/2066/120595).
Op de Beek publiceerde onder meer in DW_B en Spiegel der Letteren en is redactielid
van TS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies. In november 2013 verscheen bij Uitgeverij
De Bezige Bij een door haar bezorgde facsimile-uitgave van de poëziebijdragen van
Cees Nooteboom voor het tijdschrift Avenue tussen 1976-1990.
Stephan Besser is universitair docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam en programmadirecteur van de Onderzoekschool
Literatuurwetenschap (OSL). Hij doet onderzoek naar poëtica's van het weten in de
hedendaagse neurocultuur (Worlding the Brain: Tropes and Patterns of Contemporary
Neuroculture). In 2013 verscheen zijn studie Pathographie der Tropen. Medizin,
Literatur und Kolonialismus um 1900 over de representatie van de tropen als ruimte
van ziekte, besmetting en infectie in de Duitse koloniale cultuur rond 1900.
Hasker Brouwer studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in 2013
en is sindsdien werkzaam als Art-Director bij Funk-e Animations. Daarnaast houdt
hij natuurlijk ook van ander werk maken, voornamelijk freelance. Grote
inspiratiebronnen hiervoor zijn met name Ralph Steadman en Bill Sienkiewicz. In
zijn vrije tijd is hij
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goed te vinden in alle vormen van vermaak, liefst neigend naar science fiction. Nadruk
op fiction!
Else Boer (1991) volgt de researchmaster Nederlandse Letterkunde. Ze was tot juni
2014 redacteur bij Vooys.
Hans Demeyer (1987) werkt aan een proefschrift over lichamelijkheid in het
vernieuwende Nederlandstalige proza van de jaren 1960 (UGent, FWO), en is
redacteur van nY. Samen met Carl De Strycker en Sven Vitse redigeerde hij De ruimte
van Roggeman, een boek over het oeuvre van Willy Roggeman.
Karina van Dalen-Oskam is hoofd van de afdeling Letterkunde van het Huygens
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING -KNAW). Sinds 1 maart
2012 is zij (in deeltijd) als hoogleraar Computationele literatuurwetenschap verbonden
aan het departement Neerlandistiek (Moderne Nederlandse Letterkunde) van de
Universiteit van Amsterdam. Een overzicht van haar projecten en publicaties is te
vinden op www.huygens.knaw.nl/vandalen.
Maurice Dümont woont in Tilburg en is docent Nederlands in Helmond. Hij
studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Utrecht. Hij leverde
bijdragen aan de website www.mennoterbraak.nl en publiceerde over de vriendschap
tussen Henrik Scholte en Menno ter Braak. In zijn masterscriptie stelde hij de positie
van moderne liedteksten binnen het literatuuronderzoek ter discussie. Daarna studeerde
hij cum laude af aan de academische lerarenopleiding van de UU (COLUU).
Gaston Franssen (Dr.) is universitair docent Literaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam. In 2008 publiceerde hij de studie Gerrit Kouwenaar en de politiek
van het lezen. Momenteel richt zijn onderzoek zich op literary celebrity en literaire
fancultuur; in voorbereiding is een boek over literaire bestseller-auteurs van 1840
tot nu.
Aukje van Hout (MA) is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in
2009. Ze is werkzaam als docente Nederlands op het Dominicus College te Nijmegen.
Daarnaast is ze buitenpromovendus negentiende-eeuwse literatuur Radboud
Universiteit Nijmegen.
Lotte Jensen is universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Recente publicaties zijn Verzet tegen Napoleon
(2013), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd (2013, red. Lotte Jensen & Nina
Geerdink) en Schokkende boeken (2014, red. Rick Honings, Lotte Jensen en Olga
van Marion). Ze leidt een NWO-Vidi project over Nederlandse natievorming in de
vroegmoderne tijd (www.proudtobedutch.org).
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Evelyne van der Neut studeert aan de Universiteit Utrecht. Zij rondt momenteel de
onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde af met een onderzoek naar arbeids- en
genderrepresentatie in het oeuvre van Marie Kessels. Van 2011 tot 2013 was zij
eindredacteur bij Vooys.
Wilbert Smulders is senior docent-onderzoeker aan de Opleiding Nederlands van
de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. Samen met Frans Ruiter
leidde hij in 2010-2014 het NWO-onderzoeksproject The Power of Autonomy:
Willem Frederik Hermans, in het kader waarvan binnenkort twee dissertaties, één
monografie en een speciaalnummer van Journal of Dutch Literature zullen
verschijnen. Momenteel werkt hij samen met Frans Ruiter aan een studie over de
ethische dimensie van literatuur.
Vince Trommel is afgestudeerd als illustrator aan de AKV St. Joost in Breda. Hij
maakt in zijn werk veel gebruik van symboliek. Naar zijn idee moeten - net zoals in
de middeleeuwse verluchte handschriften - illustraties ook hun eigen verhaal vertellen.
Om dit idee naar onze tijd te vertalen, combineert hij de middeleeuwse stijl met het
moderne stripverhaal en komt zo op zeer verhalend beeld uit. ‘Less is a bore’ is zijn
credo, dat tegen de verwachtingen van het hedendaagse illustratief ontwerp in gaat.
Levi van der Veur heeft onlangs de bachelor Taal- en cultuurstudies aan de
Universiteit Utrecht afgerond. Zij richtte zich binnen deze brede alfa-studie met name
op Nederlandse en Engelse literatuur, maar hield daarnaast ook ruimte over om zich
bezig te houden met kunstgeschiedenis, filosofie en religie. Dit academisch jaar is
zij begonnen aan de researchmaster Comparative Literary Studies, tevens aan de UU.
Bonny Wassing heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde en Culturele Studies
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en Linguistics aan Columbia University
in New York. Hij was lector Nederlands aan Yale University van 2013 tot 2014. Op
dit moment geeft hij (wederom) Nederlandse taal en cultuur aan Amerikaanse
studenten die aan de UvA studeren.
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[Nummer 4]
Redactioneel
De laatste Vooys van dit kalenderjaar is geheel gewijd aan het thema ‘Literaire roem’.
De artikelen in deze editie behandelen een aantal van de vele aspecten van dit
onderwerp, met als rode draad de manier waarop auteurs zélf hun status beïnvloeden.
In het eerste artikel laat universitair docent Evert van Leeuwen zien hoe de status
van Edgar Allan Poe als horrorgrootmeester tot stand is gekomen, en hoe Stephen
King hieruit lering heeft getrokken door de regie over zijn status in handen te nemen.
Literatuurwetenschapper Laurens Ham behandelt de manier waarop schrijver
Lodewijk van Deyssel zelf bijdroeg aan zijn status als literair auteur, en hoe anderen
dit beeld hebben beïnvloed. Het derde artikel, geschreven door studenten Eline Peeters
en Aurelie van 't Slot, geeft een overzicht van de manier waarop bestseller-auteur
Leon de Winter zijn (publieke) schrijverschap vormgeeft. Het is niet altijd even
makkelijk, zo laat deze casus over De Winter zien, om een literaire beroemdheid te
zijn. Universitair docent Sven Vitse, ten slotte, schetst de poëticale opvattingen van
- de schrijver, maar vooral ook veelbesproken criticus - Jacq Vogelaar die zich op
een opvallende manier positioneerde in het Nederlandse literaire veld.
In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ schrijft hoogleraar Ellen Rutten over Dmitrij
Vodennikov, een mooi voorbeeld van een schrijver die zich bewust is van de
mogelijkheden van zijn status. Vooys-redacteur David van Oeveren pleit in de rubriek
‘In de kast’ voor rehabilitatie van de Noorse schrijver Knut Hamsun, die lange tijd
werd genegeerd als auteur vanwege zijn ‘foute’ opstelling in de Tweede Wereldoorlog.
Voor ons interview spraken redacteuren Lucas van der Deijl en Roel Smeets met
Joost de Vries, auteur van Clausewitz en De Republiek, naar aanleiding van diens
onlangs verschenen essaybundel Vechtmemoires: een gesprek over oorlog en identiteit,
en over de huidige jonge schrijversgeneratie.
De columnreeks van dit jaar, met als thema de extramurale neerlandistiek, wordt
op passende wijze afgesloten door hoogleraar Hubert van den Berg, die zijn niet
geheel van kritiek gespeende mening geeft over deze term, want: is het buitenland
niet overal?
Zoals gebruikelijk sluiten we dit nummer af met recensies. Student Maria Dijkgraaf
recenseert ‘Literaire fancultuur in Nederland, 1800-heden’, een themanummer van
Spiegel der Letteren dat veel andere interessante aspecten van fandom en celebrity
bespreekt. Zo wordt aangetoond dat het onderzoek naar literaire roem springlevend
is. Universitair docent Ivo Nieuwenhuis recenseert Sterke verhalen. Vijf eeuwen
vertelcultuur van universitair docent Jeroen Salman, die de bal terugkaatst door
Nieuwenhuis' dissertatie Onder het mom van satire. Laster, spot, ironie in Nederland,
1780-1800, te bespreken. Tenslotte behandelt universitair docent Rob van de Schoor
het vriendenboek Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw,
dat toch meer blijkt te zijn dan een Festschrift.
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Evert van Leeuwen
Griezelig beroemd
De vereenzelviging van horrorauteur en horrorfictie
In dit artikel neemt Evert Van Leeuwen, verbonden aan de Universiteit
Leiden, het werk en leven van Amerikaanse horrorauteur Edgar Allan Poe
onder de loep. Hij betoogt dat de postume celebrity status van deze
horrorgrootmeester gefundeerd is op de vereenzelviging van zijn leven en
zijn werk in de beeldvorming. Van Leeuwen laat zien dat Poe een keurmerk
is geworden in de (Amerikaanse) cultuurindustrie. Zijn schrijverschap
blijkt leidend te zijn voor de hedendaagse horrorauteur, zoals het
schrijverschap van bestsellerauteur Stephen King.
Being a brand name is all right (Stephen King 1980: 42)

Inleiding
Op 7 oktober 1849 overleed Edgar Allan Poe in een ziekenhuis in Baltimore. Tijdens
zijn korte leven had Poe slechts één ambitie: de grootste dichter van Amerika worden.
Hij was een doortastend recensent en getalenteerd verhalenverteller, maar dichten
was zijn kunst. Zoals vele kunstenaars hunkerde Poe naar onsterfelijke roem. Hij
experimenteerde in vele genres: horror, avontuur, romantiek, satire en komedie.
Tijdens zijn carrière stond Poe slechts drie keer kort in de schijnwerpers. Het
puzzelavontuur ‘The Gold-Bug’ (1843) won een prijs, werd veelvuldig herdrukt, en
kreeg een toneelbewerking. Twee jaar later was Poe heel even beroemd. In 1845 was
‘The Raven’ een hit. Poe werd uitgenodigd om in de salons van New York zijn
gedicht voor te dragen. Volgens commentatoren was Poe een bezwerend orator. Zijn
charismatische voordrachten zorgde ervoor dat het publiek Poe's identiteit
vereenzelvigde met dat van de weemoedige spreker in zijn gedicht. (Silverman 238)
Het lukte Poe niet om een tweede ‘Raven’ te produceren. In de winter van 1845-1846
was hij weer een broodschrijver op de armoedegrens. Horror en sensatieverhalen
waren nog steeds populair in de tijdschriften. De opvolger van ‘The Raven’ werd
‘The Facts in the Case of M. Valdemar’. Dit is een luguber verhaal waarin de zieke
hoofdpersoon onder hypnose ervaart hoe zijn ziel voortleeft terwijl zijn lichaam
vergaat. De zaak Valdemar is emblematisch voor de zaak Poe. Vlak nadat Poe
begraven werd, publiceerde zijn collega en rivaal Rufus Griswold een korte biografie
van de dichter. Deze sensationele levensschets zorgde ervoor dat Poe voor de derde
keer in de schijnwerpers van de media stapte. In toon en beeldspraak leek Griswolds
schets van Poe erg op de horrorverhalen die Poe zelf als broodschrijver aan de
populaire tijdschriften had verkocht (‘The Pit and the

Vooys. Jaargang 32

7
Pendulum’, ‘The Tell-Tale Heart’, ‘Murders in the Rue Morgue’, ‘The Premature
Burial’, ‘The Cask of Amontillado’, ‘The Black Cat’ en ‘The Fall of the House of
Usher’). Hierdoor werd Poe's identiteit nog sterker met zijn verhalen vereenzelvigd
en zijn de bovengenoemde horrorverhalen zijn meest invloedrijke literaire
nalatenschap geworden. Anderhalve eeuw na zijn dood heeft Poe als
horrorgrootmeester de hedendaagse populaire cultuurindustrie (Horne) nog steeds
in een wurggreep.
In mijn onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van Poe's postume celebrity
status ben ik tot de conclusie gekomen dat de vereenzelviging van Poe's leven en
werk de belangrijkste factor is geweest in zijn transformatie van ‘dichter in de goot’
tot ‘horrorgrootmeester’. De paragrafen hieronder laten zien hoe Poe's biografen, in
navolging van Griswold, telkens weer de relatie zochten tussen Poe's levenservaringen
en de ervaringen van zijn personages, en vooral ook de sfeer van zijn horrorverhalen.
Hierdoor werd Poe's schrijversidentiteit al snel die van een horrorschrijver pur sang,
in plaats van een veelzijdig literair talent die horrorverhalen schreef om brood op te
plank te krijgen. Sinds het eerste decennium van de vorige eeuw heeft de Amerikaanse
filmindustrie de vereenzelviging van Poe's leven en werk geëxploiteerd. Hierdoor is
Poe een keurmerk geworden voor een specifieke esthetische horrorervaring op het
witte doek. De zaak Poe geeft niet alleen inzicht in hoe een armoedige dichter het
postuum schopte tot horror celebrity. Poe's nachleben heeft een voorbeeldfunctie
gehad voor de carrières van H.P. Lovecraft maar vooral die van Stephen King. King
blijkt lering getrokken te hebben uit de zaak Poe. Meer dan elke andere contemporaine
horrorschrijver heeft King vanaf het begin van zijn carrière bewust en doelmatig zijn
leven en werk vereenzelvigd.

Positieve en negatieve celebrity status
Het klinkt misschien vreemd dat een horrorauteur zich bewust wil identificeren met
zijn fictie. Hierdoor ontstaat de kans dat de lezer de auteur gaat zien als een bron van
kwaad. De celebrity theorie van socioloog Robert van Krieken helpt dit fenomeen
van vereenzelviging te verklaren. Volgens Van Krieken is de celebrity niet alleen
een object van massaconsumptie, gemaakt door een cynische cultuurindustrie die uit
is op winst. Van Krieken ziet de celebrity als een opvallend individu wiens identiteit
nauw gekoppeld is aan een cultureel product. Boeken, films, muziek en televisie,
maar ook sportevenementen, maken deel uit van het dagelijkse zingevingsysteem
van mensen. Als belichaming van een cultureel product levert een celebrity volgens
Van Krieken een belangrijke - positieve of negatieve - maatschappelijke contributie.
(Van Krieken 2012: 7) Een horrorschrijver kan dus celebrity status verwerven zolang
zijn identiteit als schrijver een duidelijk verband toont met zijn werk, en zijn fictie
in een betekenisvolle relatie staat tot de lezer.
Charles Manson is een goed voorbeeld van een kunstenaar wiens leven en werk
een negatieve maatschappelijke contributie levert. In de jaren zestig was Manson
een bescheiden bekendheid binnen de counterculture van Californië. Sinds zijn
gruweldaden en gevangenschap heeft Manson wereldwijde roem vergaard. Zijn
levensverhaal is
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een bestseller geworden en is meerdere malen verfilmd. Zijn symbolische waarde is
dat van mensmonster. Er zijn natuurlijk genoeg celebrities die een positieve
maatschappelijke contributie leveren. Een sportheld als Roger Federer vervult een
voorbeeldfunctie voor jonge tennissers door topprestaties op de tennisbaan te lijmen
met een onberispelijk publiek imago en een model-privéleven. Ook J.K. Rowling
geniet een positieve celebrity status. Harry Potter is niet alleen de best verkochte
fantasiereeks aller tijden. Rowling heeft de kinderen van het telefoontijdperk aan het
lezen gezet. Rowlings succesverhaal heeft volwassen amateurschrijvers laten zien
dat dromen waarheid kunnen worden, ook al was je geen wonderkind. Van Krieken
benadrukt dat een mate van ‘ordinariness’ een belangrijke factor is in het verwerven
van celebrity status. (Van Krieken 2012: 10) Als een onopvallend individu van
‘gewone’ komaf, die pas op latere leeftijd een bijzonder schrijverstalent ontwikkelde,
laat Rowling zien dat iedereen de top kan bereiken. Een dergelijk verhaal heeft grote
aantrekkingskracht op fans. Van Krieken benadrukt dat de langdurige positieve
functionaliteit van een celebrity pas gewaarborgd is als de verworven roem genoeg
‘winst’ oplevert zodat de cultuurindustrie een nieuwe investering kan doen om de
financiële en culturele waarde van de celebrity te vergroten.
In tegenstelling tot celebrities als Rowling was Poe's houding ten opzichte van
zijn lezers elitair. Als dichter, recensent, en estheticus waande hij zich superieur aan
zijn lezers. Zijn enige hit, ‘The Raven’, bracht hem kortstondige roem, maar hij
verdiende er weinig mee. Door zijn charismatische maar elitaire houding ten opzichte
van zijn publiek maakte Poe net zo veel vijanden als vrienden. Het ontbrak Poe
uiteindelijk aan ‘ordinariness’ en financieel kapitaal om zijn positie als populaire
literaire grootheid te versterken. Pas na zijn dood hebben Poe's biografen de dichter
van zijn voetstuk gehaald en tussen de ‘gewone’ mensen gezet. Hierdoor heeft Poe
aan publieke aantrekkingskracht gewonnen. Pas in zijn postume gedaante als een
arme, excentrische, buitenstaander, die tegen de bierkaai vocht vond Poe als
kunstenaar een groep fans, eerst onder de bohemian fringe van het fin de siècle en
tegenwoordig in de gothic jeugdcultuur.
In tegenstelling tot Poe heeft Stephen King zich vanaf het begin van zijn carrière
gepresenteerd als de belichaming van de average Joe. King wist wel te bouwen op
zijn eerste hit, Carrie (1974), en schopte het in een mum van tijd tot een van 's werelds
meest verkochte auteurs. De vergelijking van Poe's nachleben als horrorgrootmeester
met Kings status als de meest geliefde levende horrorauteur onderbouwt Van Kriekens
stelling dat het verwaardigen van celebrity status voor een groot deel bepaald wordt
door de mate waarop economisch en cultureel kapitaal elkaar versterken. Het feit
dat Poe en King als literaire celebrities een positieve maatschappelijke bijdrage
leveren toont ook aan dat het horror genre niet inherent een cultureel wangedrocht
is.

De dood als meesterwerk
Poe's getergde gezicht en zijn legendarische raaf zijn niet meer weg te denken uit de
populaire griezelcultuur. De man en de vogel zijn één. Je kunt een Poe-actiefiguur
ko-
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pen, met raaf. Vind je die niet leuk? Koop dan het glow-in-the-dark spook van Poe.
Ben je gewond? Plak dan een Poe pleister (met raaf) op je wond. Ben je autofan?
Zet dan een Poe wiebelmannetje (met raaf) op je hoedenplank. Er zijn ook Poe
buttons, t-shirts, mokken, telefoonhoesjes, knuffels, en lunch dozen. Poe tatoeages
zijn ook in trek bij fans. Het liefst in combinatie met zwarte raaf of zwarte kat. Poe
genereert net zo veel merchandising als Elvis of Ché. Daarnaast heeft hij een fanclub,
fansites, fanfiction, en een academie society. Hiermee is Poe's celebrity status
gewaarborgd.
‘Met deze bizarre, mysterieuze dood nam Poe zijn eerste stappen richting
onsterfelijke en verzekerde hij zichzelf van de titel horrorgrootmeester.’
Gezien Poe's oeuvre is zijn status als horrorgrootmeester onterecht. Slechts 10 procent
van zijn gedichten en 25 procent van zijn verhalen passen in de griezelcategorie. Zijn
tijdgenoot Hawthorne schreef veel meer gothic-horror, maar zijn werk heeft maar
geringe impact gehad op de ontwikkeling van hedendaagse horrorcultuur. Hawthorne
is een literair grootmeester, maar geen horror celebrity. De klassieke celebrity definitie
van Daniel Boorstin - beroemd zijn om het beroemd zijn - geeft ook geen inzicht in
Poe's postume celebrity status als horrorgrootmeester. In zijn tijd was Poe slechts in
beperkte literaire kringen een bescheiden bekendheid. Een aantal van zijn verhalen
en gedichten werden veel herdrukt, maar er was nooit sprake van een auteurscultus
zoals bij zijn tijdgenoot Charles Dickens. In zijn invloedrijke studie The Image (1961),
legt Boorstin de nadruk op hoe celebrities geproduceerd worden door moderne
massamedia. (Boorstin 1977: 47) Volgens Boorstin is celebrity een kunstmatige
identiteit zonder echte inhoud. In tegenstelling tot Boorstin, ziet Van Krieken het
verwerven van celebrity status als een dynamisch proces van betekenisgeving tussen
celebrity en fan. Een beroemdheid kan pas celebrity status verwerven als er een
betekenisvolle relatie ontstaat tussen zijn of haar publieke identiteit, het product dat
hij of zij vertegenwoordigt, en de aanbiddende consument. Binnen Van Kriekens
celebrity theorie gaat het niet om het produceren van een kunstmatig imago - een
vast beeld - van een beroemdheid. Van Krieken legt de nadruk op het ontwikkelen
van ‘a distinctive narrative’ (Van Krieken 2012: 10) in de carrière van een celebrity;
een betekenisvol verhaal over de herkomst, ambities, prestaties en mislukkingen van
een beroemdheid waarmee de fan zich kan identificeren.
Als we Van Kriekens theorie volgen moet het levensverhaal en werk van Poe een
specifiek talent, een opmerkelijke prestatie, of leerzame mislukking bevatten die de
consument en de massamedia erkent als uniek, benoemingswaardig, en een reden
tot aanbidding en verdere reproductie. Hieronder zal ik verder uitleggen hoe Poe's
identiteit vereenzelvigde met een selectie horrorthema's uit zijn verhalen en gedichten:
claustrofobie, een droomachtige setting, martelinstrumenten, doodsangst, waanzin,
verloren liefde, en leven na de dood. Sinds Poe's dood zijn deze facetten uit zijn werk
zo vaak vermengd met Poe's levensverhaal dat ze in metonymisch verband zijn komen
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te staan met de auteur. Onwetend leverde de dichter een belangrijke eigen bijdrage
aan zijn postume, fictieve levensverhaal door in de herfst van 1849 een mysterieuze
dood te sterven. Eind september verdween Poe plotseling tijdens een promotie/
fundraising tour voor zijn nieuwe tijdschrift. Een week later dook hij doodziek op
in Baltimore en stierf dagen later. Met deze bizarre, mysterieuze dood nam Poe zijn
eerste stappen richting onsterfelijke roem, en verzekerde hij zichzelf van de titel
horrorgrootmeester. Tot vandaag de dag weet niemand precies wat er met Poe is
gebeurd in de week tussen zijn verdwijning en zijn dood. Dit mysterie gaf zijn
vrienden en vijanden de kans voluit te fantaseren over zijn leven, zijn werk, zijn lot,
en zijn bijdrage aan de Amerikaanse literatuur.
Al snel na Poe's dood verschenen er goedbedoelde maar sensationele in memoria
waarin Poe steeds weer werd omschreven als één van de krankzinnige
hoofdpersonages uit zijn verhalen. Volgens zijn collega Nathaniel Parker Willis: ‘an
awful warning comes up from the grave of this unhappy, self-ruined man... Think
of Poe's miserable end, and then resolve to touch not, taste not the cup that poisoned
him’. (Clarke 1991: 78) Ook Henry Beck Hirsts lofzang leest als een verhaal van
Poe. Poe's genialiteit blijft onbetwist, maar ook Hirst kan het niet laten de negatieve
kanten van Poe's persoonlijkheid te duiden: ‘adversity hung like a lean and hungry
bloodhound on his trail, and he yielded’. (Clark 1991: 87) Hirst leent Poe's beeldspraak
als hij zich de laatste dagen van de dichter verbeeldt: ‘he succumbed to the destroying
angel, and descended into charnel, there to become a prey to the “Conqueror Worm”’.
(Clarke 1991 87) In ‘The Philosophy of Composition’ had Poe beweerd dat ‘The
Raven’ een uitgerekende bestseller was. Maar Hirst herkende in het gedicht vooral
de gevoelens van de dichter zelf voor zijn te jong gestorven bruid. Dat Virginia Poe
pas in 1847 was overleden was Hirst even vergeten. Andere vrienden van Poe schoten
net zo onhandig in de verdediging. Volgens George Lippard was Poe ‘a man of
genius, hunted by the world... he was not an intemperate man. When he drank, the
first drop maddened him’. (Clarke 1991: 89) Armoede, drank, verloren liefde, dood
en verderf; vanaf oktober 1849 waren deze woorden onherroepelijk met Poe's identiteit
verbonden.
In zijn biografie van 1850 bevestigde Poe's rivaal Rufus Griswold de legendes
rond Poe's leven en werk in kleurrijke beeldspraak. Poe was een gekwelde
extravagante genie. De bizarre, duistere schoonheid van zijn stijl werkt als een drug
op de lezer, volgens Griswold, en ontneemt de verhalen hun fantastische karakter.
(Clarke 1991:101-102) De ‘singular harmony between his personal and his literary
qualities’ beschrijft Griswold als volgt: ‘Poe exhibits scarcely any virtue in either
his life or his writings’. In Poe vind je slechts ‘touching melancholy’ en ‘the most
extreme and terrible despair’. Poe bevond zich levend en dood ‘on the shadowy
confines of human experience, among the abodes of crime, gloom [and] horror’.
(Clarke 1991: 103) De sensationele retoriek van Griswold vereenzelvigde Poe's
levensverhaal en zijn werk zo volledig dat er bijna een eeuw overheen ging voordat
de biografie van Quinn (1941) voor de nodige revisie zou zorgen. Zelfs de
genuanceerde academische studies van Quinn en later Silverman (1991) konden
Griswolds Poe-mythe de wereld niet uithelpen. In 1992 volg-
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de Meyers nog steeds Griswolds voorbeeld toen hij beweerde dat The Cask of
Amontillado ‘may have expressed [Poe's] own desire for revenge against the
troublesome enemies who had also insulted and injured him’. (Meyers 1992: 201)
Meyers suggereert dat de onbewuste drijfveren van Poe's moordlustige hoofdpersoon
dezelfde zijn als die van Poe. Het schrijven van horrorverhalen wordt zo een vorm
van populair freudiaanse sublimatie; interessant voor de sensatiezoekende pers, maar
funest voor de reputatie van een literair estheticus als Poe.

Poe's nachleben: van romantische loser tot horrorgrootmeester
Voor de populaire cultuurindustrie is Griswolds Poe-mythe al meer dan een eeuw
een vruchtbare bron voor verhalen over paranoia, claustrofobie, doodsangst, en een
voorliefde voor fragiele schoonheid. Al in 1909 maakte G.W. Griffiths een Poe
biopic. Hierin wordt Poe afgebeeld als een weemoedig genie. Universal Studios,
beroemd om haar Dracula en Frankenstein films, vertaalde Poe's verhalen als eerste
naar het witte doek. Opmerkelijk aan Universals Poe-cyclus is dat de studio Poe's
populaire reputatie als gekwelde romantische loser gebruikte om reclame te maken
voor een specifieke horror ervaring. De films vertonen weinig overeenkomsten met
Poe's plots, maar de filmcyclus in zijn geheel vertoont een hechte esthetiek en
thematiek die te herleiden is uiy de kernthema's van Poe's horrorwerk: claustrofobie,
een droomachtige setting, martelinstrumenten, doodsangst, waanzin, verloren liefde,
en leven na de dood. Door filmtitels als The Black Cat, The Raven, en Murders in
The Rue Morgue te voorzien van het prefix ‘Edgar Allan Poe’, suggereerde de studio
dat de films het product waren van de verbeelding van de auteur. In The Loves of
Edgar Allan Poe (1942) onderbouwde Universal het Poe-stereotype neergezet in de
Griswold-mythe en de eerdere films. De film benadrukt Poe's schermutselingen met
het literaire etablishment, zijn drank en gokverslaving, obsessie met de duistere kant
van het menselijk bestaan, en zijn liefdesproblemen. Universals Poe is een
tegendraadse wildebras met duistere esthetische idealen.
In de jaren zestig zette de low budget filmmaatschappij American International
Pictures de vereenzelviging van Poe en zijn horrorwerk door. De Poe-cyclus van
regisseur Roger Corman had wereldwijd succes. Deze films werden in 2001 nog
vertoond in het Amsterdams filmmuseum. Corman veranderde Poe van dark-romantic
cultfiguur tot pophorror celebrity. De eerste film, Edgar Allan Poe's House of Usher
(1960), is een sfeervolle, kleurrijk geënsceneerde, en redelijk getrouwe adaptatie van
Poe's meesterwerk. Net als Universal incorporeerde AIP (American International
Pictures) Poe's naam in de filmtitels. Hiermee plaatste de studio de films niet alleen
in de filmtraditie van Universal, maar bouwde ze ook op de commerciële reputatie
van Poe als horrorkeurmerk. De zinsbouw van de volledige titel suggereert dat Ushers
huis nu ook Poe's huis is geworden. Vincent Price's vertolking van Roderick Usher
heeft ook veel weg van de weemoedige, overgevoelige, paranoïde dichter van
Griswolds, Griffiths' en Universals sensationele biografieën.
Het commerciële en artistieke succes van Corman's Usher en Pit and the Pendulum
(1961) bevestigde dat Poe een keurmerk voor een specifieke bioscoop ervaring was
ge-
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worden. Het is geen verrassing dat de latere Poe-films in AIP's cyclus steeds minder
raakvlakken met Poe's verhalen vertoonde, maar dat het promotiemateriaal wel steeds
weer de relatie tot de Poe-mythe benadrukte. Edgar Allan Poe's The Raven is een
comedy over boze tovenaars; Edgar Allan Poe's The Haunted Palace is een verfilming
van een verhaal van H.P. Lovecraft. Poe's reputatie als horrorgrootmeester riep de
juiste associaties op bij zijn target audience. Deze associaties kon AIP voor
commerciële doeleinden inzetten. Een opmerking van Stephen King over deze films
illustreert de impact die ze hadden op horrorfans in de jaren zestig. King vertelt dat
hij als tiener een keuze had tussen actiepulp of ‘Poepictures’. Poepictures hadden ‘a
hallucinatory eeriness that made them special’. (King 2000: 28) Ze hadden esthetische
waarde, en waren hierdoor niet louter amusement. De naam Poe in de titel van een
Corman-film gaf de horrorfan alle nodige informatie over de esthetische ervaring
die hij of zij in de bioscoop zou ervaren: kleurrijke kostuums, poëtische, droomachtige
enscenering, melodramatische muziek, een geheim martelwerktuig, en één of twee
levend begraven slachtoffers van krankzinnige hoofdpersonages, en met een beetje
geluk de wederopstanding uit de dood. Als esthetische horrorervaring is Poe
onsterfelijk geworden.
Na het succes van Cormans films werd Poe een toonaangevend gezicht in de low
budget horrorindustrie. Op TV, in films, en in comics vereenzelvigde Poe's leven en
werk steeds meer.1 In The Spectre of Edgar Allan Poe (1974), dwaalde de auteur
voor het eerst als hoofdpersoon door een fictieve wereld opgemaakt uit scenario's
en motieven uit eigen werk. Poe ligt nu zelf op het martelwerktuig, en tuurt de afgrond
der waanzin in. Via een biografisch kader presenteert deze film zich als exposé van
een verloren detail uit Poe's biografie: de ‘Lenore’ van zijn gedichten blijkt zijn eerste
verloren liefde, opgesloten in een gekkenhuis en slachtoffer van een krankzinnige
arts. In Taylors roman The American Boy (2003), speelt Poe zichzelf als kind. In
Stuart Gordons The Black Cat (2007) speelt Poe opnieuw met verve de rol die
Griswold voor hem had geschreven: dronken, weemoedige armoedzaaier. In Coppola's
Twixt (2011) redt het spook van Poe een alcoholistische pulp horrorauteur met writer's
block van de ondergang. Ze lossen samen een moordzaak op en Poe's spook staat als
muze aan de basis van een nieuwe horrorbestseller.
Kort geleden schopte Poe het zelfs tot superheld in The Raven (2012). Deze film
is tot op heden de meest extreme, populaire biografische representatie van Poe. Hierin
wordt de weemoedige romanticus neergezet als een lokale ‘minor’ celebrity: de
Byron van Baltimore. Naast geld-, alcohol- en liefdesproblemen heeft Poe een schare
trouwe fans en vijandige collega's. Poe wordt door de politie bezocht omdat een
geobsedeerde fan een serie gruwelijke moorden heeft gepleegd waarin scenario's uit
Poe's werk met dode afloop worden nagespeeld (dezelfde scenario's die Universal
en AIP gebruikte). De schurk daagt Poe uit zijn verbeeldingskracht en schrijverstalent
in te zetten om een

1

In een toekomstige artikelbundel onder redactie van Gaston Franssen en Rick Honings,
bestudeer ik meer in detail hoe de films The Spectre of Edgar Allan Poe, Twixt en met name
The Raven, Poe gevangen hebben genomen in zijn fictie.
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einde te maken aan zijn gruweldaden. Zoals het mainstream bioscooppubliek gewend
is van de recente stroom superheldverfilmingen, blijken de duistere kanten van de
held - Poe's lugubere verbeeldingskracht en obsessief gedrag - de sleutel te zijn tot
de overwinning. Als een echte superheld is Poe bereid te sterven voor een hoger
doel. De horrorgrootmeester is tenslotte onsterfelijk - hij zal altijd doorleven in de
adaptaties van zijn werk en de stroom biografieën die steeds opnieuw verschijnen.
De schurk heeft Poe's liefde begraven en geeft de locatie pas vrij als Poe zijn leven
inruilt voor die van haar. Via deze laatste plotwending krijgt de film niet alleen het
einde van een blockbuster waarin de held alle aandacht opeist; de film verklaart gelijk
hoe de historische Poe in de herfst van 1849 is overleden: vergiftigd door een
krankzinnige fan. Een passend lot voor een echte horror celebrity.

King: autobiografie als horrorverhaal
Aan het begin van de vorige eeuw schopte H.P. Lovecraft het tot ‘master of weird
fiction’. Net als Poe speelt hij af en toe zichzelf in horrorfilms als Cast a Deadly
Spell (1991) en Necronomicon (1993), en de comic The Strange Adventures of H.P.
Lovecraft (2009). Maar net als Mary Shelley en Bram Stoker leeft Lovecraft
voornamelijk in de schaduw van zijn monster. Naast het monster van Frankenstein
en graaf Dracula is Cthulhu misschien wel het meest gereproduceerde horrorgedaante
aller tijden. Er is zelfs een Cthulhu knuffelbeest op de markt. De Cthulhu mythe is
een wereldwijd fenomeen, compleet met fanfiction, spin-offs en computerspellen.
Toch blijft Cthulhu's maker een cultfiguur en is Stephen King de enige echte
troonopvolger van Poe als horrorgrootmeester. Bijna iedereen kent Kings griezelige
melodrama's The Shining en It. Het epische The Stand wordt door velen als een
meesterwerk van contemporaine horror geduid. Kings werk is niet weg te slaan uit
boekencarrousels in supermarkten, van het witte doek, en de beeldbuis. Met meer
dan vijftig bestsellers op zijn naam, filmcameo's, en een gastrol in The Simpsons (net
als Poe) is King onbetwist 's werelds levende horror celebrity nummer één.
Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat Kings eerste roman, Carrie, uit
kwam. Na het succes van de film werd ook het boek een internationale bestseller. In
een mum van tijd was de eenvoudige docent Engels uit Maine een literaire celebrity
geworden. King trok lering uit de zaak Poe, en begreep dat hij zelf de controle moest
houden over de mate waarin zijn identiteit als horrorauteur vereenzelvigd zou worden
met zijn fictie. In 1980 verscheen Kings eerste autobiografisch artikel:
What follows is an attempt to relate, in a perfectly straightforward manner,
how a young man who knew no one in the publishing world and who had
no literary agent became what is known in that same publishing world as
a ‘brand name author’. (King 1980: 15)
Griswold koos ervoor om de duistere, lugubere aspecten van Poe's werk te
vereenzelvigen met de persoonlijkheid van de auteur. Omdat King zijn eigen Griswold
speelt
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kan hij zelf bepalen welke facetten van zijn leven en werk hij wil vereenzelvigen.
King benadrukt vooral de ordinariness van zijn komaf. Als afgestudeerde
bachelorstudent Engels werkte hij eerst in een ‘laundromat’, en later als docent
Engels. In deze periode woonde hij in een trailer met zijn vrouw, die avonddiensten
draaide bij Dunkin' Donuts. King schetst een authentieke working-class achtergrond
voor zichzelf. (King 1980: 17-19) In Kings stacaravan deed het geiserhok dienst als
studeerkamer waarin King achter een kinderbureau op een typemachine schreef. Net
als Poe, leefde de jonge King op de armoedegrens, dronk hij te veel, praatte hij tegen
zichzelf en leed hij aan writer's block. (King 1980: 19-20) Later vertelde King dit
verhaal opnieuw in een meer sensationele stijl: ‘Budget is not exactly the word for
whatever it was we were on; it was more like a modified version of the Bataan Death
March’. (King 1985: 3)
In Kings oeuvre spelen autobiografische details altijd een belangrijke rol:
wasserettes (Carrie, Roadwork, ‘The Mangler’), middelbare schoolleraren (Rage,
‘Sometimes They Come Back’), artistieke buitenbeentjes (The Mist, Cell), gekwelde
schrijvers (The Dark Half, ‘Secret Window, Secret Garden’), teneergeslagen average
Joe's (bijna elke roman) passeren regelmatig de revue. Hiermee waarborgt King de
nauwe band tussen zijn komaf, zijn levensweg en zijn fictie. In interviews en op zijn
website spreekt King graag over persoonlijke ervaringen als inspiratiebron voor
horrorverhalen. Journalisten, critici en fans volgen getrouw. James Smythe, van The
Guardian, is overtuigd dat de hondsdolle Cujo in Kings gelijknamige roman (1981)
een metafoor is voor de alcoholverslaving van de schrijver.
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In On Writing perfectioneerde King de mythevorming rond zijn celebrity status als
horrorgrootmeester. Nauwkeurig geselecteerde jeugdherinneringen ondergaan een
transformatie van autobiografisch fragment naar horrorverhaal, compleet met
onheilspellende openingsscènes, gestage opbouw van spanning, monsters die
plotseling uit het duister springen, een heroïsch gevecht tegen Het Kwaad, en een
einde dat je haren te berge doet rijzen. In één van de meest angstaanjagende
herinneringen is de jonge King ziek. Het begint zo: ‘Most of the nine months I should
have spent in the first grade I spent in bed’. ‘should have’ is hier het sleutelbegrip.
Als een kind bijna negen maanden niet op school is, moet er wel iets ergs zijn gebeurt.
Maar wat? Het lijkt eerst een typische kinderziekte: ‘measles’; niks aan de hand.
Maar dan: ‘at some point my ears became involved’. Oren? Hier klopt iets niet. Net
als in de pulp horrorfilms uit Kings kindertijd wordt bij het eerste onheil een
wetenschapper ingeschakeld om het mysterie te onderzoeken. Het lijkt alsof King
de TV is ingekropen en op de set van Frankenstein is beland. Hij is in handen van
een grijnzende mad scientist, compleet met overdosis zelfvertrouwen, een sadistische
assistente en een reusachtige naald: ‘Relax, Stevie, this won't hurt’. King beschrijft
in tergend detail 1) hoe de arts de naald in zijn oor steekt en zijn trommelvlies
perforeert; 2) hoeveel pijn het doet; en 3) hoe een monster met ‘fine tendrils of yellow
pus’ tevoorschijn springt uit het binnenste van zijn oor. King is ‘brave’, maar er
blijken meerdere monsters schuil te gaan in zijn hoofd, en de dokter blijkt te liegen.
King gaat schoppend en krijsend zijn derde confrontatie aan met de waanzinnige
wetenschapper en de pusmonsters (is het een samenzwering?). Op het meest
angstaanjagende moment zijn er drie volwassenen nodig om de hysterische King te
bedwingen. Dan de climax, de confrontatie met de monsterkoning: ‘I screamed so
long and so loud that I can still hear it. In fact, I think that in some deep valley of
my head that last scream is still echoing’. (King 2000: 8-10) De Poe-mythe die
Griswold in het leven riep heeft er voor gezorgd dat Poe is vereenzelvigd met de
horrorscenario's uit een handjevol verhalen. De mythe die King over zichzelf in het
leven heeft geroepen vereenzelvigt hem met de average Joe's uit zijn werk die het
schoppen tot helden in een vaak allegorische confrontatie met Het Kwaad, maar
vooral ook met de ‘gewone’ lezer die samen met Kings personages kan dromen van
een overwinning op het meer tastbare kwaad van alledag.

Conclusie
Op YouTube strijden Poe en King om de horror celebrity titel in een ‘Epic Rap
Battle’. Poe rapt indrukwekkend in het metrum van ‘The Raven’. King legt de nadruk
op de omvang en de frequentie van zijn publicaties. Het blijft lang spannend, maar
in de laatste ronde komt King sterk uit de hoek: ‘I am the author with the blood and
gore lore galore... fame, money, talent, success... you'll always have less’. Hierop
heeft Poe slechts één antwoord: ‘nevermore’. Het is geen verrassing dat King de
overwinning opstrijkt. Hollywood heeft ons immers geleerd dat in een episch gevecht
de leerling zijn leermeester altijd verslaat. King begrijpt dat het moderne
schrijverschap deel uitmaakt van een alomvattende cultuurindustrie. Vanaf zijn eerste
succes begreep King
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dat horrorverhalen goed verkopen als de fictieve horror raakvlakken vertoont met
de ervaringen van de lezer. Poe begreep ook dat horror brood op de plank bracht,
maar hij zocht zijn shockeffecten in het uitzonderlijke en abstracte, in het schemerige
gebied vlak over de grens tussen leven en dood. Hierdoor verhoogde Poe de
esthetische waarde van zijn horrorverhalen, maar verloor hij de aansluiting bij een
publiek dat hunkerde naar meer toegankelijke gruwelsensaties. King vond zijn horror
in het dagelijks leven en heeft dit altijd benadrukt. Als postume horror celebrity
vervult Poe vooral een maatschappelijke functie als medium voor de expressie van
vervreemding en misnoegdheid. De ‘nevermore’ van zijn raaf is nu gelijkgesteld aan
de ‘echt niet’ van de jeugdige tegencultuur. Kings maatschappelijke contributie is
van een meer universele aard. Voor de recensent, boekverkoper en Kingfan Deborah
Notkin is Kings werk een bron van bemoediging in een angstaanjagende wereld.
Voor de advocaat, tijdschriftredacteur en Kingfan Douglas E. Winter is Kings werk
een zingevingsinstrument in een overwegend goddeloos tijdperk. De
platenmaatschappij van de King of Rock ‘n’ Roll beweerde ooit: ‘50,000,000 Elvis
Fans Can't Be Wrong.’ De King of Horror heeft tot op heden zo'n 350,000,000 boeken
verkocht.
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Laurens Ham
Onttroonde koning
De veranderde beeldvorming van Lodewijk van Deyssel
In dit artikel brengt Laurens Ham de verschillende beeltenissen van de
Nederlandse schrijver Lodewijk van Deyssel (1864-1952) onder de
aandacht. Ham maakt hierbij gebruik van zijn proefschrift Door
Prometheus geboeid, waarin hij vijf auteurs uit de periode 1820-1970
bespreekt. De vragen hoe Van Deyssels autorepresentatie diens autoriteit
als auteur kan versterken en hoe heterorepresentatiebronnen bijdragen
aan Van Deyssels identiteit, staan in dit artikel centraal. Ham richt zich
met name op de roman Vincent Haman van Willem Paap, waarin in de
hoofdpersoon de figuur van Van Deyssel te herkennen is, en op de
tweedelige biografie van Van Deyssel geschreven door Harry G.M. Prick.
Door het vergelijken van de auto- en heterorepresentatie brengt Ham
unieke elementen uit Van Deyssels oeuvre naar voren.
Weinig Nederlandse schrijvers kennen zo'n dubbelzinnige reputatie als Lodewijk
van Deyssel (pseudoniem van Karel Alberdingk Thijm, 1864-1952). Enerzijds heeft
hij een onmiskenbare status van celebrity: in letterkundige handboeken en
literatuurgeschiedenissen als Alles is taal geworden (2009) en Literatuur en
moderniteit 1840-1990 (1996) figureert hij als een van de prototypische Tachtigers,
een vernieuwer van het proza en een van de invloedrijkste critici die Nederland
gekend heeft. (Van den Berg & Couttenier 2009: onder andere 594-598; Ruiter &
Smulders 1996: onder andere 141-148) Aan de andere kant wordt, met name de
laatste decennia, vaak op een meewarige toon over zijn werk geschreven. Pieter
Steinz geeft in zijn publieksboek Lezen etcetera (2003) aan dat Van Deyssel inmiddels
bekender is om tot de verbeelding sprekende feiten, onder meer over zijn drang tot
onanie, dan om zijn letterkundige werk. (Steinz 2003: 85) In dit artikel stel ik deze
gespleten beeldvorming aan de orde. Ik ga daarbij beknopt in op Van Deyssels
autorepresentatie (oftewel zelfrepresentatie), die volgens mij debet is aan (de
veranderingen in) zijn reputatie, maar ik richt me vooral op enkele representaties
van anderen (heterorepresentaties). In het bijzonder bespreek ik de tweedelige Van
Deyssel-biografie (1997/2003) van Harry G.M. Prick en de roman Vincent Haman
(1898) van Willem Paap, in omgekeerd chronologische volgorde.
Dit artikel presenteert in een notendop een van de casussen die ik uitgebreider
uitwerk in mijn proefschrift Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit
van de moderne Nederlandse auteur.1 Deze studie laat zien hoe vijf schrijvers in de
periode 1820-1970,

1

De handelseditie van dit boek zal begin 2015 gepubliceerd worden bij Literatoren. Enkele
passages in dit artikel zijn woordelijk uit het boek overgenomen.
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van de vergeten broodschrijver J.B.D. Wibmer (1792-1836) tot Willem Frederik
Hermans (1921-1995), zich een positie van autoriteit hebben toegeëigend door zich
als autonoom te presenteren. Het gaat stuk voor stuk om schrijvers die zich kniediep
in de politieke en maatschappelijke debatten van hun tijd hebben begeven, en die
zich tegelijkertijd regelmatig als autonoom hebben opgesteld, in verschillende
betekenissen van dat woord. Soms presenteerden ze zichzelf als vrij van het publiek
of van een uitgever; soms verklaarden ze hun literatuur tot een autonome vrijplaats;
soms riepen ze zichzelf uit tot autonoom, eigenstandig individu. Deze daad van
zichzelf vrij verklaren gaat zo ver, dat de schrijvers hun eigen autoriteit lijken te
ondermijnen: ze representeren zichzelf bijvoorbeeld als machteloos of verklaren zich
vrij van iedere politieke inmenging. Toch, zo beargumenteer ik, dient dit uiteindelijk
om hun autoriteit te verstevigen. Juist het opeisen van een niet-gedefinieerde,
autonome positie kan een schrijver een autoriteithebbende rol geven. Althans, dat is
wat de schrijvers zelf lijken te beweren.
Het boek gaat zo in op een heet hangijzer van de hedendaagse (moderne)
letterkunde: de verhouding tussen autonomie en autoriteit. Onder meer de Franse
literatuurhistoricus William Marx presenteert die twee verschijnselen als praktisch
tegengesteld. In L'adieu à la littérature (2005; Nederlandse vertaling 2008) toont
Marx hoe auteurs zichzelf en hun werk in de marge hebben gemanoeuvreerd door
zichzelf gedurig in een autonome positie te plaatsen. De these lijkt glashelder: wie
zichzelf en zijn werk niet in een concrete politieke werkelijkheid laat functioneren,
verliest eenvoudigweg de interesse van de lezer. Door Prometheus geboeid laat echter
zien dat de claim autonoom te zijn ook juist de autoriteit van een auteur kan
versterken. Voor sommige auteurs geldt dat ze zich succesvol hebben weten te
representeren als cultuurcritici, die vanuit hun ongedefiniëerde maatschappelijke
positie de maatschappij zogenaamd van buitenaf onder vuur nemen.
Van Deyssel speelt in dit verhaal een interessante, enigszins afwijkende rol. Vooral
in zijn vroege oeuvre representeert hij zichzelf als een maatschappelijke autoriteit
bij uitstek, waarbij hij zichzelf graag met een absolute monarch vergelijkt. Ook
probeert hij een volstrekte beheersing over zijn autonome zelf te krijgen, door zijn
lichaam en geest te disciplineren. Dit samenspel van autonomie en autoriteit gaat
echter, vooral wat later in het oeuvre, steeds meer samen met een zelfrepresentatie
waarin het juist om autoriteitsverlies draait. Bij hem werkt dat echter net iets anders
dan bij bijvoorbeeld Multatuli en Hermans. Deze laatste twee weigeren pertinent de
positie in te nemen van wat ze een ‘specialiteit’ (Multatuli) of een ‘mandarijn’
(Hermans) noemen; ze weigeren kortom een burgerlijke intellectueel te worden die
vooral op een lucratieve post uit is. In plaats daarvan presenteren ze zich als werkelijk
vrije denkers. Hun autonomieclaim onderbouwt daarmee direct hun autoriteit. Bij
Van Deyssel is het anders: dat hij zichzelf in toenemende mate als
niet-autoriteitshebbend ging presenteren, lijkt louter destructief te hebben uitgepakt
voor zijn autoriteit. Verderop in het artikel wil ik laten zien dat hij met zijn nadruk
op autoriteitsverlies dan ook vooral poëticale bedoelingen had.
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In dit stuk gaat het me echter niet om Van Deyssels auteursstrategieën in de
autorepresentatie op zichzelf. Ik wil vooral inzoomen op de twee eerder genoemde
heterorepresentatiebronnen van Van Deyssel, om te laten zien hoe die enerzijds
bijdragen aan de door hem gewenste auteursidentiteit, maar hoe ze die identiteit
tegelijkertijd ondermijnen en deel uitmaken van een strijd om autoriteit.2 Het zal
blijken dat het in het geval Van Deyssel buitengewoon lastig is een onderscheid te
maken tussen auto- en heterorepresentatie: een heterorepresentatiebron als Pricks
biografie blijkt vooral in hoge mate door Van Deyssel geregisseerd te zijn. Dit door
elkaar lopen van de beeldvorming van de schrijver zelf en die van anderen is een
van de elementen die Van Deyssels oeuvre zo uniek maken.

Revolutionair en mislukkeling
Van Deyssel wordt, ook vandaag de dag nog, regelmatig als een letterkundige én
morele revolutionair voorgesteld. Zijn prozagedichten, met name ‘Menschen en
bergen’ (1889-1892), staan bekend als baanbrekende taalexperimenten. (Van der
Weij 1997: 198-220) Een bekende scène in het dertiende hoofdstuk van Van Deyssels
debuutroman Een liefde (1887), waar het hoofdpersonage Mathilde zichzelf bevredigt,
is volgens de Amerikaanse historicus Peter Gay de meest expliciete masturbatiescène
van de negentiende-eeuwse westerse literatuur. (Gay 1984: 330 en Gay 1986: 192;
zie ook Honings 2012: 73)
In dit rebelse beeld ontbreken de geweldsmetaforen vaak niet. Dat beeld van Van
Deyssel als ‘geweldenaar’ dateert al van zijn vroegste letterkundige optreden uit de
jaren 1880. Zo schreef de Tachtiger Willem Kloos over Van Deyssels essay Over
literatuur, (de heer Frans Netscher) (1886) een recensie waarin hij de schrijver als
een slachter voorstelt. Van Deyssel verandert door het ‘doodbliksemen’ van zijn
tegenstander Frans Netscher de literaire kritiek in ‘één reusachtige slachtersaffaire,
waar de lijken

2

In mijn proefschrift bespreek ik uitvoerig het begrip ‘posture’ als methode om dit type autoen heterorepresentaties beter te begrijpen. In navolging van Jérôme Meizoz, de belangrijkste
posture-theoreticus, onderscheid ik drie incarnaties van de auteur: de ‘biografische figuur’
(de schrijver buiten zijn werk; een figuur waar vrijwel nooit toegang toe bestaat), de ‘auteur’
(de schrijver zoals die zich bijvoorbeeld in interviews, essays en brieven presenteert) en de
‘verteller’ (dus een in de fictionele tekst ingebedde instantie, die soms maar niet altijd de
trekjes van de auteur vertoont). Daar voeg ik een vierde incarnatie aan toe: het personage.
Ik ben in mijn boek in het bijzonder geïnteresseerd in die personages waarvan aannemelijk
wordt gemaakt dat ze een verbeelding van de auteur vormen, omdat ze dezelfde naam dragen,
zelf schrijver ofkunstenaar zijn of biografische details met de auteur delen. Uiteraard is de
keuze een personage in de posture-analyse te betrekken altijd een interpretatieve keuze, die
mede afhankelijk is van de kennis die de lezer van de biografische figuur of de auteur heeft.
Zo toont hoofdstuk 5 van mijn boek dat de hoofdfiguur Lodewijk Stegman in de roman Ik
heb altijd gelijk (1951) door de tijd heen een andere betekenis heeft gekregen. Vóór 1969
was het voor lezers nagenoeg onmogelijk om na te gaan dat Stegman verschillende
levensfeiten met zijn schepper Willem Frederik Hermans gemeen had, maar in 1969 legde
Hermans in zijn Fotobiografie expliciet het verband met Stegman. Daarmee maakte hij die
figuur nadrukkelijker tot deel van zijn posture.
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uwer verslagenen op rijen zouden moeten hangen van honderd tegelijk, boven en
onder en op elkander’. (Kloos 1885-1886: 297) In de decennia daarna bleef de
strijdbare reputatie van Van Deyssel overeind, waarbij opvallend vaak metaforen
van geweld gehanteerd bleven worden. Anton van Duinkerken schreef in 1952 in
een necrologie: ‘Denken aan Lodewijk van Deyssel is onmogelijk zonder herinnering
aan de felle wijze, waarop hij zijn lichamelijk en geestelijk schier onvermoeibare
levenskracht in de strijd wierp.’ (Van Duinkerken 1952: 81) En zelfs in recente
literatuurgeschiedenissen wordt over het ‘stilistisch geweld’ of ‘verbaal geweld’ van
Van Deyssel gesproken. (Anbeek 1999: 46; Van den Berg & Couttenier 2009: 594)
Critici sluiten daarmee naadloos aan bij Van Deyssels autorepresentatie, die hij
ontwierp in de jaren 1880. Zijn essays uit die tijd, zoals Over literatuur en ‘Nieuw
Holland’, presenteren de ik-figuur als deel van een gewelddadige letterkundige
generatie, die op het punt staat de voorgaande generatie van de troon te stoten. In
Over literatuur wordt de ‘Revolutie in de Literatuur’ uitgeroepen, waarbij de termen
waarmee Van Deyssel dat doet uit de politiek en de krijgsvoering komen. (Van
Deyssel 1886: 38-39) Het lijkt wel alsof Van Deyssel enkel in metaforen kan spreken
over de nieuwe, extatische literatuurbeoefening die hij voorstaat. Over literatuur
eindigt immers met de beroemd geworden passage ‘Ik houd van het proza...’, waarin
het nieuwe proza met beelden van militair machtsvertoon én natuurgeweld verbonden
wordt.
Paradoxaal is dat Van Deyssel bij al deze hang naar geweld en verandering tegelijk
een conservatieve positie lijkt aan te hangen, en een hang naar orde lijkt te hebben.
Het wemelt in zijn vroege essays van de verwijzingen naar koningsfiguren, die op
autoritaire manier een leger besturen. Dat succesvol schrijverschap kan worden
vergeleken met hard autocratisch leiderschap, wordt bijvoorbeeld duidelijk uit een
citaat als: ‘Wat was Napoleon anders dan een dichter, in wiens werk de regels
soldaten-rijen waren, met tot besluit van elk der bedrijven van zijn drama
overwinningen, waaraan hij het geluk van massaas menschen offerde, zoekend naar
het goddelijke in zijn ikheid?’ (Van Deyssel 1919: 115) Op deze spanning tussen
orde en ordeloosheid kom ik verderop nog terug.
Tegenover de strijdbare auto- en heterorepresentatie van Van Deyssel staat een
heel andere kijk op zijn werk, die de afgelopen decennia steeds meer ingeburgerd
lijkt te zijn geraakt. In die visie is Van Deyssel een tragische, mislukte figuur, die
na een bliksementree in de letteren geen deuk meer in een pakje boter heeft geslagen.
Preciezer gezegd is dit het beeld dat van de biografische figuur Karel Alberdingk
Thijm bestaat. We kunnen ‘Lodewijk van Deyssel’ namelijk beschouwen als een
zogeheten heteroniem, een pseudoniem met een min of meer gefictionaliseerd
levensverhaal.3
In zijn jonge jaren ontwierp Thijm een reusachtig oeuvre op de tekentafel, waarin
hij talloze van zulke heteroniemen zou gebruiken. Naast de werken van de brutale
Van

3

Deze term ‘heteroniem’ werd door Fernando Pessoa gebruikt voor de vele schrijversgedaantes
waarin hij zich hulde, maar hij kan ook dienen om andere schrijvers te karakteriseren die
een spel speelden met hun schrijversidentiteit. Zie hierover de inleiding in Ham te verschijnen.
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Deyssel zouden er, mede om het geld, ook publieksromans geschreven worden van
al dan niet katholieke signatuur, onder verschillende schuilnamen. Slechts één van
deze heteroniemen zou náást Van Deyssel enigszins van de grond komen: de
gemoedelijke A.J., die met de tamme essays Multatuli (1891) en J.A. Alberdingk
Thijm (1893) en de novelle Blank en geel (1894) toonde aan over heel wat minder
stilistisch vuur te beschikken dan Van Deyssel.4 Later kwam de ambitie om een groot
aantal heteroniemen te ontwerpen ook steeds meer op de achtergrond te staan en
werd de naam ‘Lodewijk van Deyssel’ ook gebruikt voor boeken als Gedenkschriften
(1924), die helemaal niet aansloten bij de eerdere boeken van het gewelddadige
heteroniem. Dat werd ook in de heterorepresentatiebronnen opgemerkt. Al tijdens
het leven van Van Deyssel beschreven critici als Ter Braak hem als een steeds minder
strijdbare figuur, en dat beeld was deels op Gedenkschriften gebaseerd:
Zijn beste bladzijden schreef deze strijdbare virtuoos in de tijd, toen een
oud evenwicht was verstoord en een nieuw nog niet bereikt. Toen het
eenmaal bereikt was vond Van Deyssel geen nieuwe mogelijkheden. Hij
schreef omstreeks 1924 zijn Gedenkschriften. Dat boek kan men niet
zonder een glimlach lezen. Het is een precieus, uiterst gedetailleerd verslag
van een bestaan, dat werkelijk volkomen verleden is geworden. (Ter Braak
1951: 306)

De Van Deyssel van Prick / De Prick van Van Deyssel
Invloedrijk voor de beeldvorming is vooral het werk van Harry G.M. Prick
(1925-2006) geweest. Op jonge leeftijd raakte hij in contact met de door hem zeer
gewaardeerde Van Deyssel, die hem belastte met een verantwoordelijke taak: het
beheren van zijn archief en het schrijven van zijn biografie. Prick stemde toe en
kwijtte zich de decennia erna ongekend precies van zijn taak. Hij verzorgde nieuwe
uitgaven van boeken als Een liefde en De kleine republiek (eerste druk 1889),
verzamelde teksten die eerst slechts als verspreide tijdschriftbijdragen hadden bestaan
(bijvoorbeeld Het Ik (1978) en De Adriaantjes (1983)), schreef een vuistdik
proefschrift en een 2500 pagina's tellende biografie in twee delen. In de recensies
van dat laatste reuzenproject, waarvan de delen in 1997 en 2003 gepubliceerd werden,
klonk bewondering door voor de ongekend precieze wijze waarop Prick het leven
van Van Deyssel had gereconstrueerd, soms van dag tot dag of van uur tot uur. Dat
hij dat kon doen, kwam doordat Van Deyssel zijn leven lang een minutieus systeem
van dagboeken en aantekenschriften bleek te hebben bijgehouden.
Pricks biografie bevestigt wat vele van zijn losse edities en publicaties eerder al
suggereerden: dat Karel Alberdingk Thijm een poging had gedaan zijn leven tot in
de
4

Het is dan ook onjuist om Blank en geel als een product van Lodewijk van Deyssel te
beschouwen, zoals Liesbeth Minnaard doet in een artikel over het boek. (Minnaard 2010)
Ze volgt daarbij de heruitgave van het boek, verzorgd door Prick, waarin ‘Lodewijk van
Deyssel’ als auteursnaam wordt vermeld. (Van Deyssel 1979a)
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puntjes te organiseren om zo tot een ongekende letterkundige productie te komen maar dat dit was mislukt. Thijm schreef, met name in de jaren 1890, bijvoorbeeld
pagina's vol over de technieken die hij zou gebruiken om om vier uur 's nachts op te
kunnen staan - een must wanneer hij een productief letterkundige wilde worden, zo
dacht hij - en op 1 juli 1891 leidde dit tot de ‘1e DAG VAN GOED OPSTAAN’,
zoals hij in zijn dagboek aantekende. (Van Deyssel 1980: 8) Het zou meteen een van
de laatste zijn. Weinig wijst erop dat de geestelijke en ook fysieke oefeningen
waarmee Thijm zich wilde disciplineren een gimmick waren. Zoals Kris Humbeeck
heeft laten zien, wilde Van Deyssel zichzelf daadwerkelijk als een machine besturen,
om er vervolgens achter te komen dat dat onmogelijk was. (Humbeeck 1991)
Ongetwijfeld had dat met het overspannen karakter van Thijms verwachtingen te
maken, maar er speelde nog iets anders mee. Thijm plaatste zichzelf in een poëticale
spagaat, die samenhing met zijn dubbelzinnige visie op politieke en letterkundige
orde die ik eerder schetste. Enerzijds draaide alles voor hem om beheersing, om de
constructie van een machinaal functionerend autonoom zelf. Anderzijds meende hij
dat grootse literatuur niet op zo'n geregelde manier kon ontstaan, maar alleen vanuit
een toestand van Extase. Hij beschouwde het schrijven als een drietrapsraket: via
het doen van Impressies wilde hij tot Sensaties komen, en dit zou weer tot een toestand
van Extase leiden - de hoofdletters zijn van hemzelf. (Kemperink 1988; vgl. ook Van
Halsema 2006) Vanuit dit verlangen naar Extase als voorwaarde voor een productief
schrijfproces laat zich ook zijn grote afkeer van zelfbevrediging begrijpen. Alle
energie en driften die hij had, moesten worden gesublimeerd in literatuur. Hij vreesde
door onanie zijn energie op een verkeerde manier te laten afvloeien; zelfbevrediging
werd immers in deze periode als een ingrijpende verzwakking van lichaam en geest
gezien. (vergelijk bijvoorbeeld Hartsen 1867: 13-14) Dat hij er niet in slaagde zijn
hooggestemde ideeën uit de vroege jaren tachtig uit te voeren, weet hij direct aan
zijn behoefte tot onanie. (Van Deyssel in Prick 2003: 303)
Zaak was dus een volstrekte autoriteit uit te oefenen over de eigen geest en het
eigen lichaam, maar tegelijkertijd ruimte te laten voor autoriteitsverlies en gebrek
aan controle. Het is opmerkelijk om te zien dat in het werk van de late Van Deyssel
dat principe van ordeloosheid steeds meer op de voorgrond komt te staan. Latere
prozagedichten, zoals Het leven van Frank Rozelaar en De Adriaantjes, kenmerken
zich steeds meer door een mateloze, ongeremde beschrijving van de wereld. Bij deze
manier van schrijven past wellicht een andere zelfrepresentatie: een die minder op
autoriteit en meer op autoriteitsverlies en gebrek aan hiërarchie is gericht.
Het is dan ook niet vergezocht om te veronderstellen dat Van Deyssel de
representatie die Prick van hem zou ontwerpen moet hebben voorzien, wellicht zelfs
impliciet gestuurd. Hij overhandigde zijn complete persoonlijke archief aan zijn
zelfbenoemde biograaf Prick, inclusief alle ‘belastende’ papieren over gefrustreerde
ambities en mislukte pogingen om de drift tot onanie te beteugelen. Daarmee maakte
hij voor Prick de weg vrij om een biografie te schrijven waarin juist voor het element
van autoriteitsverlies volop aandacht was. De biograaf en de gebiografeerde zijn in
dit geval dus op
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een fascinerende manier aan elkaar verbonden. Prick heeft ingrijpend de reputatie
van Van Deyssel en de visie op zijn figuur beïnvloed, maar hij heeft dat gedaan langs
lijnen die door de auteur zelf voor hem waren klaargelegd. De facto geldt dat ook
voor wat latere onderzoekers over Van Deyssel hebben geschreven. Door voortdurend
in zijn persoonlijke papieren op zichzelf te reflecteren, zijn oeuvre in periodes onder
te delen et cetera, is de hand van Van Deyssel voortdurend aanwezig in publicaties
over zijn werk die na zijn dood verschenen. (bijvoorbeeld Kemperink 1988; Leijnse
1995)

De woordkunstenaar versus de realist
Een van de allervroegste teksten die Van Deyssel met autoriteitsverlies in verband
brengt, is Vincent Haman van Willem Paap (1856-1923). Deze sleutelroman laat
zich gemakkelijk lezen als een fictionele afrekening met de auteurs rond De Nieuwe
Gids, waarbij Paap een tijdlang als redacteur aangesloten was. Vincent Haman,
duidelijk een literaire verbeelding van Van Deyssel, is het centrum van de roman.
Opvallend vroeg legt Paap al de eigenaardige gespletenheid in de figuur van Van
Deyssel bloot, zijn tegelijk autoriteithebbende en autoriteitsloze karakter. Maar de
roman is vooral de moeite waard omdat hij een strijd om de autoriteit aangaat: Paap
plaatst tegenover de ‘woordkunstige’ traditie van Van Deyssel cum suis een
‘realistische’ letterkundige traditie, met Multatuli aan het hoofd, waarin hij impliciet
ook zichzelf positioneert.
Vincent Haman presenteert twee letterkundige conflicten: die tussen de oudere en
de jongere generatie, en die tussen woordkunstenaars en realisten. Aan het begin van
de roman is vooral aandacht voor de eerste botsing, die effectief wordt uitgebeeld
als een familiair generatieconflict.5 Aan het begin van de roman wordt de familie
Haman uitgetekend, ‘geboren letterkundigen’ (Paap 1936: 27) die met het rebelse
zoontje Vincent enigszins in de maag zitten. Er is bewondering voor zijn letterkundige
interesse, die volop wordt gevoed, maar zijn soms ondermijnende of agressieve
gedrag worden in het overbeschaafde milieu van de Hamans niet getolereerd.
Dit vormt de voedingsbodem voor Vincents dromen van een letterkundige revolutie,
zoals in de volgende innerlijke monoloog: ‘Wij staan op den drempel van een eeuw
van kennis en werkelijkheid, en wij wankelen, soms, als dronken mannen voor het
groote licht dat daar vlamt vóor ons. Maar wij werken. Wij zijn in het uur van de
vernieling. Morgen zal het gebouw gebouwd worden.’ (Paap 1936: 66-67) Dit brengt
regels uit Van Deyssels Over literatuur in gedachten: ‘Bij het ontstoken vuur van
onzen toorn en ons verachten, maken wij den bouwstof voor ónze monumenten.
Hoort gij dien knal niet, daar heel van ver; 't is een uwer keizers, die daar wordt
vermoord; en dien andere, nog luider, dat is uw geliefde koning, die valt. / Wij zijn
de Revolutie in de Literatuur.’ (Van Deyssel 1886: 38-39) Frappant is echter het
verschil in beeldspraak. Waar bij Van Deyssel het vuur geproduceerd wordt door de
wij-figuren zelf, of beter gezegd
5

In de heruitgave uit 1936 benoemde inleider Menno ter Braak welke romanfiguur voor welke
auteur zou kunnen staan: Ambrosius Haman is bijvoorbeeld een variant op Willem Bilderdijk,
Stephanie Haman lijkt op Geertruida Bosboom-Toussaint. (Ter Braak in Paap 1936: 19-24)
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door hun toorn, bevindt het ‘groote licht’ zich in het citaat uit Vincent Haman buiten
de wij-figuren, in de verte. En waar Van Deyssel geen ruimte voor twijfel of nuance
laat, wankelen de revolutionairen in Vincent Haman als ‘dronken mannen’ naar het
licht, waarbij het onzeker is of ze hun doel ooit zullen bereiken. Dit is al een
aanwijzing dat Vincents rebellie uiteindelijk nogal voos zal blijken te zijn.
Terwijl Vincent eerst vooral heil ziet in het overnemen van de naturalistische mode
uit Frankrijk - ook omdat Zola door de generatie van zijn ouders als een
schandaalschrijver wordt beschouwd - komt hij al snel, net als Van Deyssel, bij de
veel esthetischer schrijfpraktijk uit die in Frankrijk begint te ontstaan. Hij gaat
‘woordkunst’ beoefenen, prozagedichten schrijven waarin hij complexe grammaticale
experimenten aangaat. De verteller van de roman spreekt een zeer negatief oordeel
uit over deze on-Nederlandse praktijk: ‘[E]en nuffig vertoon van vreemddoenerij,
een nagemaakte distelbloem in het zanderig tuintje eener ledige ziel.’6 (Paap 1936:
91) Vincents introductie van de woordkunst krijgt onmiddellijk navolging bij zijn
generatiegenoten van De Nieuwe Revue (lees: De Nieuwe Gids), maar hijzelf loopt
volledig vast: hij constateert uiteindelijk ook zelf dat hij ‘leeg’ is, dat hij niets te
vertellen heeft. (Paap 1936: 200) Het is een probleem dat de roman al vanaf het begin
doorspeelt: omdat Vincent alleen interesse heeft voor literatuur en volgens zijn
basisschooldocent ‘altijd abstrait [is]: hij ziet niet’ (Paap 1936: 44), doet hij volgens
de verteller van het boek geen enkele levenswijsheid op.
Met deze kritiek op een gebrek aan ondervinding doet een nieuw poëticale botsing
in de roman zijn intrede, die tussen de woordkunstenaar en de realist. Het wordt de
lezer steeds duidelijker dat er helemaal niet zo'n groot onderscheid tussen de jongere
en de oudere generatie Hamans bestaat: beide zijn door en door verliteratuurd en
weinig wereldwijs. Tegenover hen plaatst de verteller van het boek echter een auteur
wiens schrijverschap juist wel op ondervinding is gebouwd: Multatuli. Hij doet zijn
intrede op het moment dat door de verteller de bron van rebellie van de jongere
generatie wordt gezocht. Multatuli's gezag wordt als bijzonder groot voorgesteld:
[D]en eenig grooten Multatuli, den geweldenaar die in alle hoeken van
het menschelijk denken rondging om ze te zuiveren van de spinraggen der
eeuwen; die winderige wetenschappen verweet haar zeuren naar oude
sleur, kunsten haar oneerlijk vertoon van valsche poezie [sic]; die, met
een albegrijpend samenvatten, aan de negentiende-eeuwsche
menschenzieltjes, met plechtig gebaar zich dom ploeterend in een
millioenste part van 't volle gezichtsveld der ziel, den natuureisch stelde,
weer volkomen mensch te worden, als noodzakelijke voorwaarde voor
ware wetenschap, ware kunst, op niet al te idioten grondslag gebaseerde
maatschappij. (Paap 1936: 71-72)

6

Paap neemt in de roman een aantal fragmenten van Van Deyssels prozagedichten bijna
letterlijk over, uiteraard met een spottende bedoeling. (Vergelijk bijvoorbeeld Paap 1936:
186-187 met Van Deyssel 1889: 407-408.)

Vooys. Jaargang 32

25
Hoewel het woord ‘geweldenaar’ doet denken aan Vincent Hamans ambitie om de
oude literatuur te vernielen, maakt dit citaat duidelijk dat er tegelijkertijd een kloof
gaapt tussen Vincents en Multatuli's letterkundige praktijk. Als Multatuli een
geweldenaar is, dan is het met het doel het denken te zuiveren; als hij mensen iets
verwijt, dan is het om ze een alternatief voor ogen te stellen. Hij wil dat iedereen
‘volkomen mensch’ wordt, omdat die menselijkheid de onderbouwing zou kunnen
vormen voor wetenschap, voor kunst en voor een maatschappij op gezonde grondslag.
Paap representeert Multatuli hier op een manier die de laatste beslist zou
onderschrijven. Het hele oeuvre van Multatuli, van zijn pseudoniem (letterlijk: ‘Ik
heb veel gedragen’, veelal ook vertaald als ‘Ik heb veel ondervonden’) tot zijn
duizenden pagina's romantekst en essayistiek, is een pleidooi voor het opdoen van
ondervinding als een grondslag voor een volledig menszijn.7 Max Havelaar in de
gelijknamige roman, of de sympathieke koningin Louise in het toneelstuk
Vorstenschool, beide zijn het morele voorbeelden omdat ze het gezag dat ze uitoefenen
proberen te onderbouwen met een diepgaande kennis van wat er om hen heen gebeurt.
Vandaar Multatuli's kritiek op de romankunst of op de poëzie: die zou lezers verder
van de waarheid afleiden, het domein van de fictie in.8
Vincents generatie heeft de kritiek op de retorische, ‘lege’ schrijfpraktijk van de
oudere schrijvers weliswaar van Multatuli overgenomen, zo vervolgt de verteller,
maar feitelijk kwamen ze niet van hun voorgangers los: zij, ‘overigens even litteraturig
beperkt van gezichtskring als hun voorgangers, [gingen] wat nieuws (...) leveren dat,
ten gevolge van hun gebrek aan kennis en hun groote eenzijdigheid van gevoel, niets
anders zou worden dan een vervanging der eene retorica door de andere’. (Paap 1936:
72) Wat hen uiteindelijk ontbreekt is het vermogen ‘te leven in de wereld der realiteit’.
(Paap 1936: 73) De verteller van het boek construeert dus een absoluut onderscheid
tussen een gerichtheid op het literaire woord en een gerichtheid op ‘de buitenwereld’.
De roman laat echter zien hoe de realistische literatuurbeoefening van Multatuli
nauwelijks voet aan de grond krijgt, ook niet bij de jongeren. De jongere en de oudere
generatie realiseren zich namelijk dat ze feitelijk dezelfde letterkundige visie delen
en verzoenen zich met elkaar. Deze verzoening vindt plaats op een gezamenlijk diner.
Waar dit eerder in het boek in spanningen resulteerde, loopt het contact nu bijzonder
soepel. De oudere auteurs brengen de ene na de andere toost uit, waarbij een van
hen, Gabriël Haman, een woordkunstige monoloog begint: ‘Dies, als
gedachte-kunstenaar, hef ik mijn rood-wijnend glas op de nieuwe taal, op de taal der
schoonheid, de woordkunsttaal, die opgebloeid in de schoone landen van den Dollart
tot de Schelde, in de lage landen der schoonheid van Rembrandt en Vondel...’ (Paap
1936: 278)
De roman verwijst hier bijna letterlijk terug naar een gebeurtenis uit 1887, toen
de

7
8

Vergelijk ook Ham te verschijnen, hoofdstuk 2.
Tegelijkertijd was dit fictionele domein wel datgene waar Multatuli steeds opnieuw van
gebruikmaakte om zijn lezers te verleiden en iets voor elkaar te krijgen. Zie over deze paradox
in Multatuli's werk Pieterse 2008.
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gezeten burger-schrijver H.P.G. Quack in een lezing over de ‘macht der taal’ Van
Deyssels Over literatuur plagieerde. Hij nam zonder bronvermelding een aantal
passages uit die brochure goeddeels over en paste het in zijn conservatieve
letterkundige agenda in.9 (Quack 1887) Van Deyssel reageerde toen met een bijtend
satirisch stuk, waarin hij aan het plagiaat goeddeels voorbijging, maar Quack vooral
representeerde als ‘een tooster’, een krachteloos schrijver die zelf niets presteert maar
alleen kan teren op het talent van anderen. (Van Deyssel 1979b) In Vincent Haman
gebeurt echter iets heel anders: de jongere generatie verzet zich helemaal niet tegen
de toosts van de ouderen, maar besluit dat het maar beter is de strijdbijl te begraven:
‘Waarom die strijd? Zij allen immers komen in de vaderlandsche chrestomathieën
[bloemlezingen, LH] als een vriendenkring bij elkander te staan.’ (Paap 1936:
278-279)
Vincent Haman kan worden gelezen als een vorm van fictionaliserende
heterorepresentatie van Lodewijk van Deyssel. Erg goed komt die er niet vanaf:
hoewel zijn kritiek op oudere schrijvers in beginsel wordt onderschreven, wordt zijn
schrijfwijze krachtig afgewezen. Ook wordt, via de fictionele figuur van Vincent
Haman, getoond hoe Van Deyssels autoriteit een façade is: ze is gebouwd op
stilistische krachtpatserij, die uiteindelijk door geen enkele wezenlijke
maatschappijkritiek wordt onderbouwd. Hier schetste Paap een beeld van Van Deyssel
dat in 1898 nog ‘nieuw’ was, maar zoals besproken bij latere auteurs in minder
bijtende vorm zou terugkeren. Paap droeg op die manier bij aan een wending die de
beeldvorming rond Van Deyssel in enkele decennia zou doormaken. Het is wel de
vraag of zijn roman aanvankelijk als serieus te nemen werd beschouwd. Niet alleen
een in de roman bespotte auteur als Willem Kloos sprak een geringschattend oordeel
uit over het boek, ook in een recensie van een herdruk (1908) werd het boek nog als
een weliswaar knappe, maar toch ongepaste scheldpartij geïnterpreteerd. (Kloos
1898-1899; Persyn 1909)
Vincent Haman laat vooral scherp zien dat de beeldvorming van een auteur vaak
is verknoopt met representaties die van ándere auteurs worden gegeven. Paap
positioneert zichzelf met deze roman nadrukkelijk op het letterkundige podium, en
wel aan de kant van Multatuli die in deze roman als de werkelijke letterkundige
autoriteit wordt gerepresenteerd. Uit de opdracht van het boek, ‘Aan de nagedachtenis
van Multatuli’, en uit het polemische voorwoord bij de eerste druk, wordt duidelijk
dat de auteur Paap zich achter de multatuliaanse visie van de verteller schaart. En
zoals Paap zijn eigen auteurschap en dat van Multatuli medevormt met deze roman,
zo eigent Menno ter Braak zich een vergelijkbare positie toe in de herdruk van Vincent
Haman uit 1936. De ventist Ter Braak plaatst zich met het voorwoord bij deze herdruk
in de traditie van Multatuli en Paap, als voorvechter voor een realistische, tegen de
opgeblazen artisticiteit gerichte schrijfpraktijk.

9

Dat Paap naar dit conflict verwijst, blijkt onder meer uit het feit dat Quack én Gabriël Haman
nadrukkelijk Rembrandt en Vondel noemen.
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Besluit
In dit artikel heb ik willen laten zien hoe fascinerend de auto- en heterorepresentatie
van Lodewijk van Deyssel met elkaar zijn verknoopt. De schrijver presenteerde
zichzelf afwisselend als autoriteitsloos en autoriteithebbend, vooral om poëticale
redenen, en slaagde er via zijn enorme archief en zijn talloze zelfreflexieve teksten
ten dele in zijn heterorepresentatie te beïnvloeden. Biografen als Prick of schrijvers
van biografische romans als Paap voegden zich dan ook ten dele naar de representaties
die voor hen werden ‘klaargelegd’. Tegelijkertijd heeft dit artikel duidelijk gemaakt
dat zij ook middelen in handen hadden om de reputatie van de schrijver mede vorm
te geven. Paaps roman is wat dat betreft een fascinerende bron. Hij presenteerde Van
Deyssel al als autoriteitsloos toen die in zijn openbare autorepresentatie nog
nauwelijks op dat principe van autoriteitsverlies inzette. Je kunt veronderstellen dat
auto- en heterorepresentatie dus wederzijds invloed hebben gehad: de boeken van
Prick en Paap zijn deels een product van Van Deyssels representatiestrategieën, maar
omgekeerd kan Van Deyssel zich ook deels naar de heterorepresentatie zijn gaan
gedragen.
Uiteraard staat de beeldvorming nooit stil: iedere nieuwe bijdrage, óók dit artikel,
draagt weer bij aan de heterorepresentatie van een auteur. In het geval van Van
Deyssel is de kans dat er binnen korte tijd een geheel nieuwe visie zal ontstaan
overigens klein. Prick was tussen 1969 en 1988 conservator van het Letterkundig
Museum. Van het belang van het transparant maken van een letterkundige
nalatenschap voor toekomstige biografen moet hij dus als geen ander doordrongen
zijn geweest. Vandaag de dag is het archief-Van Deyssel, met zijn ongeveer 130
dozen ongetwijfeld een van de grootste van het museum, echter opvallend slecht
ontsloten. De digitale catalogus van het Letterkundig Museum geeft aan dat de
documenten ‘niet nader gecatalogiseerd’ zijn. Het is alsof Prick zijn beeld van Van
Deyssel tegen nieuwe biografen wilde beschermen.
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Eline Peeters & Aurelie van 't Slot
Het Publieke Schrijverschap van Leon de Winter
Leon de Winter is niet alleen één van Nederlands best verkopende
schrijvers; hij is ook iemand die zich door zijn presentatie in de media bij
uitstek leent voor een onderzoek naar zijn status als celebrity. De Winter
is een publieke beroemdheid die regelmatig op televisie te vinden is en
zich nadrukkelijk als commercieel succesvol auteur presenteert. Anderzijds
houdt hij ook nog steeds vast aan het beeld van de traditionele auteur die
zich terugtrekt in zijn schrijfkamer om zijn drift tot schrijven te bevredigen.
Met behulp van de theorieën van literatuurwetenschappers als Thomas
Vaessens en Gaston Franssen duiden studenten Eline Peeters en Aurelie
van 't Slot deze tweeslachtigheid.
Met onderstaand citaat positioneert Leon de Winter (1954) zijn schrijverschap in een
interview met De Telegraaf (2012):
Nee, dat mocht niet, entertainen. Als je ziet hoe Kaplan is neergesabeld
en kapot gemaakt. Dat boek kreeg helemaal geen kans, maar dat is op
eigen kracht een bestseller geworden. Daarna had ik ook nog eens het lef
om een Jaguar te kopen; dat kon je ook niet doen als schrijver in die tijd.
Een schrijver hoorde in een oude Saab te rijden, als 'ie überhaupt al reed.
Je hoorde je aan bepaalde codes te houden. (De Jong 2012)
De Winter keert zich expliciet af van het in zijn ogen ouderwetse beeld van de
schrijver als maatschappelijke outcast. Hij spreekt hier over ‘bepaalde codes’ en hij
is niet van plan zich daar nog aan te houden. In een interview naar aanleiding van
het verschijnen van VSV (2012) reageert De Winter wederom kritisch op dit soort
schrijvers, die volgens hem behoren tot de ‘grachtengordelelite’. Hoewel hij zich in
dit interview in De Telegraaf (2012) enerzijds klassiek neerzet als een schrijver die
zich terugtrekt om ‘uit een persoonlijke drift’ te schrijven, plaatst hij zich anderzijds
buiten het romantische (of autonome) schrijversbeeld: ‘De pose van het “schrijver
zijn”, die beviel me niet. Ik wilde entertainen, een meeslepend verhaal vertellen.’
(De Jong 2012) De Winter noemt zijn eigen werk ‘variétéliteratuur’, waarbij hij
gebruik maakt van thriller- of spionagestructuren en ‘diverse circusachtige acts’.
(Dijksman 2012)
Hoewel De Winter in de eerste jaren van zijn schrijverschap vooral intellectuele
literatuur schreef, maakte hij in 1986 een omslag met Kaplan. Deze omwenteling
werd negatief beoordeeld door critici, maar maakte van De Winter een bestsellerauteur
die
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met commercieel aantrekkelijke, filmisch geschreven romans grote bekendheid
verwierf, zowel in Nederland als daarbuiten. Met het verschijnen van de romans Het
recht op terugkeer (2008) en VSV (2012) is De Winters engagement een constante
geworden in zijn literaire werk. De auteur toonde zijn maatschappelijke betrokkenheid
eerder ook al buiten zijn boeken. Vanaf 9/11 was De Winter steeds vaker in de media
te zien, waarbij hij optrad als deskundige op het gebied van verschillende actuele
problemen, gaande van de problematiek in de Gaza-strook tot de fundamenten van
de Europese democratie.
Volgens Thomas Vaessens, hoogleraar Nederlandse Letterkunde, markeert 9/11
een keerpunt in de Europese literatuur. Hij ziet de aanslagen op New York en
Washington en het daaruit resulterende politieke klimaat in de westerse wereld als
het einde van het relativistische denken dat gepaard gaat met het postmodernisme.
(Van Dijk & Vaessens 2011) Door deze gebeurtenissen werden de waarden van het
relativistische postmodernisme niet langer houdbaar bevonden, waardoor er een
nieuw ontwikkeling zichtbaar werd. Vaessens onderzoekt deze ontwikkeling, het
zogenaamde ‘laatpostmodernisme’, in zijn controversiële werk De revanche van de
roman (2009). Hierin spreekt Vaessens over een ontwaarding van de literatuur in de
naoorlogse periode waardoor de urgentie en het belang van de literatuur onder druk
zijn komen te staan. Vaessens vraagt zich af of we de buitenwereld nog kunnen
overtuigen van het belang van de roman, wanneer we vasthouden aan het elitaire
standpunt van de autonomie: ‘Het idee van de autonomie van de “zuivere” literatuur
is een luxe die een literatuur zich eigenlijk alleen kan veroorloven wanneer zij
vanzelfsprekend in de belangstelling staat.’ (Vaessens 2009: 3)
Autonome literatuur verheft zich volgens Vaessens boven het alledaagse, de
actualiteit en de politiek. Doordat schrijvers zich terug hebben getrokken achter het
dogma van de autonomie, is er niets terecht gekomen van de gedroomde heldenrol
voor schrijvers in de naoorlogse literatuur. (Vaessens 2006) Vaessens merkt echter
een tegenbeweging op. Laatpostmoderne auteurs willen uit ‘het verliteratuurde
universum van de republiek der letteren’ (Vaessens 2009: 12) stappen en gaan in
hun werk maatschappelijke betrokkenheid tonen. Daarnaast gaan ze op zoek naar
een achterban. Na het afscheid van het postmodernisme staan laatpostmoderne auteurs
in hun romans open voor de werkelijkheid en de actualiteit. Daarnaast beperken zij
hun engagement niet tot de kaft van hun boeken, maar manifesteren zij zich
uitgesproken in de media, waar zij een rol willen vervullen als publieke intellectueel.
Voor een publieke intellectueel is niet alleen de literaire wereld het speelveld, maar
ook de publieke ruimte.
Vaessens noemt in zijn werk De Winter kort als een auteur die de werkelijkheid
toe laat in zijn romans. Hij wordt echter niet geselecteerd als een van de belangrijke
Nederlandse laatpostmoderne auteurs. Dit is opmerkelijk aangezien De Winter zich
geëngageerd opstelt, zowel in zijn literaire werk als daarbuiten, en zich met zijn
romans richt op een groot publiek. De Winter zet zich af tegen het traditionele
schrijverschap door zich zowel te positioneren als publieke intellectueel en als
celebrity author. In dit artikel wordt derhalve onderzocht hoe De Winter zijn publieke
schrijverschap in-
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vult en hoe hij zijn posities als literair schrijver, publieke intellectueel en mediafiguur
weet te verbinden.

Publiek schrijverschap
Aan de hand van Vaessens' bespreking van de laatpostmoderne auteur, lijkt het of
de auteur moet kiezen: de auteur stelt zich autonoom op of kiest ervoor om
engagement te tonen en op zoek te gaan naar een groot publiek. Deze keuze is echter
niet zo dualistisch. Wanneer een auteur optreedt in de publieke ruimte, komt hij
terecht in een spanningsveld. De auteur moet daardoor voortdurend artistieke en
sociaal-literaire keuzes maken, zowel over de positie die hij in wil nemen als over
de literatuur die hij wil schrijven. Dit spanningsveld is kenmerkend voor wat Sander
Bax het ‘publieke schrijverschap’ noemt.
De reputatie van een auteur wordt in de eerste plaats geconstrueerd binnen het
literaire veld, maar ten gevolge van het dominante mediatijdperk dient de auteur zich
steeds vaker eveneens te schikken naar de normen en waarden van de publieke media.
Hierdoor wordt de auteur geconfronteerd met twee classificatie- en
canoniseringsprocessen die elkaar regelmatig tegenspreken. (Bax, De Mulisch Mythe
[manuscript]) Het normensysteem dat binnen het literaire veld erkend is, komt voort
uit de opvattingen van Pierre Bourdieu (1996) over de literaire autonomie. Bourdieu
gaat ervanuit dat het literaire veld relatief onafhankelijk functioneert van andere
maatschappelijke velden. Dit houdt niet alleen in dat de auteur autonome literatuur
schrijft, maar ook dat hij autonoom handelt. Kernwaarden daarbij zijn:
sociaaleconomische onafhankelijkheid, politieke belangeloosheid en de vrijheid om
zonder restricties te kunnen schrijven. Deze conventies staan haaks op wat er in de
publieke media soms van schrijvers wordt verwacht: dat zij zich presenteren als
financieel succesvol, politiek gekleurd en dat zij herkenbare en autobiografische
boeken schrijven.
Wanneer de auteur zich in de publieke ruimte bevindt (zij het als publieke
intellectueel of publieke beroemdheid), moet de auteur keuzes maken over de positie
die hij in wil nemen. De auteur als publieke intellectueel bevindt zich derhalve in
een spanningsveld tussen de autonomie van de literatuur enerzijds en het engagement
in de publieke ruimte anderzijds. Toch zijn Bax en Sarah Beeks (2011) van mening
dat autonomie en engagement elkaar niet uitsluiten: ‘de geëngageerde schrijver heeft
de autonomie nodig, als afzetpunt en als vertrekpunt.’ (Bax & Beeks 2011: 394) Om
als publieke intellectueel op te kunnen treden, moet een auteur eerst een bepaald
prestige opbouwen binnen het literaire veld. Om een literaire beroemdheid te worden
zal een auteur eerst bekendheid binnen het literaire veld moeten verwerven alvorens
hij media-aandacht kan genereren. Ook deze vorm van publiek schrijverschap gaat
gepaard met een spanning tussen de autonomie van de literatuur en de behoefte aan
media-aandacht. Auteurs maken binnen deze spanningsvelden continu keuzes die
hun imago beïnvloeden.

De publieke intellectueel
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Illustratie: Daniël Labruyère

eel, maar hij licht niet toe wat hij onder deze notie verstaat. Richard A. Posner
definieert de public intellectual als volgt: ‘Intellectuals who opine to an educated
public on questions of or inflected by a political or ideological concern.’ (Posner
2003: 2) Een publieke intellectueel besteedt met name aandacht aan actuele
maatschappelijke belangen en drukt zich uit op een manier die toegankelijk is voor
het grote publiek. Odile Heynders (2009) stelt dat de term ‘intellectueel’ aan het eind
van de twintigste eeuw werd gebruikt voor een groep schrijvers die in hun literaire
werken politiek geëngageerd waren en zich toelegden op een bepaald ideaal, dogma
of project. Hedendaagse schrijvers stellen zich meer dan ooit op als publieke
intellectuelen. (Heynders 2009)
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De schrijver als publieke intellectueel heeft een boodschap en neemt in zijn literatuur
een standpunt in inzake actuele debatten.
De grens tussen de literaire tekst en de wereld is volgens Heynders de kern van
de ‘crisis’ van de literatuur. Als reactie op deze crisis wordt er volgens Vaessens met
het laatpostmodernisme teruggekeerd naar de geëngageerde roman, terwijl Frans
Ruiter en Wilbert Smulders (2009) juist het belang van een autonoom schrijverschap
aangeven. Heynders lijkt zich tussen beide opvattingen te positioneren. Zij is van
mening dat beide posities plausibel zijn, maar dat zowel de directe relatie tussen de
fictionele tekst en de werkelijkheid als de autonome positie niet representatief zijn
voor de hedendaagse situatie. Zij ziet een generatie nieuwe schrijvers die de
tegenstelling willen ontstijgen: ‘In my opinion, the autonomy of the literary work is
opened up by authors who depict and rethink political issues and in doing this,
demarcate specific places in the public sphere.’ (Heynders 2009: 8)
De auteur als publieke intellectueel heeft een moeilijke positie in de publieke
ruimte omdat hij enerzijds onafhankelijk en onthecht wil zijn en anderzijds deel
uitmaakt van een actueel debat. Hij trekt zich terug in zijn studeerkamer, maar
manifesteert zich ook in de media: ‘The author as public intellectual is at once
politically engaged and detached.’ (Heynders 2009: 7) Bourdieu (1991) beschreef
de intellectueel zowel als een paradoxical being en als een bi-dimensional being. De
paradox ontstaat door de combinatie van pure cultuur en politiek engagement. De
intellectueel is daarnaast bi-dimensional omdat hij aan twee voorwaarden moet
voldoen: de intellectueel moet behoren tot een autonoom intellectueel veld, losstaand
van religieuze, economische en politieke macht, maar moet tegelijkertijd zijn
competentie en autoriteit zoeken in politieke activiteiten buiten dit autonome veld.
De paradox bestaat dus uit het zenden van een dubbele boodschap: ‘leave me alone
so that I can stay detached and autonomous, and let me create opportunities to engage
politically with other intellectuals’. (Heynders 2013: 6)

De publieke beroemdheid
Een fenomeen dat de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen in literair
wetenschappelijk onderzoek is de auteur als publieke beroemdheid of literary
celebrity. Ook deze vorm van schrijverschap wordt gekenmerkt door
tegenstrijdigheden. Gaston Franssen (2010) lieert deze tegenstrijdigheden aan het
samengaan van twee onverenigbare literair-sociale configuraties: de populaire
celebrity en het traditionele literaire schrijverschap. Het imago van beide figuren
wordt geconstrueerd door verschillende actoren en instituties die verantwoordelijk
zijn voor hun representatie en receptie. (Franssen, 2010)
Franssen beargumenteert dat er drie grote verschillen zijn tussen het traditionele
denken over schrijverschap en het functioneren van de schrijver als publieke
beroemdheid. Ten eerste stelt Franssen (2010) dat het traditionele schrijverschap
onlosmakelijk verbonden is met een anti-economische logica. Deze samenhang
ontstond in de negentiende eeuw en staat recht tegenover het streven van de
beroemdheid die als
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vanzelfsprekend op commercie is gericht. Ten tweede poneert Franssen dat er van
de traditionele auteur, in tegenstelling tot de beroemdheid, verwacht wordt
onbaatzuchtig te zijn. Sinds het modernisme neemt de traditionele auteur een houding
aan waarbij er voor gekozen wordt om zichzelf niet zichtbaar te maken in het literaire
werk. De literaire beroemdheid daarentegen dient op te treden als een publiek figuur,
wil hij enige status van beroemdheid bereiken. Franssen stelt dat ‘our relationship
with the stars is best understood as a compulsive quest for the “real”; an attempt to
find the true “self” behind the image of the star’. (Franssen 2010: 94) Het derde
verschil verwijst naar de artistieke doelen van de auteur. Franssen is van mening dat
de traditionele auteur vernieuwing hoog in het vaandel draagt, terwijl de publieke
beroemdheid vasthoudt aan herhaling. Voor de reproductie en circulatie van het
imago van de beroemdheid kunnen zowel massaproductie als massamedia aangewend
worden. (Franssen 2010)

Het publieke schrijverschap van De Winter onder de loep
Deze drie besproken concepten, respectievelijk de publieke schrijver, de publieke
intellectueel en de publieke beroemdheid, zullen in onderstaande analyse worden
aangewend om na te gaan op welke manier deze drie noties elkaar beïnvloeden. In
het kader van deze analyse is er eerst een inventarisatie gemaakt van De Winters
publieke optredens, zowel op televisie als in de geschreven media, in de periode van
2011-2013.1 In deze periode was De Winter veelvuldig in de media te vinden naar
aanleiding van het verschijnen van zijn laatste roman VSV (2012). Aan de hand van
deze optredens wordt duidelijk dat De Winter twee beweegredenen heeft om in de
media te verschijnen: ten eerste om aandacht te genereren voor zijn literaire werken
en andere projecten en ten tweede om zijn politieke standpunten naar voren te brengen.
Om De Winters posities als publieke intellectueel en literaire beroemdheid te
analyseren, zijn er twee televisieoptredens uitgekozen die exemplarisch zijn voor de
manier waarop hij zijn publiek schrijverschap invult. Tijdens de analyse zal er
aandacht worden besteed aan autorepresentatie, de manier waarop De Winter een
beeld van zichzelf schept en zich in de media positioneert, en heteropresentatie, het
beeld dat anderen van hem creëren.

De Winter als publieke intellectueel
De Winter neemt zowel in zijn literaire werken als in zijn publieke optredens een
standpunt in inzake het actuele debat. De Winter zegt in een interview dat hij verslaafd
is aan de actualiteit. (Dinjes & Eg 2012) Hij besteedt aandacht aan actuele
maatschappelijke problemen en licht deze toe op een manier die toegankelijk is voor
het grote publiek. Hij voldoet hiermee aan de voorwaarden die Heynders (2009) stelt
aan
1

Deze inventarisatie werd gemaakt in het kader van een excellentietraject, waarbij zes studenten
Algemene Cultuurwetenschappen onder begeleiding van dr. P.A. Bax en prof. dr. O.M.
Heynders onderzoek deden naar het publieke schrijverschap van Leon de Winter.
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de publieke intellectueel. In ‘Oog in Oog’ (31 maart 2013) zegt De Winter: ‘Ik voeg
nog een stem toe aan het koor. Er kan altijd nog een andere manier zijn om de zaak
te bekijken. Het komt van enige argwaan ten opzichte van dat wat voor waar wordt
aangenomen en het establishment.’ Daarnaast beweert hij dat hij meerdere stemmen
heeft: ‘... als ik een column schrijf voor De Telegraaf is dat met een Telegraafstem.
Ik val daar wel mee samen, maar het is niet mijn enige stem.’ (Schaevers 2012)
De Winter schrijft regelmatig controversiële opiniestukken over het
Israëlisch-Palestijns conflict, waaruit duidelijk wordt dat hij onvoorwaardelijk de
kant van Israël kiest. Hierin betrekt hij vaak zijn Joodse achtergrond. Zo werd De
Winter in november 2012 uitgenodigd om een toespraak te houden op een
solidariteitsbijeenkomst voor Israël in Buitenveldert. Daar liet hij zich nogal
ongenuanceerd uit over de bevolkingsexplosie in Gaza. De Winter stelde vast dat er
te veel jonge, mannelijke Palestijnen in de Gazastrook wonen. Hij eindigde zijn
toespraak vervolgens met de woorden: ‘Misschien moet in het geheim een
anticonceptiemiddel aan het drinkwater in Gaza worden toegevoegd.’ (De Winter
2012) Deze uitspraak leidde tot veel ophef in de media. Door het VARA-programma
‘De Kunst van het Maken’ (23 november 2012) werd De Winter enkele dagen later
uitgenodigd om zijn speech en de desbetreffende opmerking toe te lichten.
Presentatrice Claudia de Breij refereert kort naar een eerdere aflevering van ‘Pauw
en Witteman’ waar De Winter optrad als ‘neutraal’ deskundige, maar typeert hem
nu als een ‘columnist met een mening’. Hiermee refereert De Breij onbewust naar
de paradoxale situatie waarin de auteur zich bevindt: enerzijds tracht hij onafhankelijk
en ‘neutraal’ te zijn, terwijl hij anderzijds deel wil uitmaken van het actuele debat.
(Bourdieu 1991)
‘De Winter, die er als altijd feilloos uitziet in zijn zwarte colbertjasje en
wit hemd, antwoordt dat ook hij geschrokken is, maar dan de overtrokken
reacties in de media.’
De Breij zegt geschrokken te zijn door het voorval. De Winter, die er als altijd feilloos
uitziet in zijn zwarte colbertjasje en wit hemd, antwoordt dat ook hij geschrokken
is, maar dan van de overtrokken reacties in de media. Het was ‘heel onaangenaam,
heel onaangenaam gesneden, uit context gehaald’, aldus De Winter. Net als in de
blog die hij over de kwestie heeft geschreven probeert hij aannemelijk te maken dat
hij de opmerking over het anticonceptiemiddel vooral als grap heeft bedoeld, in
aanwezigheid van een hem welgezind publiek. Het was nooit zijn bedoeling dat deze
uitspraak zo veel aandacht zou krijgen.
De Winter tracht nogmaals het eigenlijke probleem aan te kaarten, namelijk de
zogenaamde youth bulge waar Gaza mee kampt. De aanwezigheid van veel jonge
mannen zou automatisch oorlog met zich mee kunnen brengen, aldus de schrijver.
De Breij weet hier doorheen te prikken en stelt nuchter vast dat De Winter vindt dat
er te veel Palestijnen zijn. Waar hij in het begin van de uitzending een afwachtende,
gesloten
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houding aannam, gesticuleert hij er nu op los. Als De Winter eenmaal lijkt te beseffen
dat hij de kijker niet kan overtuigen met zijn ‘rationele’ argumenten, gooit hij het
over een andere boeg. De schuld ligt volgens hem bij de media, want niemand heeft
hem om de volledige tekst gevraagd. De auteur stelt bovendien dat zijn uitspraak uit
de context werd gehaald en dat de ironie van zijn uitspraak niet begrepen werd: ‘Dit
heet een hyperbool. Het loshalen van de grap is een boosaardigheid tegen mij, om
mij te willen treffen om een of andere reden. Wat natuurlijk volkomen flauwekul is
in dit geval.’
Tafelgenoot Suzanne Bosman stelt vast: ‘Met alle respect, ik vind het naïef als u
[De Winter] zegt dat men de hele tekst moet lezen. U weet hoe dat werkt in de media...
U wilt provoceren en dat is prima. Dit is precies wat u wilt en wat u beoogt.’ Bosman
oppert hiermee dat De Winter er bewust voor koos om te provoceren, om zodoende
de media-aandacht naar zich toe te trekken. De Winter blijft vasthouden aan zijn
standpunt over de bevolkingsgroei in Gaza, waarna De Breij het programma ten
slotte afsluit zonder hem uit te laten spreken. Hoewel De Winter duidelijk optreedt
als publieke intellectueel, doet hij zijn opgebouwde autoriteit geen goed door zijn
ongenuanceerde uitspraak tegen de klippen op te verdedigen. Sander Bax (2014)
bespreekt hoe De Winter geregeld gebruik maakt van een populistisch mediadiscours,
wat ook terugkomt in bovenstaand televisieprogramma. Zo denkt De Winter in
duidelijk afgebakende opposities en gebruikt hij een retoriek waarbij geen
genuanceerde mening mogelijk is. Het feit dat hij de media de schuld geeft van de
ophef, lieert Bax (2014) aan de mediastrategieën van populistische politici. Met het
voortdurend herhalen van zijn ongenuanceerde opvattingen onttrekt hij zichzelf aan
het intellectuele discours en voldoet hij niet aan de beargumenteerde kritische blik
die men verwacht van een publieke intellectueel. Er ontstaat derhalve een spanning
tussen auto- en heterorepresentatie.

De Winter als publieke beroemdheid
De Winter vestigt niet alleen de aandacht op zijn schrijverschap met gepeperde
politieke uitspraken, ook brengt hij meer dan eens zijn persoonlijk leven in het spel.
Zijn eigen geschiedenis speelt ook een belangrijke rol in zijn literaire werk, zo zegt
hij dat de bron voor zijn schrijverschap wordt gevormd door zijn Joodse achtergrond.
(Spanjaard, 2011) Met Jessica Durlacher vormt De Winter een bekend
schrijversechtpaar en zowel hun liefdesleven als hun gezinsleven worden veelvuldig
besproken door schrijver en mediafiguur De Winter. In zijn vooralsnog laatste roman
VSV treden beide auteurs zelfs op als personages. Hoewel De Winter het fictieve
gehalte van deze personages in diverse interviews benadrukt, beïnvloedt hij met deze
personages het beeld dat mensen van hem hebben. Er is dus duidelijk sprake van
autorepresentatie.
In een aflevering van ‘Benali Boekt’, het boekenprogramma van de NTR waarbij
het leven en het werk van auteurs voor het voetlicht wordt gebracht, bracht auteur
en presentator van het programma Abdelkader Benali een bezoek aan De Winter in
zijn toenmalige woonplaats Los Angeles. De Winter verwelkomt Benali in zijn riante
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wordt in zijn huis, gezinsleven en persoonlijke achtergrond komt tegemoet aan de
interesse voor het ‘echte’ leven van de literaire beroemdheid. Dit sluit aan bij de
fascinatie die het publiek heeft voor het zoeken naar de ware persoonlijkheid achter
het imago van een beroemdheid. (Franssen 2010) Zo toont De Winter een foto van
zijn vader tijdens de rondleiding door zijn huis. De Winter groeide op in een Joods
gezin dat getekend was door de oorlog. Zijn vader was in De Winters woorden een
‘voddenjood’ die straatarm opgroeide en marktwaar verkocht. Zijn Joodse
familiegeschiedenis wordt voortdurend aangehaald als gespreksonderwerp en als
thematiek in zijn boeken, hierdoor houdt hij als celebrity vast aan herhaling. De
herhaling valt ook op in zijn fysieke verschijning, waarbij hij zijn zwarte colbertjasje
altijd combineert met een overhemd dat nonchalant open staat. Deze statement look
draagt bij aan zijn herkenbaarheid als publieke beroemdheid en zijn ‘sterrenimago’.
Sterker nog, in de jaren tachtig heeft hij zijn imago doelbewust op deze manier
bijgesteld en naar dat transitiemoment verwijst hij steevast in interviews.
De Winter zet zich in het programma alleszins neer als een onafhankelijk schrijver:
‘Ik ben geboren om te leven, om dat leven te vertellen.’ Hiermee schept hij een beeld
van zichzelf als traditioneel schrijver, wat onderstreept wordt door het commentaar
van Benali. Auto- en heterorepresentatie zijn daardoor in overeenstemming met
elkaar. De Winter vertelt over hoe hij begon met het schrijven van verhalen na de
dood van zijn vader, de verhalen vormden zijn redding. Op het strand legt hij aan
Benali uit hoe elk boek dat hij schrijft, voelt als een rouwproces; hij schrijft om zelf
niet ten onder te gaan. Daarnaast toont hij zijn werkkamer en een hotel waar hij
zichzelf opsluit en afschermt van de buitenwereld wanneer hij werkt aan een boek.
De Winter gaat echter ook in tegen het traditionele beeld van een schrijver door de
celebrity-kant van het leven in Amerika te benadrukken. Hij vertelt hoe hij in
december 1986 aankwam in Hollywood en zijn eerste week doorbracht in Chateau
Marmont, het hotel waar grote sterren verblijven. Hij laat trots zijn huis met zwembad
zien, een plek waar Marilyn Monroe ooit veel tijd doorbracht met haar psychiater.
De Winter stelt dat Hollywood echt zijn plek is, het voelt als zijn natuurlijke omgeving
waar hij meer hoort dan waar elders op de wereld. Hollywood is volgens hem een
plek waar zijn temperament niet als overdreven wordt beschouwd, zoals in Nederland.
Volgens Franssen (2010) richt de beroemdheid zich, in tegenstelling tot de
traditionele schrijver, op commercie. In deze televisie-uitzending richt De Winter
zich nadrukkelijk tegen de anti-economische logica van het traditionele schrijverschap.
Zo spreekt hij met Benali over de productiemaatschappij die De Winter op zou zetten
met een grote Hollywood producent, daarbij werkend met een kapitaal van 160
miljoen. Ook over het schrijven van zijn literaire werken spreekt De Winter in
economische termen, zo beschrijft hij het als ‘omzet draaien’ en ‘het draaiende houden
van een winkel’. (Spanjaard, 2011) In deze televisie-uitzending past De Winter binnen
het beeld dat Franssen (2010) schetst van de literaire beroemdheid: de kijker wordt
een blik gegund in zijn persoonlijke leefomgeving, dezelfde onderwerpen worden
telkens herhaald en De Winter richt zich op de commerciële aspecten van zijn
schrijverschap. In
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het interview met Benali herkennen we wat in veel andere interviews terug te vinden
is: De Winter balanceert moeizaam tussen het klassieke schrijverschap enerzijds en
de literaire beroemdheid anderzijds.

Conclusie
Ooit ben ik als schrijver begonnen in een meer literair intellectuele
omgeving, om mezelf te bewijzen en te plaatsen. (De Winter, in Dijksman
2012)
Voordat De Winter optrad als publiek schrijver, bouwde hij eerst literair prestige op.
Door de bekendheid die zijn literaire werk hem opleverde, is De Winter in staat om
op te treden in de media. Door in interviews zijn persoonlijke drift tot schrijven te
benadrukken en door zichzelf neer te zetten als de typische schrijver die zich terugtrekt
in zijn studeerkamer, onderstreept hij zijn imago als traditioneel schrijver. Hij zet
zich echter ook af tegen dit traditionele beeld van literair schrijverschap door zich
te positioneren als publieke intellectueel en publieke beroemdheid. Dit past binnen
een tendens in de Nederlandse literatuur, door Vaessens (2009) het
laatpostmodernisme genoemd. Net als de door Vaessens besproken auteurs in De
revanche van de roman (2009) verlaat De Winter ‘het verliteratuurde universum van
de republiek der letteren’ (12) en gaat hij een rol spelen in het actuele debat. Daarnaast
gaat hij actief op zoek naar een achterban.
De Winters posities als literair schrijver, mediafiguur en publieke intellectueel
vormen samen zijn publiek schrijverschap. Het combineren van deze drie posities
gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. De auteur moet zich immers schikken naar
twee classificatie- en canoniseringsprocessen die elkaar regelmatig tegenspreken
(Bax, De Mulisch Mythe [manuscript]). Zo legt De Winter als celebrity author, anders
dan de traditionele auteur, erg veel nadruk op zijn commerciële verdiensten. Volgens
Vaessens stelt de publieke intellectueel zich geëngageerd op in het maatschappelijke
debat, in tegenstelling tot de klassieke, autonome auteur. De Winters inmenging in
het debat over de Gazastrook is een sprekend voorbeeld hiervan. De Winter verliest
zich echter steeds vaker in een eenduidig, zelfs populistisch discours waardoor zijn
geloofwaardigheid als publieke intellectueel onder druk komt te staan. Door zijn
populistische retoriek vervloeien zijn optredens als publieke intellectueel en zijn
functioneren als literaire beroemdheid in elkaar: in beide gevallen lijkt hij vooral te
gehoorzamen aan de wetten van de massamedia.
De Winter gaat om met de dilemma's van het publieke schrijverschap door te
laveren tussen verschillende posities, ook al wordt dit niet altijd positief gewaardeerd.
Zowel de normen en waarden van deze posities, alsook auto- en heterorepresentatie,
zijn geregeld in strijd met elkaar. Toch blijven zowel critici als het grote publiek
interesse tonen in zijn veelstemmige persoonlijkheid. Met zijn flamboyante gedrag
en controversiële uitspraken, weet De Winter met enige regelmaat relletjes te
veroorzaken. Hiermee voldoet hij aan de vraag van het publiek binnen het dominante
mediatijd
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perk, dat in toenemende mate gericht is op sensatie. Ondanks dat de verschillende
literair-sociale configuraties, publieke intellectueel, celebrity author en literair
schrijver, als onverenigbaar worden beschouwd, zijn alle drie de posities terug te
vinden in het publieke schrijverschap van Leon de Winter. Wanneer Abdelkader
Benali De Winter vraagt hoe hij die verschillende posities weet te verbinden, stelt
De Winter dat in alle rollen terug komt wat hij sinds zijn jeugd het liefste doet:
verhalen vertellen. (‘Benali boekt’ 2011)
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Sven Vitse
‘En als het nou geen satire is?’
Jacq Vogelaar in De Groene Amsterdammer (1994-1998)
Sven Vitse, verbonden aan de Universiteit Utrecht, brengt in dit artikel de
eerste lijnen van Jacq Vogelaars poëtica in kaart zoals deze naar voren
komt uit diens teksten uit de jaren negentig. Vogelaar was als
literatuurcriticus veertig jaar actief bij De Groene Amsterdammer. Vitse
gaat hier dan ook met name in op de persoon Vogelaar in deze
hoedanigheid, waarbij hij gebruik maakt van het uitgebreid
gedocumenteerde corpus van recensies. Zich toespitsend op de periode
van 1994-1998, verbindt Vitse Vogelaars poëtica aan diens profilering en
positionering als criticus.
‘Jacq hield van literatuur, maar haatte de meeste boeken die verschenen.’ (Pruis
2014) Met deze treffende observatie typeerde Marja Pruis in januari 2014 schrijver
en criticus Jacq Vogelaar (1944-2013). Naar aanleiding van diens overlijden in 2013
bracht het weekblad De Groene Amsterdammer hulde aan een van zijn trouwste
medewerkers. Gedurende vier decennia, van 1971 tot 2011, publiceerde Vogelaar
recensies en literatuurkritische beschouwingen in De Groene Amsterdammer.
Tientallen stukken uit de periode 1971-1981 werden verzameld in twee bundels,
Konfrontaties (1974) en Oriëntaties (1983), beide verschenen bij de linkse uitgeverij
SUN. Zoals Cyrille Offermans in zijn bijdrage aan het huldenummer echter opmerkt,
is ‘verreweg het grootste en beste deel, dat van de latere jaren, (...) nooit verzameld’.
(Offermans 2014)
Dankzij het online-archief van De Groene Amsterdammer zijn alle beschouwingen
van Vogelaar uit de periode 1994-2011 gedigitaliseerd. Van dit archief heb ik
dankbaar gebruik gemaakt om bij wijze van eerste verkenning vijf jaargangen
recensies van Vogelaar te bestuderen en te analyseren: de periode 1994-1998. Daarbij
heb ik onderzocht welke visie op literatuur, het literaire bedrijf, en op lezen, schrijven
en recenseren in deze bijdragen naar voren komt. Dit artikel draagt dan ook in de
eerste plaats bij aan wat Esther Op de Beek in navolging van Beekman ‘het casuïstisch
receptieonderzoek’ noemt, waarbij bijvoorbeeld ‘de ontvangst van een bepaalde
auteur of de opvattingen van een criticus’ centraal staat. (Op de Beek 2013: 40) In
dit geval gaat het dus om de poëtica van de criticus Jacq Vogelaar.
Indien een criticus echter ook (en in de eerste plaats) als literair auteur
gecanoniseerd is, krijgt het onderzoek naar zijn of haar kritische activiteit een bredere
relevantie in het kader van het literatuur-sociologische onderzoek naar de positionering
en de zelfpresentatie van de auteur. Jérôme Meizoz definieert het begrip ‘posture’
als ‘la présentation de soi d'un écrivain, tant dans sa gestion du discours que dans
ses conduites
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littéraires publiques’. (Meizoz 2011: 82) Het schrijven van kritieken is een van de
(discursieve) strategieën die een auteur kan inzetten om zich in het literaire veld te
positioneren en zichzelf (inclusief de eigen poëtica) aan het publiek te presenteren.
Deze bijdrage beperkt zich tot het tekstuele, discursieve luik van Vogelaars
zelfpresentatie, en bovendien tot een specifiek onderdeel daarvan. Het extratekstuele,
niet-discursieve aspect van Vogelaars posture blijft buiten beschouwing. Als
onderzoek naar de zelfpresentatie van Vogelaar maakt dit artikel zelf deel uit van de
auteurspresentatie, met name van de heteropresentatie, die volgens Meizoz evengoed
bijdraagt aan het ‘posture’ van de auteur.
Meizoz reserveert de term ‘ethos discursif’ (ontleend aan het werk van onder meer
Dominique Maingueneau) voor de zelfpresentatie van de auteur op louter discursief
niveau. Het ‘image d'auteur’ (een term ontleend aan onder meer Ruth Amossy en
Alain Viala) komt volgens Meizoz dan weer tot stand op basis van het discursieve
ethos ‘relationellement aux informations dont le lecteur dispose sur l'écrivain’.
(Meizoz 2011: 92) Dit terminologische kluwen is voor dit artikel minder relevant.
Van belang is vooral dat in Vogelaars kritieken niet enkel zijn literatuuropvatting
naar voren komt, maar ook zijn profilering en positionering als criticus én zijn eigen
positie als auteur in een specifieke fase van zijn literaire loopbaan.
‘Goede literatuur gaat in tegen de menselijke neiging om het specifieke
te abstraheren tot het algemene en het verschillende te reduceren tot het
gelijke.’
In het licht van Vogelaars literaire loopbaan verschillen de kritieken uit de jaren
negentig wezenlijk van die uit de jaren zeventig. In 1994 waren de rumoerige jaren
zeventig, de periode die voor Vogelaars literaire carrière gezichtsbepalend is geweest,
al diep weggezakt in het geheugen. Nog eens twintig jaar later blikt Offermans op
Vogelaars intrede in de literatuurkritiek als volgt terug: ‘Dat gebeurde strijdbaar, je
kunt ook zeggen weinig zachtzinnig en zonder ontzag voor bestaande hiërarchieën.’
(Offermans 2014: 92) De jonge Vogelaar stond met twee benen in de neomarxistische
cultuurkritiek van Walter Benjamin en Theodor W. Adorno en beoefende een
theoretisch onderbouwde, ideologiekritische literatuurstudie, waaruit een sterke
voorkeur bleek voor vernieuwend proza. De Nederlandse realistische roman uit de
jaren zeventig was daarvan het voornaamste slachtoffer, maar ook bepaalde varianten
van het experimentele proza kregen klappen uit linkse hoek.
Deze periode van poëticale en ideologische discussie in de Nederlandse literatuur
was in de jaren negentig al geschiedenis geworden. Hetzelfde geldt voor het
neomarxistisch geïnspireerde experimentele proza dat Vogelaar, Sybren Polet en
Lidy van Marissing in die periode schreven, en waaraan Vogelaars vroege kritieken
poëticale munitie gaven. In de loop van de jaren zeventig verlegde de criticus zijn
aandacht naar
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de buitenlandse literatuur en onthield hij zich van verdere commentaar op de
binnenlandse literaire productie. In dezelfde beweging verdween de marxistische
retoriek en de aanvallende toon uit Vogelaars kritische werk. Het corpus dat hier
besproken wordt, bestaat uitsluitend uit besprekingen van vertaalde literatuur
(hoofdzakelijk proza). Van het marxistische ideologiebegrip is in deze stukken geen
sprake, maar aan Vogelaars kritische beschouwingen ligt ook in de jaren negentig
een onverminderd principiële en politiek geëngageerde visie op literatuur ten
grondslag.
Anno 1994 is de context (en dus ook de inzet) van Vogelaars kritieken
fundamenteel veranderd. Bovendien heeft het zwaartepunt in Vogelaars literaire
activiteit zich verlegd: na 1994 publiceert Vogelaar in hoofdzaak essayistisch en
beschouwend werk. Sporen van die veranderde context zijn mijns inziens in het hier
besproken corpus aan te wijzen.

Pro domo
Hoewel de recensies die Jacq Vogelaar in deze periode voor De Groene
Amsterdammer schrijft zich doorgaans beperken tot een tekstinterne bespreking, last
de criticus af en toe een opmerking in over het institutionele functioneren van de
literatuur: over het boekbedrijf, de leescultuur en de rol van de literaire kritiek. Deze
beschouwingen laten zich tevens lezen als reflecties pro domo, waarmee Vogelaar
zijn eigen ethos als lezer en recensent construeert. Ik onderscheid ze van de poëticale
uitspraken over het tekstinterne functioneren van de literatuur, die ik in de volgende
paragrafen behandel.
In zijn institutionele reflectie profileert de criticus zich als een ‘echte lezer’
(1/2/1995), een term waarmee hij zich distantieert van het gros van het lezende
publiek en van de uitgevers die zich nog louter naar de smaak van dat brede publiek
richten. Vogelaar spreekt in naam van ‘[d]e regelmatige gebruiker, de verslaafde’,
een groep van ‘regelmatige aanschaffers’ die volgens hem in Nederland ongeveer
tienduizend leden telt. (1/2/1995) Deze veellezers worden in de huidige boekenmarkt
overspoeld door een steeds toenemend aantal titels maar treffen een steeds kleiner
deel van deze titels in de boekhandel aan. Behalve het lot van deze lezer lijkt Vogelaar
zich het lot van de schrijver aan te trekken, die in deze context van
‘titelvermenigvuldiging’ (1/2/1995) nauwelijks nog een kans krijgt de weg naar het
publiek te vinden. De serieuze criticus tracht zich tegen deze ‘titelvermenigvuldiging’
teweer te stellen. ‘[H]oe maak je als bespreker je keuze uit de stroom van boeken
die langskomt’ (3/12/1997), vraagt Vogelaar zich af, waarna hij zijn keuze
verantwoordt om bepaalde, vaak populaire titels niet te bespreken. Hij beklemtoont
in dit opzicht ‘het verschil tussen recensie en kritiek, tussen signaleren en bespreken’
(3/12/1997) - het zal duidelijk zijn bij welke categorie hij zijn eigen werk indeelt en wijst ter verdediging op de sturende rol die redacties spelen in de literaire kritiek.
Institutionele opmerkingen laat Vogelaar zich ook ontvallen in de occasionele
beschouwingen over poëzie. Dat vertaalde poëzie überhaupt nog steeds verschijnt,
daarover laat de criticus zijn verwondering graag blijken. Rein Bloems vertaling van
Pierre Reverdy ontlokt hem deze observatie: ‘Die serie integrale poëzievertalingen
mag op
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zich al een wonder worden genoemd, zeker in het licht van de commercialisering
die de grote uitgeverijen meer en meer beheerst.’ (12/4/1995) In een algemene bijdrage
over poëzievertalingen vergelijkt hij het Nederlandse taalgebied met het Franse en
het Duitse. Daar worden ‘[d]ichtbundels (...) bijna uitsluitend door kleine uitgeverijen
of in eigen beheer uitgegeven, en poëzievertalingen zijn er nog zeldzamer’.
(11/12/1996)
Deze positieve noot noopt Vogelaar echter tot een kritisch tegengeluid: de uitgaven
zijn er dan wel, maar de lezers en de recensenten volgen niet. Mocht iedereen die
poëzie schrijft ook poëzie kopen, dan zou er een bloeiende markt voor het genre
bestaan. Een bijkomend probleem is dat ‘de kritiek en de boekhandel verstek laten
gaan’, waardoor veel waardevolle uitgaven voor het publiek onzichtbaar blijven.
(11/12/1996) Naar aanleiding van een bloemlezing uit de moderne Franse poëzie
distantieert Vogelaar zich van het gros van zijn collega's, dat dergelijke uitgaven
volstrekt negeert. ‘Tja, als dit soort uitgaven niet eens meer wordt gesignaleerd,
louter informatief, dan is het allemaal werk voor niets.’ (9/4/1997) In dezelfde
beweging vestigt hij hiermee de aandacht op zijn eigen kritische arbeid, die niet
‘[e]envoudig’ (9/4/1997) is, en noodgedwongen tot een signalement beperkt blijft.
Al deze institutionele en programmatische beschouwingen suggereren een criticus
die zich in het literaire landschap meer en meer in het nauw gedreven voelt en zijn
eigen werk geregeld tracht te legitimeren.

Criteria
In een programmatische bijdrage over de AKO-literatuurprijs hekelt Vogelaar de
criteria die doorgaans gehanteerd worden om boeken te beoordelen en die volgens
hem steeds bepalender worden bij de toekenning van literaire prijzen.
Iedereen die het alfabet geleerd heeft, wordt geacht te kunnen lezen, ook
literatuur en wel alle literatuur, en wanneer de lezer moeite met een boek
mocht hebben, dan ligt dat domweg aan het boek - te moeilijk, te
intellectueel, te dik, te saai. (...)
Herkent de lezer zijn eigen wereld of generatie niet, dan ligt het aan het
boek. Dat vind ik. Het raakte mij. Ik heb er niks mee. Ik kreeg het niet uit.
Toevallig ben ik net zelf in Indonesië geweest, daarom prachtig...
Natuurlijk, dat zijn de redenen waarom mensen een boek aanschaffen, of
niet, of waarom ze het halverwege wegleggen, maar een literair oordeel
kun je het moeilijk noemen, laat staan dat je op grond van hartekreten kunt
vaststellen wat het beste literaire werk van een jaar is. (26/10/1994)
Het is duidelijk dat Vogelaars positie als criticus en als schrijver hier in het geding
is. Wanneer elke lezer bevoegd is om te oordelen, boet zijn eigen kritische arbeid
aan belang in. Als schrijver van ‘moeilijke’ boeken heeft hij bovendien nood aan
critici met een poëtica als de zijne om zijn werk onder de aandacht te brengen. Ik
haal de uitspraak echter in de eerste plaats aan om te wijzen op de evaluatie-criteria
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criteria (‘de lezer [herkent] zijn eigen wereld’) en intellectuele criteria (‘te moeilijk’).
Hieronder be-

Vooys. Jaargang 32

45
spreek ik enkele criteria die Vogelaar zelf gebruikt om over de kwaliteit van een
boek te oordelen.
In de eerste plaats hanteert Vogelaar vaak klassieke formele en structurele criteria
die betrekking hebben op stijl en compositie. Zijn kritiek op de roman Over de liefde
en andere duivels van Gabriel Garcia Marquez luidt dat het belangrijkste
structuurprincipe, de ‘retrograde methode’ waarbij het ene verhaal het andere oproept,
niet goed werkt: ‘in dit geval [weet de auteur] niet (...) te overtuigen dat elke
voorgeschiedenis die hij ophaalt even noodzakelijk is’. (28/9/1994) Daniela Hodrova
slaagt er dan weer in haar roman Het Olsany-rijk boeiend en consistent te houden
‘door haar laconieke stijl en door de compositie van korte hoofdstukken, waarin ze
telkens enkele figuren dichterbij haalt of de dingen voor zichzelf laat spreken’.
(13/4/1994)
Het valt op dat Vogelaar aan formele criteria geregeld een morele lading geeft,
vooral wanneer het oordeel negatief uitpakt. In romans die de holocaust als onderwerp
nemen, bijvoorbeeld, hebben formele en stilistische keuzes doorgaans morele
consequenties, omdat ze een bepaalde houding tegenover het historische onderwerp
belichamen. De getatoeëerde vrouw van Emily Prager acht de criticus een
verwerpelijke roman, omdat de auteur allerhande politiek gevoelige thema's ‘op een
hoop gooit’ (16/4/1994) - de holocaust, aids, de vrijlating van Mandela et cetera en zodoende het historische inzicht veeleer vertroebelt dan verscherpt. ‘Misschien
is het satire, dan heb ik niets gezegd’ (16/4/1994), begint Vogelaar hoopvol.
Conclusie: ‘Nee, het is bloedserieus en daarom zo erg.’ (16/4/1994) Enkele jaren
later gebruikt hij in een bespreking van een holocaust-roman (titel en auteur ontbreken)
nagenoeg hetzelfde argument: ‘Het ligt er allemaal flink dik bovenop (...). Maar wat
als dat effectbejag helemaal niet satirisch bedoeld is?’ (22/4/1998)
Effectbejag en kitsch zijn moreel geladen termen die Vogelaar herhaaldelijk inzet
in beschouwingen over oorlogsliteratuur. Het goud en de as van Eliette Abécassis
kwalificeert de criticus als ‘je reinste kitsch, ongetwijfeld serieus bedoeld maar
daarom des te erger’. (9/12/1998) Het strenge oordeel wordt, zoals vaker bij Vogelaar,
uitgelokt door het kritiekloze gebruik van pathos, sentiment en grote morele
categorieën (‘Het Absolute Kwaad’). Het essay Het kwaad en de gedachteloosheid
van filosofe Jet Isarin typeert Vogelaar als ‘Shoah-kitsch’ en ‘filosofische kitsch’,
omdat de formuleringen bol staan van sentiment en omdat de auteur ‘praktisch elke
zin [voorziet] van emotionele en morele kwalificaties’. (8/3/1995)
Tegen dergelijke kitsch heeft Vogelaar morele en politieke bezwaren, aangezien
deze vorm van taalgebruik een heldere en kritische waarneming van de werkelijkheid
in de weg staat en de deur opent voor geschiedvervalsing en ideologische manipulatie.
Deze poëticale visie verwerkt Vogelaar in zijn latere kritieken minder expliciet dan
in zijn vroegere werk, dat meer nadrukkelijk ideologiekritisch was. Zij blijft echter
onverminderd van toepassing.

Grote woorden
In de periode 1994-1998 formuleert Vogelaar zijn ideologiekritiek niet meer in de
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marxistische, sociaaleconomische termen die hij in de jaren zeventig hanteerde. Al
lang voor de val van de Muur was hij deze termen immers als tijdgebonden en wellicht
overmoedige retoriek gaan beschouwen. De ideologiekritiek in zijn latere werk laat
zich samenvatten als afkeer van grote woorden. In de bijdragen die ik voor deze
bijdrage heb bestudeerd, toont de criticus zich allergisch voor reductionistische leuzen
en vereenvoudigende abstracties.
Deze afkeer van grote woorden verklaart wellicht ten dele de kritische
beschouwingen die hij wijdt aan de historische en de naoorlogse avant-garde. De
vijandige toon in deze stukken kan verbazing wekken, aangezien Vogelaar in de
literatuurgeschiedenis geldt als de voornaamste vertegenwoordiger van het
experimentele ‘andere proza’, dat de avant-gardistische traditie uit het interbellum
voortzet. De publicatie van Apollinaire over kunst, een bundeling van kunstkritische
opstellen van de Franse avant-gardist Guillaume Apollinaire, ontlokt Vogelaar
niettemin de vraag naar ‘een alternatieve geschiedenis van die
avant-gardebewegingen’. (18/3/1998) Die alternatieve geschiedenis zou moeten
onderzoeken of de avant-gardistische literatuur op eigen benen kan staan, na aftrek
van alle programmatische en polemische uitspraken die haar vergezelden.
Op de vraag ‘wat de kunstwerken voorstellen los van alle frasen en fratsen’
(18/3/1998) geeft Vogelaar zelf een vrij ontluisterend antwoord. Met name het
surrealisme komt er bekaaid van af. De poëzie van Benjamin Peret, aldus Vogelaar,
verraadt bovenal ‘hoe gedateerd de experimenten met de vrije associatie van het
automatische schrijven zijn: een vuurwerk van over elkaar buitelende beelden, en
daarbij blijft het’. (21/2/1996) De situationistische avant-garde uit de jaren vijftig en
zestig moet het helemaal ontgelden. Een bloemlezing uit het werk van de situationisten
‘illustreert heel goed hoe avantgarde-bewegingen eerst en vooral zijn bezweken
onder hun eigen grootheidswaan’. (11/5/1994) De autoritaire leuzen, de polariserende
retoriek en de megalomane politieke ambities maken deze teksten voor Vogelaar
onverteerbaar.
Meer in het algemeen ergert de criticus zich aan de tendens om het specifieke op
te offeren aan algemene, abstracte of universele categorieën. In een bespreking van
de roman Brieven der liefde van de Poolse schrijfster Maria Nurowska, distantieert
Vogelaar zich van de neiging om in literatuur universele thema's op te sporen. ‘Hoe
universeler de onderwerpen die een roman behandelt, hoe belangrijker hij is, zo wil
men het wel eens doen voorkomen.’ (7/12/1994) De kracht van Nurowska's schriftuur,
aldus de criticus, is precies dat ze het specifieke van een historische situatie laat zien
zonder dat op te blazen tot universele categorieën en zonder het existentiële te
reduceren tot brede historische etiketten. Elders merkt Vogelaar betekenisvol op: ‘Ik
moet bekennen dat ik een klier in mijn hoofd heb die pavloviaans reageert op
universele aanspraken.’ (10/4/1996)
Deze klier maakt overuren in Vogelaars bespreking van Milan Kundera's
essaybundel Verraden testamenten. De Tsjechische auteur maakt zich volgens
Vogelaar schuldig aan dezelfde ‘reducerende interpretaties’ die hij vele
literatuurbeschouwers verwijt: hij is ‘een ware meester (...) in het vereenvoudigen
en schematiseren, in het
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goochelen met abstracte begrippen en het weglaten van wat niet in zijn grote schema's
past’. (15/2/1995) De literatuurgeschiedenis van de voorbije eeuwen deelt Kundera
in enkele grote tijdvakken in en aan dat abstracte schema offert hij afwijkingen,
nuances en tegengeluiden op. In zijn betoog, aldus Vogelaar, staan de conclusies al
op voorhand vast, want die zitten ingebakken in de abstracte begrippen die de auteur
hanteert.
Over twee opeenvolgende boeken van de Franse auteur Michel Tournier, Een
vlaag van bezieling en Ideeën en hun spiegelbeeld, formuleert de criticus een
soortgelijke bedenking: het irriteert hem dat Tournier zijn romans opzet als illustraties
van abstracte filosofische ideeën en historische schema's. Deze werkwijze kan enkel
boeiend proza opleveren op voorwaarde dat de ideeën en schema's ‘door het schrijven
geabsorbeerd’ worden en ‘de tekst de abstracties [doet] vergeten’. (6/4/1994)
Tourniers romans voldoen vaak niet aan deze voorwaarde, aldus Vogelaar, omdat
de auteur een te beperkte visie heeft op zijn materiaal. Terwijl Tournier de prozataal
vooral ziet als een doorgeefluik voor ideeën, die ook met andere woorden zouden
kunnen worden uitgedrukt, gaat Vogelaar ervan uit dat ideeën pas in en door de taal
en het verhaal gecreëerd en gerealiseerd worden. (9/10/1996)
Tegenover de filosofische invuloefeningen van Tournier staat een auteur als
Miroslav Krleza, van wie Vogelaar Kinderjaren in Agram bespreekt. De Kroaat
Krleza, een door Vogelaar zeer gewaardeerde modernist, vermengt verhaal en
beschouwing, zonder echter in rigide theoretische schema's te verzanden. Hoewel
zijn proza belangwekkend cultuurhistorische analyses bevat, wordt ‘het theoretische’
aspect ‘nooit rechtlijnig’. (26/2/1997) Anders dan Tournier biedt Krleza ‘geen
filosofische verhandelingen over cultuur en politiek met het verhaal als illustratie’.
(26/2/1997)
Literatuur die drijft op symboliek en ‘diepere’ betekenissen vindt evenmin genade
in Vogelaars ogen. Wanneer de auteur te nadrukkelijk suggereert dat wat er staat ook
en misschien zelfs vooral iets anders betekent, haakt de recensent af. ‘Het is allemaal
knap symbolisch’ (6/11/1996), merkt hij op in een stuk over de De adelaar van de
Albanese auteur Ismail Kadare, en dat is allerminst als een compliment bedoeld.
Allerlei cultuurhistorische motieven (zoals de Icarus-mythe) wekken de indruk dat
achter het verhaal eigenlijk ‘de werkelijke of de geheime geschiedenis van de
mensheid’ schuil gaat. (6/11/1996). Het zwarte boek van de Turk Orhan Pamuk, een
auteur die Vogelaar graag met Kadare vergelijkt, heeft onder hetzelfde euvel te lijden:
‘Het vervelende van deze op zich curieuze verhalen is dat ze tot in de kleinste details
een symbolische betekenis hebben, en dat krijgt de lezer ingeprent, dubbel en dwars.’
(26/8/1998) In een roman die zelfbewust speelt met spiegelingen en nabootsingen
zijn dubbele betekenissen niet ongebruikelijk, maar de gelaagdheid wordt zo
overvloedig geëtaleerd dat het de lezer aan bewegingsvrijheid ontbreekt.
De roman De stoetsmeesters van de Zuid-Afrikaan Etienne van Heerden kan
Vogelaar als analyse van de politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika zeker bekoren,
en toch komt het boek tijdens de lectuur nooit echt tot leven. Vogelaars verklaring
is typerend: ‘Omdat er praktisch niets in de roman is dat niet belast en beladen is
met be-

Vooys. Jaargang 32

48
tekenis, hetzij met aanvullende informatie hetzij met een symbolische lading.’
(10/5/1995) Wanneer alle personages, handelingen en motieven een bijkomende of
symbolische betekenis moeten dragen, krijgt de tekst geen speelruimte om zich te
ontwikkelen.
Geslaagde tegenvoorbeelden zijn Een jaar alleen van De Duitser Lothar Baier en
Steden van de Vlaming Stefan Hertmans: beide romans thematiseren de vertroebeling
van de blik door voorgevormde betekenissen. Dit is al sinds de jaren zestig de
speerpunt van Vogelaars poëtica: de werkelijkheid is beladen met (ideologische)
interpretaties en begrippen, en literatuur dient deze bij de lezer te ontregelen. De
protagonist in Baiers roman ‘moet beginnen met eigen ogen te leren kijken’ in plaats
van de dingen en gebeurtenissen te zien ‘zoals hij ze - gefilterd door beelden en
voorbeelden - wenst te zien of krijgt voorgeschreven’. (7/5/1997) De reisverhalen
van Hertmans leest de criticus als ‘een ontwenningskuur: een afleren van het kijken
door een begripsmatige lens, een oefening in het kijken met het blote oog in plaats
van met de verrekijker’. (29/4/1998)
Goede literatuur gaat in tegen de menselijke neiging om het specifieke te
abstraheren tot het algemene en het verschillende te reduceren tot het gelijke. Een
van de vele verdiensten van Fernando del Paso's roman Palinurus van Mexico is dan
ook de aandacht die de Mexicaanse auteur, wars van abstractie en veralgemening,
weet op te brengen ‘voor verschillen, waarvoor vergelijking en vergelijkingen
onontbeerlijk zijn’. (2/3/1994) Deze focus op het specifieke en het onderscheid zou
enkele jaren later de poëticale rode draad vormen in Vogelaars omvangrijke studie
Over kampliteratuur (2006), waarvoor enkele van de hier besproken recensies
beknopte voorstudies zijn.

Politiek
Van de marxistisch geïnspireerde ideologiekritiek die Jacq Vogelaar in de jaren
zeventig in De Groene beoefende, is twee decennia later geen sprake meer. In deze
kritieken uit de jaren negentig formuleert Vogelaar zijn visie op literatuur en politiek
vooral in defensieve termen: politiek schrijven veronderstelt in de eerste plaats
ontsnappen aan een politiek programma en aan politieke retoriek. Omgekeerd begint
een gewetensvolle politieke lectuur pas waar het politieke betoog eindigt. Zo heeft
De wonderdokter van de Portugees Jorge de Sena ongetwijfeld een ‘politieke
strekking’, aldus Vogelaar, ‘[m]aar zo'n lezing verdunt het verhaal te veel’.
(31/8/1994) De analyse legt pas bloot wat echt belangwekkend is aan de roman, ook
in politiek opzicht, na aftrek van de strekking die je eraan zou kunnen toeschrijven.
Kenschetsend is de kritische beschouwing over De vloek, de roman die de
Algerijnse auteur Rachid Mimouni schreef over de religieuze en politieke conflicten
in zijn land. Volgens Vogelaar heeft Mimouni de literatuur opgeofferd aan de politiek:
het verhaal dient als vehikel voor een complexe politieke geschiedenis en ‘[d]e taal
is die van een traktaat’. (30/4/1994) De roman heeft voor de criticus weliswaar een
documentaire en informatieve waarde, de literaire waarde ervan is gering. ‘De roman
is interessant voor zover hij een aanvulling geeft op Mimouni's sombere essay over
Algerije, maar dat is
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geen compliment voor de literaire schrijver’. (30/4/1994) Deze opmerking is
vernietigend: wanneer een literaire tekst zich laat parafraseren als een betoog wanneer een literaire tekst zich überhaupt laat parafraseren - is hij voor Vogelaar
mislukt.
Wanneer een auteur het recente politieke verleden of de maatschappelijke actualiteit
in een roman verwerkt, balanceert hij of zij volgens Vogelaar op een slappe koord:
het verhaal moet verankerd zijn in de politieke werkelijkheid om een realiteitseffect
te genereren, maar mag niet overhellen naar een journalistiek feitenverslag. Vidosav
Stevanovic vindt in De sneeuw en de honden, over de desintegratie van Joegoslavië,
een goed evenwicht. Hij geeft ‘[a]an de ene kant (...) voldoende
herkenningsmogelijkheden om het boek niet zomaar tot een roman over de oorlog
te maken, aan de andere kant heeft hij de lokale feiten voldoende vervormd om de
roman niet tot een aangekleed krantenbericht te reduceren’. (7/9/1994)
Op de grootste instemming lijken auteurs te kunnen rekenen die zich ver weg
houden van partijdige statements en zich op geen enkel standpunt laten vastpinnen.
De positie van de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee is in dit opzicht
exemplarisch. In een autobiografisch essay legt hij uit waarom hij politieke kwesties
in zijn werk bij voorkeur indirect behandelt: ‘hij heeft nooit ergens echt bijgehoord
en had dus niets (geen partij, geen standpunt) om te verdedigen’. (12/11/1997) De
weigering om een expliciet standpunt in te nemen krijgt hier een veeleer existentieel
dan ideologisch motief. In eigen land kon Coetzee hiervoor echter op weinig begrip
rekenen, aangezien de literaire cultuur er sterk gepolitiseerd was. ‘[Z]ijn indirecte
benadering kwam Coetzee op het verwijt van formalisme, escapisme,
wereldvreemdheid te staan. (12/11/199)
Dit betekent allerminst dat Vogelaar een apolitieke literatuur bepleit, al doet hij
het tegendeel evenmin. Zijn toon is defensief, alsof hij auteurs tegen het verwijt van
apolitiek schrijven (‘formalisme’) wil in bescherming nemen. Hij steunt bijvoorbeeld
de Peruaanse auteur Mario Vargas Llosa in diens verzet tegen ‘een al te enge politieke
lectuur’ van zijn roman De geschiedenis van Alejandro Mayta. (6/3/1996) Llosa had
als schrijver meer belangstelling voor de invloed van ficties op maatschappelijke
ontwikkelingen dan in de politieke feiten op zich. Tegen ‘de desastreuze effecten
van ideologische fictie (...) brengt Llosa zijn literaire fictie in het geweer, en uiteraard
is ook dat politiek’. (6/3/1996) Die laatste woorden hebben een legitimerend karakter
en suggereren dat dit een betwist standpunt is dat verdediging behoeft.
De Duitse auteur Wolfgang Koeppen kan evenzeer Vogelaars goedkeuring
wegdragen wanneer hij het etiket ‘politiek auteur’ afwijst. Hij deed dit immers niet
omdat hij apolitieke literatuur wilde schrijven, maar ‘omdat hij niet in termen van
de politiek zelf beoordeeld wenste te worden’. (23/4/1997) Koeppen plaatst zich dus
op het standpunt van de literaire autonomie, wat betekent dat hij voor zijn werk elk
niet-literair evaluatiecriterium afwijst, maar miskent daarmee de politieke relevantie
van het schrijverschap niet. ‘Dat is principieel iets anders dan niets met de politiek
te maken willen hebben.’ (23/4/1997)
Het valt op dat Vogelaar in zijn recensierubriek een voorkeur aan de dag legt voor
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auteurs die werken in een gespannen politiek klimaat, in een maatschappelijke context
waarin ideologische tegenstellingen nog een reële impact op het leven en de cultuur
hebben. Deze voorkeur drijft hem vaak in de armen van Oost-Europese of
Latijns-Amerikaanse schrijvers, die in de naoorlogse periode te kampen hadden met
dictatoriale regimes en met de bijbehorende ideologische eisen die aan schrijvers en
kunstenaars gesteld worden - hetzij vanuit het politieke regime, hetzij vanuit het
verzet ertegen. Enigszins kort door de bocht: de Koude Oorlog is zijn favoriete
vaarwater, omdat daarin de buitenstaanderspositie als het meest legitieme politieke
standpunt verdedigd kon worden.
Binnen de contemporaine Europese literatuur interesseert die uit de uiteengevallen
socialistische republiek Joegoslavië hem. Met name de maatschappelijke positie van
de ‘ex-Joego-schrijver’ (15/2/1995) fascineert hem, zoals blijkt uit de beschouwing
die hij wijdt aan de Kroatische schrijfster Dubravka Ugresic. In een bundel
‘antipolitieke essays’ legt Ugresic uit dat de politieke situatie in Kroatië het haar
onmogelijk maakt zich met een bepaalde politieke strekking te identificeren, maar
evenzeer om apolitiek aan de zijlijn te blijven staan. ‘De politiek heeft haar gedwongen
antipolitiek te worden, voorheen was zij eerder apolitiek.’ (15/2/1995) In een
maatschappij die verzadigd is van een dominante (in dit geval een nationalistische)
ideologie, is de antipolitieke houding bij uitstek een politieke houding. Echt spannend
wordt het wanneer de ‘ex-Joego-schrijver’, die nooit iets anders dan totalitaire
ideologie heeft gekend, in de westerse literaire wereld terecht komt, die na de val
van de Muur postideologisch heet te zijn. Deze auteur wordt geconfronteerd met
‘alle valkuilen die hij in zijn eigen culturele omgeving wist te ontlopen door zijn
heilig recht op literaire autonomie te beschermen als zijn oogappel.’ (15/2/1995,
Ugresic geciteerd door Vogelaar)
Vogelaar laat op dit citaat een laconieke opmerking volgen: ‘Zoiets pleegt men
ook wel eens de ironie van het lot of van de geschiedenis te noemen.’ (15/2/1995)
Het lijkt er echter op dat deze analyse Vogelaar uit het hart gegrepen is: hij was
immers zelf een auteur die zich in politiek woelige tijden kon engageren door literaire
autonomie op te eisen - tegen de druk van commercialisering en communistische
dogmatiek in - en nog tijdens zijn literaire carrière door de geschiedenis werd
ingehaald.

Tot slot
In zijn recensies voor De Groene Amsterdammer uit de periode 1994-1998 verschijnt
Jacq Vogelaar als een criticus die de Nederlandstalige literatuur definitief de rug
heeft toegekeerd en zich nog slechts sporadisch kritisch uitlaat over het literaire
bedrijf in zijn eigen taalgebied. Dat literaire bedrijf heeft in zijn ogen, enkele
uitzonderingen daargelaten, nog louter commerciële oogmerken en biedt weinig
ruimte voor de literaire cultuur die hij al enkele decennia belichaamt en verdedigt.
Uit programmatische uitspraken blijkt dat hij als lezer en als criticus zelfbewust
vanuit de marge van het literaire veld opereert en niet de illusie koestert die marge
nog te zullen verlaten.
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en ideologische tegenstellingen die in West-Europa naar de achtergrond zijn
verdwenen. Zijn selectie van vertaalde werken verraadt een voorkeur voor literatuur
uit Oost-Europa en Latijns-Amerika, waarin de maatschappelijke realiteit van oorlog,
dictatuur en politiek verzet een bepalende rol speelt. Hoewel elke uitspraak hierover
speculatief is, lijkt het alsof Vogelaar in deze vertaalde werken een poëticaal en
politiek perspectief zoekt - het perspectief op een poëticaal debat en tegelijk een
ideologisch conflict - dat in het Nederlandse literaire veld niet meer te vinden is.
Een aspect dat in dit artikel minder aan bod gekomen is, is de aandacht die Vogelaar
schenkt aan klassieke auteurs uit de moderne traditie, van de Verlichting tot het
modernisme. De focus op de contemporaine literatuur heeft niettemin een leidende
poëticale opvatting in Vogelaars kritische arbeid laten zien: het wantrouwen ten
opzichte van reductionistische schema's en ten opzichte van de voorgevormde
betekenissen waarmee het taalgebruik en de waarneming zijn belast. De ‘revolutie
van het oog en het oor’ (Vogelaar 1967: 155) die Vogelaar in 1967 afkondigde, is
drie decennia later allerminst voorbijgestreefd.
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Verstand van zaken
Ellen Rutten
De nieuwe oprechtheid?
Russische schrijvers online
In de rubriek ‘Verstand van zaken’ reflecteren deskundigen in een
essayistische vorm op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur,
het boekenvak of de wetenschap. Trends worden geduid, catastrofes
voorzien en normen bevraagd. Literatuurwetenschapper Ellen Rutten, die
een speciale belangstelling voor de Slavische talen en culturen heeft,
behandelt in deze editie de zelfprofilering van auteurs via de social media.
Het internet is, ook voor schrijvers en dichters, dé manier om een groot
publiek te bereiken. Rutten gebruikt als voorbeeld de charismatische
Russische dichter Dmitrij Vodennikov om te laten zien hoe kunstenaars
roem verwerven via het internet, hoe zij hun imago beïnvloeden en hoe
iemand als Vodennikov omgaat met de onvermijdelijke spanning tussen
echt en nep.
Anno 2014 maken weinig literaire schrijvers geen gebruik van social media. In dit
essay onderzoek ik de online activiteiten van Russische schrijvers - en daarbij besteed
ik speciale aandacht aan de dichter Dmitrij Vodennikov. Hoewel nauwelijks bekend
over de grens - de gemiddelde Vooys-lezer hoort zijn naam hier vast voor het eerst
- geniet Vodennikov sterstatus in Rusland. Die sterstatus buit hij bewust en met
plezier uit in zijn blog, op zijn site en op Facebook. Zijn weloverwogen spel met
publieksaandacht illustreert een bredere trend onder schrijvers online: roem is iets
waar zij hun neus niet voor ophalen, maar wat zij omarmen of zelfs uitvergroten.
Dat ze daarbij worden gedreven door een platte zucht naar aandacht is een misvatting:
hun doel is subtieler.
Russische webgebruikers zijn bovengemiddeld bedrijvig op social media. Enquêtes
rekenden Rusland tussen 2009 en 2012 steevast tot de top drie van landen met het
meest actieve social-mediagebruik ter wereld. (Comscore 2009, 2010, 2012) Social
media zijn ook geliefd bij Russische literaire schrijvers, en niet zomaar: zij opereren
in een maatschappij waarin de kans op printpublicatie van een werk klein is en in
een medialandschap waar een beperkt aantal kranten, radiostations en televisiezenders
plaats bieden aan kritische stemmen. In dat landschap zijn online media - object van
relatief weinig overheidsbemoeienis - een voor de hand liggende broedplaats voor
intellectuele en literaire productie.
Het Rulinet - insiderjargon voor ‘het Russische literaire Internet’ - bruist inderdaad.
Volgens criticus Dmitrij Kuz'min betraden ‘praktisch alle auteurs van de nieuwste
literaire generatie (...) de scene via het Internet’ (Kuz'min 2004) Maar ook gevestigde
auteurs verpozen graag online. Op social media als Twitter en Facebook of Russische
va-
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rianten daarvan delen honderden, zo niet duizenden, Russische schrijvers dagelijks
(links naar) nieuw werk en optredens. In het verhitte politieke klimaat dat Rusland
nu kent posten veel schrijvers daarnaast een toenemend aantal politieke links en
commentaren (voor wie Russisch leest zijn de komisch-troostende
Facebookcommentaren op het Kremlinbeleid van dichter en non-fictieschrijver Lev
Rubinsjtejn een aanrader (Rubinsjtejn)). Maar Russische auteurs gebruiken hun social
media accounts ook voor het posten van culinaire recepten, foto's, favoriete muziek,
of, zeg, een vraag om advies over geschikte cosmetica. Online aanwezigheid legt
deze auteurs geen windeieren: de populairste schrijvers trekken dagelijks
tienduizenden online lezers, en een individuele post van een gevierd auteur kan
resulteren in duizenden commentaren.
Een schrijver die bovenmatig actief is op social media, is de Russische dichter
Dmitrij Vodennikov (geboren in 1968). Hij geldt als poëtisch grootmeester: zijn
bundels verschenen bij gerenommeerde Russische uitgeverijen, en in een nog steeds
toonaangevend overzicht van Ruslands beste dichters was hij in 2002 een van de
jongsten in de top tien. (Kuritsyn 2002) Vodennikov is ook een dichter met idoolstatus.
Hij wordt wel ‘de bekendste dichter van zijn generatie’ genoemd (Prilepin 2007), en
tot zijn lezers horen behalve hardcore literatuurliefhebbers ook fans wier bewondering
riekt naar regelrechte verliefdheid.
Zijn status van publiekslieveling dankt Vodennikov deels aan zijn begaafd
gecomponeerde poëzie. Die is niet alleen gelaagd, maar ook op het sentimentele af
openhartig: meerdere critici zien hem als leider van een ‘nieuwe oprechtheid’ in de
Russische poëzie. Zijn populariteit wordt ook gevoed door zijn uiterlijk: Vodennikov,
lang, slank
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en jongensachtig, is meer dan eens geroemd om zijn looks; niet toevallig grapte hij
in een interview: ‘mijn schoonheid is mijn vloek.’ (Prilepin 2007) Maar Vodennikov
zou aanzienlijk minder in de spotlichten staan als hij ze zelf niet zo actief opzocht in offline, maar vooral ook in online media.
De poging om publieke aandacht te genereren via social media: dát is waarin ik
hier geïnteresseerd ben. Virtueel is Vodennikov behalve op zijn homepage ook te
vinden op zijn blog, op Facebook en op Twitter.1 In tweetvorm deelt hij elke paar
dagen praktische informatie: verwijzingen naar de columns die hij voor de krant
Gazeta schrijft en links naar interviews en aankomende optredens. Zijn site is minder
up-to-date, maar trakteert bezoekers op een breder palet aan Vodennikov-gerelateerd
materiaal: gedichten, essays, details over recente boeken, maar ook audio- en
video-files van optredens, uitgebreide fotosessies, persberichten, en een link naar
Vodennikovs blog. Dat laatste medium gebruikt hij met regelmaat, voor een mengeling
van nieuwe poëzie; foto's; reproducties van schilderijen; open vragen aan lezers (‘wat
ga jij vreten, eh sorry, eten op nieuwjaarsavond?’), gevolgd door lange discussies
met diezelfde lezers waar Vodennikov zelf gretig aan deelneemt; praktische info
over optredens; en links naar PR-materiaal en columns. Facebook heeft voor
Vodennikov een vergelijkbaar brede functie - al kiest hij hier voor een haast
plagerig-drammerige nadruk op het delen van privé-informatie. De injectie die zijn
geliefde tekkel Jozefina Taurovna kreeg, de deken waar Vodennikov en zij op slapen,
de afwastechniek van een Petersburgse vriend, de slapeloosheid die de dichter 's
nachts overvalt, zijn wandelingen door Moskou met stappenmeter (en het aantal
kilometers dat die stappenmeter aangeeft): de trouwe lezer van zijn Facebookpagina
weet er alles van en diezelfde lezer wordt soms om de paar uur op de hoogte gehouden
van nieuwe ontwikkelingen in Vodennikovs dagelijkse leven.
‘... hoe privé, hor echt is het inkijkje dat deze kunstenaar ons in zijn leven
lijkt te gunnen eigenlijk?’
Dat een auteur met een dergelijk actief en openhartig online profiel niet alleen
instemmende reacties ontvangt zal niemand verbazen. Lezers van zijn poëzie, maar
ook van zijn openhartige digitale posts verwijten Vodennikov regelmatig dat hij zich
verlaagt tot een commercieel product, en dat hij oprechtheid inzet om aandacht te
trekken. Journalist Konstantin Sjavlovskij stelde zichzelf in een lang interview zelfs
tot voornaamste doel om ‘van de dichter Dmitrij Vodennikov’ te weten te komen
waarom in ‘de nieuwe oprechtheid (...) openheid steeds meer wordt gebruikt door
creatieven om hun werk in koopwaar te veranderen’. (Sjavlovskij 2010)
Noch in dat interview, noch elders doet Vodennikov pogingen om de verwarring

1

De adressen van de vier pagina's in kwestie zijn: www.vodennikov.ru,
http://vodennikov.livejournal.com, https://www.facebook.com/DmitryVodennikov?fref=ts,
https://twitter.com/vodennikov.
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over zijn publieke persoon op te heffen. Integendeel. Als dichter thematiseert hij zijn
reputatie als ‘oprechtheidsicoon’ in verzen waar tegelijk irritatie én plezier uit spreekt.
In het gedicht ‘Mannen kunnen ook een orgasme faken’ (een titel die de spanning
tussen oprechtheid en spel stevig op de agenda zet) zoekt hij bijvoorbeeld bewust de
grens tussen ironie en oprechtheid op door de soms op het pathetische af sentimentele
labels op te sommen die op zijn poëzie worden geplakt. Hij doet dat op een toon
waar tegelijk ironische distantie en vertederde affectie uit spreekt. ‘Eindeloze artikelen
zijn er over mij geschreven’, schrijft hij in dit gedicht:
‘Zuivering door een verheven schreeuw’
‘Stormachtige bloem van nog niet tot wasdom gekomen neomoderniteit’
‘Woord-subject in polyfonische tekst’

en zelfs
‘Een nieuwe oprechtheid, een nieuwe gevoeligheid, een nieuw woord.’
Ach lieve heer, waar heb je mijn onbetaalbare leven aan verspild.
(Vodennikov 2002; vertaling Ellen Rutten)

Online gebruikt Vodennikov een vergelijkbare mengeling van spot en genoegen om
verwarring over zijn ongebruikelijke oprechtheid tegelijkertijd te consolideren en te
ondermijnen. Zijn activiteiten op social media laten zien dat die media een perfect
middel zijn om een ‘is deze schrijver nu wel of niet oprecht’ spel te spelen.
In een blogpost noemt hij ‘de nieuwe oprechtheid’ waar critici hem mee
identificeren ‘uiteraard nogal grappig’ (Vodennikov 2010); en op zijn blog en op
Facebook deelt hij autobiografische fragmenten waarvan de lyrische toonzetting
vaak neigt naar overdrijving. In diezelfde media onthaalt hij lezers op dramatische,
hyperromantische foto's (de aan zijn blog ontleende afbeeldingen bij dit essay zijn
een voorbeeld) en clips waarin hij zijn poëzie voordraagt alsof het de intieme
ontboezemingen van een verlegen Einzelgänger betreft. Zoals Poesjkin en Lermontov
ooit hun status als Ruslands Grote Romantici consolideerden met geschilderde
portretten, zo neemt Vodennikov in deze foto's en clips een zorgvuldig gestileerde
romantische pose aan.
Net als zijn critici proeft ook het publiek van Vodennikovs online posts
ambivalentie in zijn gedrag en werk - een ambivalentie die ze moeilijk kunnen duiden.
Meer dan eens stellen zij in commentaren dan ook vragen die op dit moment aan wel
meer schrijvers en andere creatieven gesteld worden: hoe privé, hoe echt is het inkijkje
dat deze kunstenaar ons in zijn leven lijkt te gunnen eigenlijk? In hoeverre laat deze
dichter ons toe in zijn leven? In hoeverre speelt hij een spel - ofwel: in hoeverre
gebruikt hij intimiteit en oprechtheid om celebrity status te verkrijgen?
De vragen die Vodennikovs lezers en critici bezighouden laten zich niet met een
simpel ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden - omdat de vragen die zij stellen er niet echt toe
doen. Voor een goed begrip van Vodennikovs social media-activiteiten - en die van
veel meer schrijvers die ongemakkelijk intiem ogende social media-posts delen hoeven we niet te weten of hij meent wat hij zegt. We hoeven daarvoor niet te
achterhalen of
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vodennikov.livejournal.com

zijn soms wel erg geaffecteerde foto's nu geposeerd zijn of niet. Experts zeggen het
al langer: in celebrity cultures bestaat geen harde scheidslijn tussen echt en vals, of
tussen imago en een zogeheten neutraal ‘zelf’.2 Een auteur als Vodennikov is zich
bewust van de onvermijdelijke spanning tussen echt en fake die bij publieke roem
hoort, en hij gebruikt een openbaar medium als Facebook om dat spel te spelen - met
een overgave die soms gespeeld, soms echt is, en soms allebei tegelijk.
Dat schrijvers als Vodennikov zo'n nadrukkelijk ambivalente openheid bezigen
heeft een reden - en die reden is niet goedkoop winstbejag. ‘In our days’, stelt
cultuurtheoreticus Boris Groys, ‘the romantic image of the poète maudit is substituted
by that of the artist as being explicitly cynical - greedy, manipulative,
business-oriented, seeking only material profit, and implementing art as a machine
for deceiving the audience’. (Groys 2009) Zo'n wantrouwende maatschappelijke
visie op kunstenaars, zo gelooft Groys, zorgt dat het productief kan zijn om jezelf
juist als onoprecht te presenteren: ‘today, to decide to present oneself as ethically
bad is to make an especially good decision in terms of self-design (genius=swine).’
Of Vodennikov dit citaat kent weet ik niet, maar hij zou het begrijpen. Hij kiest
ervoor om social media - zijn Facebookpagina in het bijzonder - maximaal openhartig
te gebruiken en lezers te laten gissen naar de vraag: hoe oprecht is deze virtuele
intimiteit?
De vraag wat de cultuurhistorische wortels van die keus zijn verdient een
afzonderlijk betoog. Zowel in als buiten Rusland spelen schrijvers al eeuwen met de
spanning tussen oprechtheid en ironische afstand, en dat spel neemt in Rusland soms
2

Voor klassieke studies in celebrity cultures en stardom: zie Dyer 2008 en Royek 2004.
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andere trekken aan dan elders. In hoeverre kleurt bijvoorbeeld de radicale overgang
van socialisme naar hyperkapitalisme - en dus naar een systeem waarin dichters en
schrijvers weer zelf hun broek moeten ophouden - recente Russische discussies over
oprecht-
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heid? Welke rol speelt het verleden - denk aan de hypocrisie die inherent deel
uitmaakte van de Sovjet-ideologie - in eenentwintigste-eeuwse Russische
oprechtheidsretoriek?3
Of Vodennikovs zet op dit moment de juiste is in het eeuwenoude literaire spel
met oprechtheid. Ook aan die vraag kun je een afzonderlijk betoog wijden. Wel vast
staat dit: met zijn online gedrag - ik parafraseer nu Groys (2009) - bevestigt en
stabiliseert Vodennikov het wantrouwen dat roem onvermijdelijk oproept. In een
hypergemedialiseerde wereld is, voor een dichter, die zet misschien zo onzinnig nog
niet.
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In de kast
David van Oeveren
Goud roest niet
Knut Hamsuns Honger
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. Dit keer bespreekt David van Oeveren het boek Honger
van de Noorse schrijver Knut Hamsun uit 1890. In zijn tijd was Hamsun
een beroemde schrijver, maar door zijn oorlogsverleden krijgt hij nu maar
weinig lof. Toch kan hij gezien worden als een voorloper van het
twintigste-eeuwse existentialisme. Van Oeveren laat zien waarom Hamsun,
onder andere door het gebruik van dit fenomeen, een nieuwe kans verdient
bij de moderne lezer.
Tussen de grote schare auteurs van de twintigste eeuw zitten hier en daar enkele
controversiële namen. Meestal worden zij losgekoppeld van hun werk, zoals bij J.C.
Bloem, maar soms ook niet. Deze koppeling tussen auteur en oeuvre zorgt er nog
altijd voor dat een enkeling buiten de boot valt omdat hij of zij ‘fout’ was in de
oorlog. Knut Hamsun (1859-1952) is zo iemand. Deze Noor groeide op in het
idyllische dorpje Hamarøy, ver weg van de grote steden, omringd door natuur. Door
de armoede in zijn vormende jaren was hij op zichzelf aangewezen om te leren
schrijven. Deze buitengesloten en afgelegen positie leidde ertoe dat hij relatief vrij
stond van de sociaal-intellectuele achtergrond van zijn Europese tijdgenoten en
hierdoor in zekere mate ook losstond van hun tradities. Als gevolg hiervan kon
Hamsun zich ontwikkelen tot een literair genie vol vernieuwing. Dit bemoeilijkt
echter ook de plaatsing van Hamsuns werk; hij wordt zowel de vader van de moderne
als de postmoderne literatuur genoemd.1
Op jonge leeftijd verlaat Hamsun zijn geboortedorp en trekt hij, al schrijvend, de
wijde wereld in (zo verblijft hij lange tijd in Amerika). In 1890 weet hij zijn definitieve
doorbraak te maken met Honger. Daarna weet hij in hoog tempo het laatste decennium
van de negentiende eeuw te verrijken met pareltjes als Mysteriën (1892), Pan (1894)
en Victoria (1898). Voor Hoe het groeide (1917) ontving hij in 1920 de Nobelprijs
voor de literatuur. Zijn oeuvre leek de geschiedenis in te gaan als de springplank van
het negentiende-eeuwse realisme naar het twintigste-eeuwse modernisme, waarmee
hij een expeditie startte waarin Joyce, Mann, Kafka, Mansfield en vele anderen hem
zouden gaan volgen.

1

http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/sep/10/knut.hamsun.nazi, 17-11-2014.
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Toch wordt er in Nederland en de academische wereld heden ten dagen weinig
aandacht besteed aan het werk van Hamsun. Naarmate de Noor ouder werd, brak hij
meer en meer met het modernisme en begon hij juist conservatief te schrijven. Het
probleem van de waardering van zijn werk ligt echter vooral bij het feit dat hij tijdens
de Tweede Wereldoorlog de kant van Nazi-Duitsland koos. Uiteindelijk werd Hamsun
door Joseph Goebbels uitgenodigd om op bezoek te komen, waarop Hamsun, gevleid
door deze uitnodiging, zijn Nobelprijsmedaille aan Goebbels schonk. Het was vooral
zijn latere anti-modernistische en romantische werk dat zeer geliefd was bij de
nationaalsocialisten - geen andere auteur wordt vaker in Goebbels dagboek genoemd.
Het bestuderen van dit oeuvre brengt dan ook een groot probleem met zich mee.
Enerzijds willen we een werk waarderen op zijn esthetische waarde, anderzijds willen
we de ethisch lading niet ontkennen.2 Dit conflict heeft tot meerdere benaderingen
geleid. Zo probeerde Leo Lowenthal cryptisch-fascistische boodschappen uit Hamsuns
werk te destilleren. Anderen probeerden dit probleem op te lossen door Hamsun op
te splitsen in twee personen: de ‘goede’ modernistische Hamsun, en de ‘foute’ Hamsun
van na de opkomst van het nationaal-socialisme. Weer anderen stelden juist dat hij
vooral een ‘political imbecile’ was die een foute kant koos terwijl hij het beste met
de

2

Een bekend voorbeeld van dit probleem is de discussie rond Leni Riefenstahls Triumph Des
Willens. Voor meer informatie lees: Mary Deveraux' Beauty and evil: the case of Leni
Riefenstahl's Triump of the Will (1998).
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mensheid voorhad.3 (Lyngstad 2005: xii) Hoe ‘opmerkelijk’ de ideeën van Lowenthal
en anderen soms ook mogen wezen, ik wil het ethische probleem zeker niet ontkennen,
maar beschouw ethische en esthetische evaluatie als iets dat op verschillende niveaus
moet gebeuren. Daarom plaatst deze ‘In de kast’ zich in de traditie van het gematigd
autonomisme. Esthetisch gezien zijn de bijdragen van Hamsun namelijk innovatief
te noemen: hij experimenteerde niet alleen met nieuwe thematiek, maar introduceerde
ook nieuwe verteltechnieken waarmee hij het hyper- en onderbewustzijn kon
vastleggen. Deze vernieuwingen zijn goed te zien in Honger, misschien wel zijn
mooiste werk.
Honger is het tragische verhaal van een jonge schrijver die langzaamaan uithongert
en ongelukkig door de straten van Christiania zwerft. We zien dat Hamsun op
onorthodoxe wijze het leven en de wereld van deze eenling probeert vast te leggen.
Veel van de door hem gebruikte motieven zullen later in het literair existentialisme
opduiken. De ‘ik’, van wie wij de naam nooit leren kennen, zit gevangen in een
grenssituatie van honger, schaamte en walging. Naarmate het verhaal vordert erkent
hij steeds meer dat dit het resultaat is van een ander: ‘And God sat up in his heaven
keeping a watchful eye on me, making sure that my destruction took place according
to all the rules of the game.’ (Hamsun 1890: 50)
Net als het in existentialisme beweegt deze negatieve situatie de protagonist om
een positieve keuze te maken. Voor de ‘ik’ betekent dit dat hij God verlaat. (Hamsun
1890: 151) De aanstichter van de grenssituatie wordt niet alleen letterlijk verworpen,
maar ook figuurlijk. Deze symbolische verwerping is duidelijk te zien tegen het einde
van het verhaal, als de ‘ik’ ervoor kiest om Christiania te verlaten. (Hamsun 1890:
215-217) Daarbij lijkt ook aan de honger een einde te komen. Waar dit eerst sterk
lijkt op een vorm van religieuze onthouding, besluit hij aan het einde deze ascese
van zich af te werpen en zich vol te eten met cake, waarmee de eindeloze herhaling
van lijden in het laatste hoofdstuk wordt doorbroken. (Hamsun 1890: 212-214)
Opvallend ook zijn de Bijbelse verwijzingen in het boek: ‘because you did not
recognize the time of your visitation’ is een rechtstreeks citaat uit Lucas 19: 44.
(Hamsun 1890: 151; Lyngstad 2005: 16) In Honger heeft de ‘ik’ het echter tegen
God, in plaats van andersom. Dit is precies de kritische omkering die veel literair
existentialisten een halve eeuw later beoogden: antropocentrisme in religieuze context
(een veelgebruikt voorbeeld hiervan is Sartres ‘L'enfer, c'est les autres’). Honger
verscheen twee decennia voordat Sartre, De Beauvoir en Camus werden geboren.
Tijdens zijn vele reizen schreef Hamsun naast fictie ook rapportages. In
tegenstelling tot zijn puur fictionele werk zijn deze bijdragen beter in een traditie te
plaatsen. Honoré de Balzac en Émile Zola gingen hem immers al voor. Toch kent
het werk van Hamsun ook hier veel modernistisch aspecten. Niet alleen vertelde hij
uit het voor het modernisme zo kenmerkende persoonlijke narratief, ook legde hij
de basis voor literaire rapportage. In tegenstelling tot de later doorontwikkelde literaire
journalistiek zijn literaire rapportages niet exclusief op feiten gebaseerd. Wanneer
de Noor verslag deed van een feitelijke gebeurtenis of plaats kleedde hij deze in met
een zelfbedacht
3

De relatie tussen de persoon Knut Hamsun en de Nazi's was immers ambigu. Niet alleen
kwam Hamsun in aanvaring met Hitler nadat hij commentaar uitte op de marionettenregering
in Noorwegen, ook hielp hij Joden onderduiken.
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‘plot’ waardoor de grens tussen feit en fictie vervaagde. (Bech-Karlsen 2013: 21)
Het is om deze reden dat sommigen ervoor kiezen om Honger als autobiografisch
werk te lezen - een veelvoorkomend genre binnen het twintigste-eeuwse
existentialisme.
Het zijn vooral de technische bijdragen van Hamsun die van grote betekenis zijn
geweest, zo is de manier waarop Hamsun de geest van zijn protagonist weet vast te
leggen zondermeer vernieuwend te noemen. Hij laat ons de interne monologen van
het personage zien, waardoor de innerlijke strijd en de gedachten worden blootgelegd.
Deze interne monologen zijn sterk verweven met de dialogen tussen de personages:
‘Just about,’ I answered. ‘Anything else?’ I got up angry and left. Because
I like to! What sort of answer is that? Because I'm tired, you should have
said, and you should have said it with a mournful voice - you're a
blockhead, you'll never learn to act the hypocrite! - because of exhaustion!
And you should have sighed like a horse. (Hamsun 1890: 90)
Vaak lopen gedachten dwars door elkaar, zonder enige structuur. Hamsun kwam op
dit idee via zijn vriend August Strindberg. Strindberg stelde dat de geest uit een lange
reeks van onsamenhangende gedachten en gevoelens bestaat. (Johannesson 1968:
246-255) Met de uitwerking van deze vondst heeft Hamsun het fundament gelegd
voor zowel de interior monologue als de daaruit voortkomende stream of
consciousness, twee belangrijke modern-literaire procedés. In het jaar waarin Honger
werd gepubliceerd, was James Joyce acht jaar oud.
Verder kent Honger, gezien de tijd waarin het werd gepubliceerd, een
onconventionele kijk op de mannelijkheid van het personage en de rol van de vrouw.
In het verhaal hebben de vrouwelijke personages de touwtjes in handen, zonder dat
hier een negatieve lading aan ten grondslag ligt, zoals bij een femme fatale het geval
zou zijn. Dit speelt zowel op sociaal, economisch als intellectueel niveau. Het zijn
krachtige vrouwen die de hoofdpersoon steeds maar weer op straat zetten omdat hij
zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Ylajali, het meisje met wie de protagonist
een korte liefdesrelatie heeft, neemt steeds weer de leidende rol; zij beslist wanneer
wat gebeurt en biedt hem financiële steun. (Hamsun 1890: 156-166) De vrouw in
Honger is allerminst stem- en machteloos, in tegenstelling tot onze mannelijke
protagonist. Niemand geeft immers gehoor aan wat de ‘ik’ zegt, alleen met leugens
weet hij de aandacht van anderen krijgen. Vaak worden zijn uitspraken weggewuifd
als die van een gestoorde man en zijn het vooral vrouwen die rationeel zijn en kritisch
zijn op het leven van de ‘ik’, die hier niet tegenin durft te gaan. Hamsun breekt hier
met de tijdgeest waarin een ondergeschikte rol van de vrouw en de dominante positie
van de man als ‘natuurlijk’ werd gezien. Daarom stelt de Roemeense
literatuurwetenschapper Alexandra Columban dat hoewel Hamsun het essentialistische
denken over gender niet daadwerkelijk doorbreekt, hij een belangrijke stap zet richting
de ontwikkeling van een zwakke, hypersensitieve, passieve man in een meer fluïde
en moderne samenleving. (Columban 2010: 210-213)
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Ondanks deze vernieuwende thema's en schrijfwijzen kent het werk van Hamsun
geen canonieke status, noch krijgt zijn werk de aandacht die het verdient, maar dat
is niet altijd het geval geweest. De populariteit van Hamsuns oeuvre heeft in Nederland
twee episodes gekend. De eerste periode was tussen 1920 en 1945, waarin de aandacht
voor Hamsun te verklaren is vanuit het gegeven dat hij in 1920 de Nobelprijs ontving
én het feit dat zijn latere werk de goedkeuring genoot van de Nederlandsche
Kultuurkamer tijdens de bezetting - in tegenstelling tot al het hierboven genoemde,
eerdere werk, dat als ontaard werd beschouwd.4 Het is in deze eerste periode dat
Martinus Nijhoff hem ‘serieus-gevestigd’ noemt. Na de oorlog raakte zijn werk al
snel in de vergetelheid, maar in de jaren zestig maakte zijn oeuvre een korte terugkeer
nadat deze opnieuw werd uitgegeven naar aanleiding van Hamsuns honderdste
geboortedag. (Van der Poll 2010: 157-158) Hierna keldert de populariteit weer snel,
ook in de academische wereld. Na de jaren zeventig zijn er in Nederland geen grote
studies over zijn oeuvre gepubliceerd. (Van der Poll 2010: 164)
Inmiddels zijn we alweer vijftig jaar verder. In 2009 besloot De Geus enkele
werken opnieuw uit te geven, dit keer ter ere van Hamsuns honderdvijftigste
verjaardag. Helaas gaat het hier maar om een kleine selectie van zijn werk en het is
ook maar de vraag of deze heruitgaven dit keer wel enige impact zullen hebben of
dat we de boeken over vijf jaar zijn vergeten. Doodzonde, want Honger behoort tot
een van de weinige Europese werken die een waterkering betekende in de opvattingen
over en omgang met de roman en kan daarom worden gezien als de transitie van de
negentiende, naar de twintigste eeuw. Laten we zijn werk vooral weer gaan lezen.
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Interview
Lucas van der Deijl & Roel Smeets
Verlangen naar heroïek
Interview met Joost de Vries

Copyright: Koen Hauser © Unit Cma

Die voorbarige vergelijking met Mulisch van Elsbeth Etty vergeten we
lekker. En het wordt geen biografisch gesprek. Het zijn laatste voornemens
die we bespreken om vijf voor twaalf, op een zonnige maandagmorgen in
het café van De Balie. Vijf minuten later zal Joost de Vries verschijnen,
smetteloos gekleed - Mulischiaans, zou je bijna zeggen - in een grijs pak,
maar zonder das. Hij is charismatisch, spreekt associatief en heeft aan
twee woorden genoeg. Onze vragen zouden pas in de tekst tot volzinnen
uitgroeien. Joost de Vries is criticus bij De Groene Amsterdammer en
schrijft over literatuur, kunst en populaire cultuur. Dit najaar verscheen
zijn essaybundel Vechtmemoires, en eerder schreef hij de romans
Clausewitz (2010) en De Republiek (2013). Het zijn romans over de
geschiedenis als fictie, over verdriet, maar ook over vervalsing en
identiteitsverwisseling. De namen van de personages assoneren met die
op de omslag: Friso de Vos, Josip Brík, Philip de Vries en zelfs Joost de
Vries. Lijken ze op de persoon die tegenover ons zit, roerend in zijn koffie
verkeerd met veel suiker?
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Je vernoemde je debuutroman naar de krijgsgeleerde Carl von Clausewitz
(1780-1831). Waarom?
Omdat hij heel duidelijk voor iets staat. Zijn beroemde oneliner is: ‘Oorlog is de
logische voortzetting van politiek met andere middelen.’ Dat is een totaal verouderd
idee natuurlijk, dat je met grote legers een land kunt binnenvallen en dan kunt zeggen:
‘Oh wij hebben gewonnen, dankjewel, nu gaan we weer verder.’ Die manier van
oorlogvoering bestaat gewoon niet meer. Daarom heet het eerste deel van Clausewitz
ook ‘The war on terror’, want als er één oorlog is waar de wet van Clausewitz niet
opgaat, dan is het wel the war on terror. Voor de personages in Clausewitz gaat die
wet ook niet meer op.
Het thema van de veldslag heeft een centrale plek in je nog jonge werk: Das
Magazin vroeg je in hun tiende editie ‘De Tien’ een verhaal te schrijven dat je
schrijversschap definieert. Dat verhaal vertelt over een jongen die de veldslag
bij Waterloo naspeelt. In De Republiek zit een uitvoerige beschrijving van het
veldslagspelletje Medieval Total War. Wat fascineert je zo aan die thematiek?
Het verhaal in ‘De Tien’ gaat eigenlijk over jezelf verliezen, jezelf overgeven aan
iets, proberen op te gaan in iets. Maar jullie hebben gelijk, dat decor zit in Clausewitz
en in De Republiek op een bepaalde manier ook. En de reden is gewoon... dat ik een
jongetje ben. Ik speelde vroeger Call of Duty en Rome Total War, net als mijn
vrienden en mijn broer. Daarachter zat voor ons een romantisch beeld van oorlog.
Maar hoe meer je erover leest, hoe meer je erachter komt dat dit beeld niet klopt. En
toch probeer je je met dat soort spelletjes en films vast te houden aan een bepaald
soort fictie. Voor mij heeft de veldslag onterecht een soort glamour.
Nou goed, waarom dan? Ik probeer er een beetje omheen te praten, ik weet niet
precies waarom. Het is zo banaal om te zeggen waarom al die veldslagen erin zitten.
Ik denk omdat er een verdwenen heroïek in zit, een heroïek die niet meer bestaat. In
het verhaal in ‘De Tien’ zit ook het idee dat je het liefst op een paard je tegenstander
tegemoet gaat, dat alles in het leven duidelijk is. Dit is wat je moet doen, die kant
gaan we op, en God zegene de greep.
Is het denkbaar dat die overzichtelijkheid weer terugkeert in de huidige mondiale
politiek? In augustus voorspelde je honderd jaar eenzaamheid voor Rusland in
het redactioneel commentaar van De Groene Amsterdammer. Voorzie je dat de
wereldorde weer ouderwets overzichtelijk wordt, met twee fronten: Oost en
West?
Je zou het bijna denken inderdaad, de goede oude tijd van de Koude Oorlog is
weer terug. In Rusland kennen ze een soort nostalgie naar die tijd. De Russen waren
toen arm, maar hun wereldbeeld was totaal overzichtelijk. Sinds de val van de Muur
is dat wereldbeeld chaos geweest, en nu wordt het langzamerhand weer duidelijk.
Dat is een heel naar idee, maar tegelijkertijd heel begrijpelijk. Ik kan mezelf
voorstellen dat je in
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Noord Korea weinig te eten hebt, maar dat je dat allemaal maar slikt omdat je een
duidelijk wereldbeeld hebt: er is een vijand en het is niet onze schuld.
Het verlangen naar oorlog wordt dan een verlangen naar orde.
Je ziet dat ook in de meer populistische partijen. De PVV riep na de ramp met de
MH17 meteen op tot het sturen van militairen naar het rampgebied. Daar zie je ook
de wens om korte metten te maken met iets waar je anders geen raad mee weet. Het
is een vlucht van de complexiteit van alles.
PVV-leider Geert Wilders passeert ook de revue in De Republiek, maar daarin
is hij niet veel meer dan een figurant. Friso de Vos loopt hem tegen het lijf in
zijn hotel tijdens een verblijf voor een congres van de Hitlerstudies. In De
Republiek voer je allerlei representaties van het kwaad op: Hitler, Bormann,
Voldemort, Sauron enzovoorts. We willen niet suggereren dat...
Ik ging ervan uit dat iedereen die suggestie wel aan zou voelen. Friso voelt zich
op dat moment totaal verloren en alles in die stad is ineens een soort vijandigheid.
En toen dacht ik: wie is nou de engste persoon die je op zo'n moment kunt
tegenkomen? Kijk, Job Cohen fietst gewoon door Amsterdam en Mark Rutte kun je
op een terrasje in Den Haag zien zitten. Maar wie kom je nooit ergens tegen? Geert
Wilders. Dus als je hem zonder dat je weet waarom ineens tegen het lijf loopt - en
ook nog in zo'n Hitlerwereld zeg maar - dan lijkt mij dat persoonlijk een redelijk
ontregelende gewaarwording.
De Republiek gaat over de fictionalisering van Hitler en hoe hij wordt ingezet voor
eigen middelen. Dat is iets wat Wilders ook gedaan heeft. In zijn partijprogramma
noemt hij Hitler een socialist, maar hij was natuurlijk een nationaalsocialist.
‘Nationaal’ is niet alleen een adjectief. De toevoeging betekent een wereld van
verschil. Dus Wilders is ook nog een voorbeeld van mensen die Hitler voor hun eigen
karretje spannen.
Het personage Joost de Vries bespot in De Republiek het engagement van zijn
ouders. Hij bestempelt het als ‘socialisme als rancuneleer’, verwijzend naar Ter
Braaks essay ‘Het nationaalsocialisme als rancuneleer’. Hoe kijk jij zelf tegen
de generatie aan van de ouders van het personage Joost de Vries?
Een collega van mij was actief bij de krakersrellen van die generatie. Zij vertelde
dat ze zich schaamde voor de moraal die er heerste onder die krakers en studenten,
een moraal waarin je eigenlijk niemand anders iets gunde. Pierre Bokma werd eens
geïnterviewd in Zomergasten en hij liet een documentaire zien waarin getoond werd
dat op de muur van een peuterspeelzaal ‘Fuck kinderen’ gekalkt was. Alles wat voor
iemand anders waarde heeft, dat werd verworpen, zelfs kinderen. Ik heb daarover
veel met die collega gesproken. En zij zei: er zit juist een soort rancune, een soort
woede, achter. ‘Wij hebben niks en we willen niet dat andere mensen wel iets hebben.’
Ik vond die rancune mooi.
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NRC-critica Elsbeth Etty noemt de verwijzing naar Ter Braak ook in haar
recensie van Clausewitz. Zij interpreteert het als een verzet tegen de generatie
van Mulisch, die juist wel sympathiseerde met Provo en de linkse idealen van
die tijd.
Ja, maar ik denk dat het fragment eerder een verzet is tegen haar eigen generatie.
Etty zat zelf ook in die krakershoek. Het is meer een protest tegen de babyboomers.
Mulisch was natuurlijk geen babyboomer. Hij heeft zich zeker voor Provo ingezet,
maar altijd op een halfslachtige, ironische manier. In de jaren waarin de krakersrellen
speelden - de jaren tachtig - was hij dat alweer ontstegen. De grap is dat Clausewitz
is opgevat als een protest tegen een generatie, terwijl het eerder ging over mijn eigen
generatie. Maar ja, zo gaan die dingen.
Is het hoofdpersonage uit Clausewitz, Tim Modderman, exemplarisch voor jouw
generatie?
Hij is wel een particulier figuur, hij is geen doorsneejongen. Maar wat wel typisch
is: vroeger had je een generatie die zich verzette en kraakte en demonstreerde. Nu
is er de generatie van Joost de Vries en Tim Modderman, die het over de war on
terror moeten hebben, voor hen de grootste criminele activiteit in de wereld. En wat
doen ze dan? Ze gaan in het café zitten en drinken een slubberbak cappuccino.
In de laatste boekenweek schreef je in De Groene Amsterdammer het essay ‘De
Great Dutch Novel’. Je schrijft: ‘De romans van jongere Amerikaanse schrijvers
hebben excentriekelingen als hoofdpersoon: hoogbegaafden, kluizenaars en
fantasten. Hollandse helden zijn vooral gewoon, en passief.’ Zijn jouw
hoofdpersonages nakomelingen van de iconische Hollandse figuren die je noemt
- Frits van Egters, Henri Osewoudt en Anton Steenwijk? Of zijn zij eerder
Amerikaanse personages, verwant aan een sef-made man als Siem Siegerius uit
Buwalda's Bonita Avenue?
Ze zijn in ieder geval niet zo passief als Frits van Egters. Vergelijk ze met
hoofdpersonen van schrijvers van mijn generatie. Dat zijn vaak hoofdpersonages die
niks kunnen, niks weten, en als ze iets gestudeerd hebben, hebben ze niet opgelet.
Ze kunnen moeilijk met mensen omgaan, niet met meisjes of met hun ouders, ze
weten niet wat ze willen met het leven, ze willen iets willen maar ze weten niet wat.
Wat me ook vaak opviel, is dat de ik-personen heel registrerend zijn. Zelf maken ze
niet de grappen, zij maken niet de gemene opmerkingen, dat laten ze andere mensen
doen.
Tim uit Clausewitz, daarentegen, is iemand die heel goed weet wat hij wil, hij is
ambitieus en kan veel. Hij spreekt vier verschillende talen en overal waar hij komt,
kan hij moeiteloos meekomen. In De Republiek wilde ik nou juist een ik-persoon die
heel uitgesproken, explosief en boos kon zijn en die allemaal dingen doet die ik zelf
niet zou durven. Daarin wilde ik juist een theatraal ik-personage.
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In Vechtmemoires wijd je een heel essay aan jouw lichting schrijvers: Daan
Heerma van Voss, Maartje Wortel, Philip Huff - zeg maar de generatie van ‘De
Tien’, de Das Mag-generatie. Wat hebben deze schrijvers met elkaar gemeen?
Ze schrijven over mensen die naar de wereld kijken en er niet bij kunnen, mensen
die niet het geluk hebben dat hun ouders wel hadden. De afstand van buiten naar
binnen is in die romans een obsessie geworden - het is niet langer het perspectief,
maar het is het onderwerp. Denk aan IJstijd van Maartje Wortel. Die jongen woont
niet eens in een huis. Hij is nergens. Hij gaat een boek schrijven: geen idee waarover.
Dat is exemplarisch: een totale afstand van intimiteit, van een gevoel van thuis en
ergens bij horen.
We hebben geleerd om superieur te zijn aan onze eigen verlangens. Men heeft een
houding van: je wil het wel, maar je wil er niet wanhopig achteraan zitten. Ik denk
dat dat exemplarisch is. Er moet eigenlijk nog een goede, catchy naam voor die
generatie - de patatgeneratie? - bedacht worden, dat is me tot dusver nog niet gelukt.
Probeer jij je aan die thematiek te onttrekken?
Afstand is absoluut niet mijn onderwerp. Het leven van Friso de Vos is volgens
mij heel duidelijk: hij weet goed wat hij wil en wat hij niet wil. Ik ben me van die
thematiek bewust, maar het is niet zo dat het daarom mijn onderwerp is. Ik schrijf
geen boeken om me tegen die thematiek te verzetten.
Lezers zijn wellicht geneigd je boeken autobiografisch te lezen, omdat de
personages nogal op jou lijken. Hoe zit dat?
Dat is een dwaalspoor natuurlijk. Maar alsnog: mensen die me goed kennen,
herkennen mij wel in mijn personages. Toch krijg ik die vraag niet vaak van andere
mensen. Hoewel mijn personages wel persoonlijk aanvoelen. Ik heb ze bedacht, ik
heb in hun hoofd gezeten - dat voelt persoonlijk.
Als je acteurs hoort praten, dan zeggen ze nooit ‘ik lieg heel goed’, maar ze zeggen
‘hoe ben ik zelf in dat scenario?’ Zo schrijf ik ook een boek: wat zou ik doen als ik
Friso was? Je doorleeft zo'n boek helemaal. Mulisch zei heel mooi: ‘je herinnert je
dingen die je niet zelf hebt meegemaakt’ - zo voelt het voor mij ook.
Philip de Vries, Friso de Vos - die namen lijken op jouw naam. Bovendien draagt
een personage in De Republiek zelfs de naam ‘Joost de Vries’.
De Republiek gaat over een mistaken identity, daar past de veelvoorkomende naam
‘De Vries’ erg goed bij. Het is niet zo dat het een verwijzing is naar mezelf. Ooit
liep ik over de gang bij De Groene en toen kwam ik iemand tegen die zich voorstelde
als: ‘Ik ben Joost de Vries’, waarop ik zei: ‘Nee, ik ben Joost de Vries.’ Als je
achternaam De Vries is, kom je vaak mensen met dezelfde achternaam tegen. Die
naam leent zich daar dus goed voor. Net als met Jansen.
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Toeval dus?
Ja.
Gaat er ooit nog een echt autobiografische roman volgen?
In Vechtmemoires staan sterk autobiografische stukken. In Nederland heb je een
traditie van autobiografische fictie, zoals van Van der Heijden, die schrijft op wat
hij heeft meegemaakt vanuit een fictief personage. Ik ben daarentegen meer van de
fictionele autobiografie: ik ben meer geneigd om over mezelf te schrijven, maar dan
over dingen die ik niet heb meegemaakt. De fictionele ervaring vind ik rijker, omdat
het dan net is alsof je het wel hebt meegemaakt. Anders ben je je eigen ervaring aan
het uitmelken. Als je het omdraait, gaan er andere deuren open. Dat vind ik leuker.
Word je wel eens moe van alle mensen die betekenis geven aan je boeken: lezers
zoals wij die ermee aan de haal gaan?
Het is leuk dat je een boek schrijft en dat mensen erover nadenken. Maar er komen
wel vaak dingen voorbij die ik zelf niet zo bedacht heb. Als schrijver heb je een
bepaald idee van welk boek je hebt willen schrijven, maar je bent zelf de slechtste
persoon om te bepalen welk boek je hebt geschreven. Het is allemaal in the eye of
the beholder. Wat dat betreft is dat met De Republiek grappig gegaan. De eerste
reacties hadden een intellectuele, postmoderne benadering, vervolgens had ik
eindeloos interviews over ironie en over het afrekenen daarmee. En de laatste maanden
heb ik veel gesprekken gehad met mensen op een meer persoonlijk niveau: hoe zit
het met Friso en Brik, hoe zat het met Pippa - opeens werd het boek menselijker.
Ik probeer boeken te schrijven die je op meer dan één manier kunt lezen en waarin
voor verschillende lezers verschillende dingen belangrijk zijn. En dat pakt voor
iedereen anders uit. For better or worse.
In ieder geval was de literaire kritiek het eens over je kwaliteiten als schrijver:
je bent de hemel in geprezen...
Ik heb ook negatieve reacties gehad hoor...
... en je hebt dit jaar de Gouden Boekenuil gewonnen. Jeroen Vullings schreef
over ‘De Tien’ en benoemde jou tot de nummer één van die tien. Wat doet die
positieve ontvangst met je? Het is een beetje een sportverslaggeversvraag, maar
we stellen hem toch.
[Met een Louis van Gaal-achtige dictie:] Nee kijk, je doet het met z'n elven. Het
is gewoon belangrijk dat je wint, en wie dan de goal maakt... [lacht]
Nee goed, het is leuk als je geprezen wordt. Het punt is dat Vullings enthousiast
was over mij, maar tegelijkertijd werd het niet beargumenteerd.
Valse lof?
Nee, het is geen valse lof, ik ga er vanuit dat hij het meent. Maar het gebeurt niet
vaak
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dat je een recensie krijgt en dat je denkt: oh wauw, deze man of vrouw begrijpt echt
volkomen wat ik heb willen doen. Je kunt blij zijn om recensies en je kunt balen van
recensies. Arie Storm heeft wel eens lullig over me geschreven. En dan vind ik dat
jammer, want er had ook een positieve recensie op die plek kunnen staan.
Tegelijkertijd vond ik zijn recensie niets wezenlijks zeggen over mijn boek. Maar
ik heb het ook wel eens andersom gehad: dat ik een positieve recensie kreeg, maar
dat voor mijn gevoel die recensie helemaal niet ging over het boek. Dus dan kun je
er wel blij om zijn dat je vijf ballen krijgt, maar voelt het heel ver weg, waardoor het
je niet echt raakt. Ik heb persoonlijke mails gehad van schrijvers en lezers die zo
goed iets begrepen hebben, dat is dan eigenlijk waardevoller.
Je werd in Vrij Nederland verweten dat je leentjebuur zou hebben gespeeld bij
de Chileense schrijver Roberto Bolaño. Hoe kijk je tegen die kritiek aan?
Het is erg vervelend hoe dat toen gegaan is. Daar kan ik een uur over praten. Vrij
Nederland schreef toen dat ik te veel had afgekeken van Bolañ;o, en dat werd toen
in de Volkskrant nog eens zonder argumentatie overgenomen. Arie Storm schreef
vervolgens in Het Parool dat ik van plagiaat was beschuldigd - dat was ik helemaal
niet - en dan ontstaat er opeens iets wat zichzelf versterkt. Iets wat eerst klein was,
wordt door iedereen overgenomen, waarbij het steeds een schepje groter wordt. En
dan realiseer je je wel van: zo is het dus als je Louis van Gaal bent en mensen elk
citaat groter maken dan dat je het ooit bedoeld hebt.
Worden de criteria die je zelf stelt voor je eigen boeken ook leidend voor de
boeken die je bespreekt?
Nee, die houd ik strikt gescheiden. Het is een simpele taak die je hebt als recensent.
Je moet proberen te bedenken wat de schrijver heeft willen schrijven en dan moet je
beoordelen of dat gelukt is. Het is niet relevant om alleen een leesverslagje te geven
van ‘dit boeide me wel, want...’ of ‘dit boeide me niet, want...’ Dat is te particulier;
als je dat wilt zeggen, moet je maar gaan twitteren, of gaan bloggen. Je zult je moeten
verdiepen in wat de schrijver heeft willen doen: waar gaat het boek over, wat wordt
er geprobeerd. En mijn eigen werk staat los van de pretentie van de schrijver die ik
bespreek. Dus wat dat betreft is het makkelijk om dat gescheiden te houden. Er zijn
natuurlijk wel enkele recensenten die een bepaalde poëtica hebben en daar álle boeken
die ze lezen aan onderwerpen - Arie Storm is daar het bekendste voorbeeld van - met
als gevolg dat veel recensies volkomen oninteressant zijn. Voor zulke critici geldt:
voordat ze ook maar een bladzijde gelezen hebben, weten ze al dat de schrijver met
een totaal andere vorm van literatuur bezig is dan zij - dat gaat nooit een match
opleveren.
Heb je voor jezelf een concrete pretentie, een poëtica vastgelegd?
Nee, ik weet dat mijn antwoord teleurstellend is voor studenten. Ik geef dit
collegejaar colleges aan de VU en ook daar vroegen ze of ik twee colleges over mijn
poëtica kon geven. Schrijven is in zekere mate een ambacht, maar het is ook een
kunstvorm. Kun-
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stenaars maken iets wat ze interesseert, ze hebben niet per se een kunstdefinitie. Ik
heb zoveel topschrijvers geïnterviewd bij De Groene, die zeggen ook dat ze gewoon
ergens beginnen. Schrijven is een intellectueel ambacht, maar tegelijkertijd is het
ook intuïtie. Bij andere schrijvers zie je dat ze intuïtie missen. In die intuïtie schuilt
vaak ook het literaire van een boek.
Zou je wel, achteraf, uit je eigen werk een poëtica kunnen destilleren?
Ik zou absoluut De Republiek kunnen herlezen en daaruit een poëtica kunnen
construeren. Ik zou goed een essay over mijn eigen boeken kunnen schrijven
naderhand, maar dat essay zou ik niet van tevoren kunnen schrijven. Tijdens het
schrijven van De Republiek was ik North by Northwest van Hitchcock aan het kijken.
In die film zit een beroemde scène, die in veel films geparodieerd is: de hoofdpersoon
wordt aangezien voor een spion en achtervolgd over een maïsveld, terwijl een
vliegtuig hem probeert te scheppen. Toen leek het me leuk om een boek te schrijven
waarin ook zo'n identificatiewisseling optreedt, maar dan omgekeerd. Anderhalf jaar
laten was ik vergeten dat ik die film gezien had, ik was vergeten dat dat een
inspiratiebron is geweest. Na afloop kun je goed bedenken hoe het heeft gewerkt,
maar tijdens het proces komen daar veel dingen doorheen.
Tijdens mijn eerste radio-interview voor Clausewitz, in België, kreeg ik de vraag:
‘Joost, je hebt een postmodern boek geschreven...’ Toen heb ik vijf minuten nodig
gehad om daar een antwoord op te formuleren. Ik vind het best als mensen het
postmodern noemen, maar tijdens het schrijven denk ik niet laat ik eens een
postmodern boek schrijven. Die rubricering is alleen achteraf te doen.
Dat relativeert, als je stelt dat poëtica niet belangrijk is voor het schrijven.
Ja, zeker. Maar voor een heleboel schrijvers is dat ongetwijfeld anders. Denk aan
Coetzee, die nauwelijks een normaal antwoord kan geven in een interview, omdat
hij zo bezig is met wat literatuur en taal is. Als je alles wat je aan het doen bent alleen
maar aan het theoretiseren bent, dan verlies je die intuïtie. Dat je soms dingen op
papier zet en je later afvraagt hoe je daar bij gekomen bent, en dat het toch klopt.
Soms ook niet hoor, dat je denkt: gast, dit is echt een potje kut. Maar vaker verras
je jezelf met wat er allemaal uit komt.
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Column
Hubert van den Berg
‘Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!’
Berlijnse bedenkingen bij de notie ‘extramurale neerlandistiek’
In de columns van deze jaargang laat Vooys neerlandici aan het woord
die hun vak niet in Nederland uitoefenen. Zij vertellen op deze plaats over
hun ervaringen met de studie van de Nederlandse taal en cultuur, zoals
die zich buiten onze landsgrenzen voltrekt. In dit nummer plaatst Hubert
van den Berg, verbonden aan de Adam Mickiewicz Universiteit (UAM) in
Poznań kritische kanttekeningen bij de term ‘extramuraal’. Hij richt zich
tegen allerlei artificiële grenzen die dit begrip impliceert. Van den Berg
pleit voor een literatuurwetenschap die deze in zijn ogen merkwaardige
scheidslijnen ontstijgt, omdat ze volgens hem het zicht op de productie en
circulatie van Nederlandse literatuur vertroebelen.
‘Hoe kijkt u tegen de extramurale neerlandistiek aan?’ vroeg de redactie van Vooys
mij. Als literatuurwetenschapper, sinds vijf jaar aan de Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu betrokken bij de opleiding filologia niderlandzka, houd ik
mij ook bezig met Nederlandse literatuur. Hetzelfde werk verrichtte ik eerder aan de
Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling Nederlands. Toen was ik ‘intramuraal’,
heb ik intussen begrepen. Tegenwoordig bedrijf ik ‘neerlandistiek in het buitenland’,
aldus de redactie van Vooys, en vanuit Utrecht bezien is dat zeker waar. Sommigen
plakken daarom het etiket ‘extramurale neerlandistiek’ op mijn werk. Ik gebruik dat
etiket niet. Hieronder mijn redenen.

I
Van Dale, dertiende druk (1999) leert: ‘extramuraal’ en ‘intramuraal’ zijn begrippen
uit de gezondheidszorg. Delpher leert: voordat ze op de ‘neerlandistiek’ werden
geplakt, werden ze uitsluitend in de psychiatrie gebruikt. Vroegste vindplaats voor
‘extramuraal’ en ‘intramuraal’ is het Nieuw Israëlitisch Weekblad dat op 15 januari
1960 in een artikel ‘Geestelijke gezondheidszorg’ meldt:
Het teamwork is niet meer weg te denken uit de psychiatrische arbeid,
zowel intraals extramuraal, omdat de taken supergespecialiseerd zijn
geworden en het onmogelijk is geworden dat één mens al deze taken op
zich zou kunnen nemen, e.e.a. met de daaraan verbonden voordelen en
ook problemen, o.a. betreffende de samenwerking, welke zeer nauw zal
zijn, zowel tussen de leden van de kliniekstaf onderling als
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met die van de diverse bureaus. Als toekomst schemert een
gemeenschappelijke dossiervoering door al deze instanties, aan de horizon.
Inderdaad: een paar begrippen anders en het zou zo kunnen worden ingebouwd in
een subsidieaanvraag voor een ‘intra- en extramuraal’ samenwerkingsverband van
de ‘hyperdiverse neerlandistiek’ - zoals het thema van het komende colloquium
neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek volgend jaar in
Leiden luidt. En neerlandistiek is een geesteswetenschap, psychiatrie wetenschap
van de geest, raakvlakken te over. Toch lijkt mij het begrippenpaar ‘intra- en
extramuraal’ voor de neerlandistiek ongeschikt.

II
Sommige mensen wijzen ‘extramurale neerlandistiek’ af, omdat dat klinkt naar
neerlandistiek met een rugzakje (hoe komt dat?). Zij zijn dan vaak wel gelukkig met
‘internationale neerlandistiek’, maar of dat de zaak beter maakt? Wat is dan dat
andere: ‘nationale neerlandistiek’? Klinkt duister, is óf een pleonasme óf een
contradictio in terminis, want waar zijn de nationale grenzen van die neerlandistiek?
Een fundamentele kwestie. Een nationale lakmoesproef: is vanuit Utrecht bezien
neerlandistiek in Gent of Paramaribo ook ‘neerlandistiek in het buitenland’ of - zo
men wil - ‘internationale neerlandistiek’? Ik hoop het.

III
‘Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!’, zei Walter Ulbricht, de
machtigste man in de DDR, op een persconferentie op 15 juni 1961. Twee en een
halve maand later, op 3 augustus 1961, was de Berlijnse muur een feit. Toeval of
niet: die muur staat net een maand, wanneer op 4 en 5 september 1961 in Den Haag
het ‘eerste colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten’ plaatsvindt en er een permanente ‘Werkcommissie’, de
voorloper van de IVN, in het leven wordt geroepen, die anderhalf jaar later het
‘contact- en inlichtingenblad’ Neerlandica extra muros uitgeeft. Vermoedelijk minder
toevallig: in de jaren 1961-63 wordt er ook flink aan de wettelijke regeling van de
Belgische taalgrens getimmerd. Ondertussen metselt de werkcommissie imaginaire
muren rond een fictie genaamd Het Nederlandse Taalgebied. De Berlijnse muur is
inmiddels een kwarteeuw weg. Dat is goed. Misschien kunnen de imaginaire muren
van de werkcommissie ook eens worden geslecht.

IV
In de zevende druk van Van Dale komt ‘extramuraal’ in 1950 niet voor - het deed
pas zijn intrede, leert de dertiende druk van Van Dale, in 1999. ‘Neerlandistiek’ staat
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in 1950 evenmin in Van Dale. Dat heeft een reden. Eerste vindplaats in de DBNL:
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde (1938). Als notie is het een nationalphilologische Spätgeburt, zo niet
nageboorte, een Vlaams germanisme, of om met Van Dale te spreken: een belgicisme
van net voor de Tweede Wereld-
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oorlog - uit een zone waar taal met strijd werd en wordt verbonden en met
monolinguïstische dwingelandij gepaard gaat op grond van de fictie Het Nederlandse
Taalgebied.
Op het vermeende territorium van Het Nederlandse Taalgebied zijn volgens
Ethnologue Languages of the World een paar dozijn talen gecertificeerd thuis, en er
worden in werkelijkheid nog veel meer gesproken, hoewel dat niet iedereen naar de
zin is. Nederlands wordt over de hele wereld gesproken. In het Nederlands werd en
wordt literatuur over de hele wereld geschreven. Multatuli, Heijermans, Campert,
Komrij, Vroman, Du Perron, Van Ostaijen, Slauerhoff, Van Schendel, Barnas,
Nooteboom, Verhulst en Pfeijffer schreven en schrijven deels ook op de kaveltjes
die sommigen als Het Nederlandse Taalgebied onder één noemer trachten te brengen,
maar in vele landen meer en zelfs op de wereldzeeën. Voor een geschiedenis van
literatuur in het Nederlands is Het Nederlandse Taalgebied daarom een weinig
relevante fictie en net zo contraproductief als de imaginaire muren eromheen.

V
Ook voor de neerlandistiek lijkt op te gaan wat de literatuurwetenschapper Reinhart
Meyer-Kalkus stelt in zijn artikel ‘World literature beyond Goethe’ in Cultural
Mobility. A Manifesto (red. Stephen Greenblatt, 2009): ‘No longer viable is the old
model of literary scholarship in which a single nation or region and its language or
language family is the focus. It is becoming increasingly difficult to relegate authors
to a single culture and nation - they live and write in spaces between.’ De vraag is
echter: niet meer of überhaupt niet? Literatuur deed al duizenden jaren de ronde
voordat het concept ‘natie’ de kop opstak en neofilologen de literatuur ‘nationaal’
meenden te moeten verkavelen.
Bij een kleine buurtboekwinkel bij mij in Berlijn om de hoek stonden verleden
week Margriet de Moor, Alexander Gorkow, Wolfgang Hildesheimer, Juan Carlos
Onetti, Wislawa Symborska, Max Weber en een boek over de geschiedenis van
Ullstein-Haus op één plank geëtaleerd. Iets vergelijkbaars doet zich ongetwijfeld in
menige Utrechtse boekwinkel voor, zoals dat ook in Poznań niet anders is. Ze worden
door elkaar gelezen.
‘Nationale’ literatuurgeschiedenissen beschrijven hun ‘nationale’ literatuur veelal
als een om zijn eigen as draaiende eentalige boekenmolen, die zo af en toe eens een
zetje van buiten krijgt maar in wezen als Selbstläufer van eerste vogels tot laatste
snik functioneert. Lazen Nederlandse schrijvers na de Tweede Wereldoorlog werkelijk
zo weinig Buitenlandse Literatuur als het register achterin Hugo Brems’ Altijd weer
vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005
lijkt te impliceren? Een antwoord geeft De lezende Lucebert. Bibliotheek van een
dichter (red. Lisa Kuitert 2009). Bij Lucebert stond poëzie uit veertien talen op de
plank, slechts een kwart was van Nederlandstalige origine. De vraag dient zich aan:
zijn er überhaupt schrijvers die er toe doen, die alleen boeken in één taal lazen of
lezen en dan boeken die oorspronkelijk in die taal geschreven zijn? En wat is
oorspronkelijk? ‘Nous ne faisons que nous en-

Vooys. Jaargang 32

77
tregloser’, aldus Montaigne een paar honderd jaar voordat de literatuur in ‘nationale’
moten werd gehakt.
Rens Bod stelde verleden jaar in de conclusies van A New History of the Humanities
over de ‘history of the humanities as liberation from the biblical, classical, and
nationalist yokes’:
Originally the Bible, the classics, and nationalism were useful frameworks
in which new ideas, methods, and patterns were swiftly created. If the
boundaries of such ways of thinking were reached, though, which often
happened all too soon, they represented a straightjacket that could only
be cast off with great difficulty.

VI
In zijn Welt von Gestern beschrijft Stefan Zweig in 1942 dat aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog ‘ein europäisches Gemeinschaftsgefühl’ de ronde deed, ‘ein
europäisches Nationalbewußtsein im Werden’:
Wie sinnlos, sagten wir uns, diese Grenzen, wenn sie jedes Flugzeug
spielhaft leicht überschwingt, wie provinziell, wie künstlich diese
Zollschranken und Grenzwächter, wie widersprechend dem Sinn unserer
Zeit, der sichtlich Bindung und Weltbrüderschaft begehrt! (...) Vielleicht
haben wir, undankbar wie wir Menschen sind, damals nicht gewußt, wie
stark, wie sicher uns die Welle trug. Aber nur wer diese Epoche des
Weltvertrauens miterlebt hat, weiß, daß alles seitdem Rückfall und
Verdüsterung gewesen.
Bijna twee maanden na de bouw van de muur, niet helemaal toevallig, opent in de
oranjerie van het slot Charlottenburg in West-Berlijn eind september 1961 de
tentoonstelling Der Sturm. Herwarth Walden und die Europäische Avantgarde,
georganiseerd door de westelijke Nationalgalerie. Niet alleen is het de eerste grote
avant-gardetentoonstelling in Duitsland nadat de nazi's voor de moderne kunst als
‘Entartete Kunst’ in München in 1937 het licht uitdeden, het is ook een signaal in
oostelijke richting, waar de avant-garde nog steeds uit den boze was, maar het is
eveneens een signaal van een terugkerend Europa, zoals Zweig dat beschrijft en zoals
het er vandaag de dag gelukkig weer is.
Op 12 juni 1915 tekent de schilderes Gabriele Münter het gastenboek van Der
Sturm, midden in de Grote Oorlog, waarin het duister werd. Bij woonplaats schrijft
Münter: Europa.
In 1918 verschijnt in Poznań in het avant-gardetijdschrift Zdrój ‘Odwiedziny na
grobie’, een Poolse vertaling door de schrijver Zenon Przesmycki van ‘Besuch am
Grab’, een Duitse vertaling door de uitgever Anton Kippenberg, verschenen in de
Insel-Almanach auf das Jahr 1917, van Guido Gezelles ‘Bezoek bij 't graf’. Dat is
Europese literatuurgeschiedenis in diezelfde oorlogstijd, geschiedenis van literatuur
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en meer dan literatuur in Europa, waar nu gezamenlijk die oorlog wordt herdacht,
waar ik als Pools
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professor met een Nederlands paspoort in Berlijn woon, waar ooit een muur stond
die gelukkig weg is. Als sommige mensen menen dat daarom het etiket ‘extramurale
neerlandistiek’ op mij van toepassing is, voel ik me niet aangesproken, maar goed ‘Iliacos intra muros peccatur et extra’ (Horatius). Misschien hebben ze goede redenen.
Ik ken ze niet.

VII
Op een muur aan de Humboldtstraße in Weimar, tussen het Nietzsche-Archiv, waar
ik een paar jaar geleden logeerde, en het Goethe-Schiller-Archiv, waar ik toen
onderzoek deed naar Anton Kippenberg en de Nederlandse letteren tijdens de Eerste
Wereldoorlog, staat in grote letters: ‘Die Philosophie ist eigentlich Heimweh - Trieb
überall zu Hause zu sein’ - een gedachte van Novalis uit Das allgemeine Brouillon,
Materialien zur Enzyklopädistik (1798). Voor filologie die literatuur serieus neemt,
geldt wat mij betreft niets anders.

VIII
Wanneer de redactie van Vooys meent dat ik ‘neerlandistiek in het buitenland’ bedrijf,
kan ik alleen maar zeggen: voor zover de Vooys-redactie neerlandistiek in Utrecht
bedrijft, is dat vanuit mijn perspectief - vanuit Poznań en Berlijn bezien - ook
‘neerlandistiek in het buitenland’. Het buitenland is overal, er is geen ontkomen aan.
Berlijn/Poznań, september 2014.

Vooys. Jaargang 32

79
Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis
en voor Literatuurwetenschap
Themanummer ‘Literaire fancultuur in Nederland, 1800-heden’
Leuven (Peeters) 2014
Jaargang 56, oktober 2014, nr. 3
452 pagina's
10 euro
ISSN 00387479

Maria Dijkgraaf
Een schrijver als idool: literaire fancultuur in Nederland
Wat is literaire fancultuur precies, en waarom zou je er onderzoek naar doen? Hierover
handelt het jongste themanummer van Spiegel der Letteren. Volgens de samenstellers,
Gaston Franssen (Universiteit van Amsterdam) en Rick Honings (Universiteit Leiden),
zijn de onderzoeksvragen naar literaire fancultuur in Nederland nieuw, maar volgen
ze logisch uit het vakgebied van cultural studies en vervolgens fan studies, waarin
er aandacht kwam voor populaire aspecten in het literaire veld respectievelijk literaire
fancultuur. Het doel van het themanummer is dan ook ‘nieuwe inzichten bieden in
de Nederlandse literaire fancultuur en aansporen tot verder onderzoek’. (246) Het
tijdschrift bevat zes verschillende bijdragen van in totaal negen auteurs. In de artikelen
worden uiteenlopende objecten beschouwd in het licht van literaire fancultuur: van
herdenkingsbundels rond 1800 (Lotte Jensen), tot de manier waarop verschillende
groepen fans zich verhielden tot het Vondelbeeld in de periode 1867-2010 (Judith
Jongsma & Jan Rock), tot het literaire tijdschrift Das Magazin (Thomas Vaessens
& Lara Delissen).
Franssen en Honings zien zich bij het onderzoek naar literaire fancultuur gesteld
voor een aantal ‘theoretische uitdagingen’. Literaire fancultuur bevindt zich namelijk
in een complex spanningsveld dat gekenmerkt wordt door een aantal ‘schijnbare
discrepanties’. Ten eerste is er de tegenstelling ‘hoge’ versus ‘lage’ cultuur. Voor
wie deze als absoluut beschouwt, is de term ‘literaire fancultuur’ op zichzelf al
onmogelijk. Een veelgehoorde redenering luidt immers dat literatuur tot de ‘hoge’
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en fandom tot de ‘lage’ cultuur behoort. Ten tweede beschouwt men literaire
fancultuur overwegend als een modern verschijnsel, dat samengaat met massamedia
en commercie, en niet als een historisch verschijnsel. Hieruit volgt de tegenstelling
‘historisch’ tegenover ‘mo-
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dern’. Tot slot is er de discrepantie tussen individu en collectief: fandom gaat enerzijds
over het individu dat zich het culturele aanbod toe-eigent, maar anderzijds is het een
fenomeen dat voortkomt uit gemeenschappen en groepen. Fan-zijn is dus ook een
vorm van collectief gedrag. Daarnaast wijzen Franssen en Honings op een ‘praktische
uitdaging’: literaire fancultuur richt zich op de lezer en diens reactie is vaak ‘vluchtig
en over allerlei (dikwijls nog niet ontsloten) bronnen verspreid’. (244)
Hoe gaan de auteurs van de verschillende bijdragen aan het themanummer met
deze theoretische en praktische moeilijkheden om? Edwin Praat brengt het
spanningsveld rondom de discrepantie ‘hoog’ versus ‘laag’ overtuigend in kaart in
zijn artikel over (de reacties op) Gerard Reve's zelfpresentatie. Praat analyseert De
Grote Gerard Reve Show, Reve's zelfpresentatie als ‘volksschrijver’ en het
Revemuseum in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, en laat nauwkeurig en
gedetailleerd zien hoe Reve in zijn zelfpresentatie op een ironische manier speelde
met zowel elementen uit de ‘hoge’ als elementen uit de ‘lage’ cultuur, zonder dat hij
hierdoor zijn vooraanstaande positie in het literaire veld verloor. De complexiteit
van de discrepantie komt naar voren wanneer Praat de reacties op Reve's spel met
elementen uit de ‘hoge’ en de ‘lage’ cultuur behandelt: recensenten merkten dit spel
op, hadden er moeite mee, en plaatsten Reve vervolgens óf bij de lage óf bij de hoge
cultuur. Anderzijds waren ze vaker gefascineerd dan verontwaardigd door Reve's
dubbele zelfpresentatie. Praat concludeert hieruit dat het dichotomische denken over
‘hoge’ versus ‘lage’ cultuur enerzijds een historische realiteit was aan het eind van
de twintigste en begin van de eenentwintigste eeuw, maar anderzijds succesvol door
Reve werd geproblematiseerd en ondermijnd. Ook Franssen en De Rond tonen het
schijnbare karakter van de discrepantie ‘hoog’ versus ‘laag’ aan door te laten zien
hoe fanzines gewijd aan een bepaalde schrijver zowel elementen van de hoge als van
de populaire cultuur incorporeren. De fricties rondom de schijnbare tegenstelling
‘hoog’ versus ‘laag’ worden in het themanummer dus uitvoerig in kaart gebracht en
uitgediept.
Dat fancultuur ook een rol speelt rondom ‘historische’ teksten en schrijvers
(‘historisch’ versus ‘modern’), komt onder andere naar voren in de bijdragen van
Lotte Jensen en Rick Honings. Met zijn casus over literair toerisme tijdens het leven
van Willem Bilderdijk laat Honings zien dat er al sprake was van deze vorm van
fancultuur in de vroege negentiende eeuw, al was dit nog niet zo massaal als in de
twintigste en eenentwintigste eeuw. Honings maakt voor zijn onderzoek gebruik van
Bilderdijks brieven. Deze kunnen echter onbetrouwbaar zijn, waarschuwt hij, omdat
ze ook onderdeel uitmaakten van de schrijvers zelfrepresentatie als pathologische
kunstenaar. Bilderdijk deed voorkomen alsof hij vreselijk leed onder alle aandacht
en bezoeken van fans: ‘'t Is of ik een vreemd dier ben dat ieder moet kijken.’ (290)
Honings gebruikt echter ook (meer betrouwbare) getuigenverslagen van mensen die,
vanuit binnen en buitenland, afreisden om Bilderdijk te bezoeken. Zij bevestigden
wat Bilderdijk in zijn brieven schreef. Honings merkt hierbij op dat sommigen
Bilderdijk enkel bewonderden omdat hij zo beroemd, en niet per se omdat hij een
dichter was.
Jensen richt zich op schrijversherdenkingen en herdenkingsbundels rond 1800.
Ze
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focust hierbij op ‘community building’ rondom en het poëticale karakter van de
bundels. Haar bijdrage is echter wat minder overtuigend. Wanneer Jensen door middel
van vier casussen, de herdenking van de auteurs Lucretia Wilhelmina van Merken,
Jan Fredrik Helmers, Adriaan Loosjes en Rhijnvis Feith, de gemeenschapsvorming
en het poëticale aspect van de schrijversherdenkingen in kaart brengt, laat ze namelijk
na te duiden wat haar conclusies in deze precies betekenen voor de literaire fancultuur
rond 1800. Hierdoor lijkt de nadruk op de gemeenschapsvorming en de poëtica, en
minder op fancultuur te liggen. In de conclusie legt Jensen vervolgens wel, in meer
algemene bewoordingen, de verbinding met fancultuur. Volgens haar zijn de
belangrijkste verschillen met de ‘tegenwoordige fancultuur’ gelegen in het
kleinschalige karakter van de herdenkingsbundels en het feit dat de ‘bewonderaars’
zich allemaal in hetzelfde sociale milieu bevonden. Overeenkomsten zijn het geval
van de auteur Willem Hendrik Warnsinck, die zich, compleet met dweepzucht en
blinde adoratie, als een ‘hysterische fan’ profileerde, en de gemeenschapsvorming
van schrijvers die een bijdrage leverden aan een herdenkingsbundel van een bepaalde
auteur. Jensen geeft nuttige informatie over het poëtica-aspect van de
herdenkingsbundels en toont aan dat de gemeenschapsvorming inderdaad in het licht
van literaire fancultuur kan worden bezien. Hiermee leidt het toepassen van het
concept van literaire fancultuur echter niet direct tot een nieuw soort inzichten in de
literaire praktijk rond 1800. Er is, zonder een beroep te doen op literaire fancultuur,
immers al veel onderzoek gedaan naar literaire sociabiliteit in deze periode. Het enige
wat dan nog oplicht, is het individuele geval van Warnsinck.
Thomas Vaessens en Lara Delissen gaan onder andere in op de tegenstelling
‘individu’ versus ‘collectief’ door te laten zien hoe het literaire tijdschrift Das Magazin
een ‘fan community’ realiseert. De auteurs gaan hiermee in op fandom als een vorm
van collectief gedrag, en niet op (de fricties binnen) de tegenstelling zelf. Dit doet
mijns inziens niet af aan de kwaliteit van hun bijdrage, aangezien de tegenstelling
niet problematisch is voor het concept (literaire) fancultuur zelf; de discrepanties
‘hoog’ versus ‘laag’ en ‘historisch’ versus ‘modern’ zijn dit wel. Vaessens en Delissen
beschouwen Das Magazin in het licht van een aantal aannames over de hedendaagse
literaire cultuur. Ten eerste betogen ze dat Das Magazin zich, in tegenstelling tot
eerdere literaire tijdschriften, niet bezighoudt met de ‘poëticale afrekening’. In plaats
daarvan is er sprake van een meta-afrekening met de poëticale vadermoord als
zodanig. Ten tweede zien de auteurs Das Magazin als een voorbeeld van de ‘terugkeer
naar een heteronoom schrijverstype’ (399): Das Magazin functioneert niet als een
orgaan waar schrijvers en critici hun mening kunnen uiten, maar probeert zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan haar achterban. Tot slot creëren de oprichters van
Das Magazin volgens Vaessens en Delissen een fanpraktijk door het tijdschrift te
profileren als laagdrempelig, de nadruk te leggen op het vormen van een gemeenschap
en persoonlijk contact met de ‘fans’ aan te gaan. Hiermee gaat het tijdschrift in tegen
een lange traditie die literatuur en ‘hoge’ cultuur als onverenigbaar met fandom en
‘lage’ cultuur beschouwt. De bijdrage gaat dus ook in op de discrepantie ‘hoge’
versus ‘lage’ cultuur. Ook de an-
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dere artikelen in het themanummer beperken zich allerminst tot één discrepantie.
Wat betreft de door Franssen en Honings gesignaleerde ‘praktische uitdaging’ van
het vinden van voldoende bronnen die aanwijzingen geven over fancultuur, bevatten
de bijdragen in het algemeen adequate ondersteuning van dit soort gegevens. Af en
toe doen de auteurs van de verschillende bijdragen echter wel beweringen die ze
onvoldoende legitimeren, bijvoorbeeld omdat ze maar één voorbeeld geven. Dit
gebeurt vooral wanneer er een bewering wordt gedaan over de verhouding tussen
‘lage’ en ‘hoge’ cultuur met betrekking tot een individueel object in plaats van een
algemene trend. Zo tonen Franssen en De Rond door middel van voorbeelden
overtuigend aan dat literaire fanzines gewijd aan een bepaalde auteur zich in het
algemeen afzetten tegen en tegelijkertijd toenadering zoeken tot zowel fandom als
‘hoge’ cultuur. Hun bewering dat tijdschriften zich sterker van de ‘hoge’ cultuur
afkeren naarmate ze gewijd zijn aan een schrijver met een hogere culturele status, is
echter niet steekhoudend: de auteurs geven te weinig ondersteuningsmateriaal per
tijdschrift. De zaken die Franssen en De Rond wel noemen, wijzen ook niet allemaal
in de richting van hun stelling. Hierdoor blijft de verhouding tussen afkering en
toenadering onduidelijk.
Franssen en De Rond bieden wel een nuttige reflectie op het belang van onderzoek
naar literaire fancultuur. Volgens hen geeft zulk onderzoek inzicht in fandom, ‘de
dynamiek van het hedendaagse literaire domein’, en daarmee de reden dat en de
manier waarop lezers zich de hedendaagse literatuur toe-eigenen. (388) Ook geven
Franssen en De Rond suggesties voor vervolgonderzoek. Het themanummer geeft
mijns inziens zeker een goede aanzet tot de beantwoording van deze vragen. De
bijdragen geven door middel van hun uitgebreide behandeling van het spanningsveld
‘hoog’ versus ‘laag’ inzicht in de manier waarop fandom in het literaire veld
functioneert. Daarnaast verschaffen ze inzicht in de contemporaine literaire cultuur
door de verschillende manieren te beschrijven waarop literatuur wordt toegeëigend
door individuen en groepen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de community rondom
Das Magazin (Vaessens en Delissen). Reflectie op en verdere ideeën voor het
onderzoek naar literaire fancultuur in de achttiende eeuw blijven hierbij enigszins
onderbelicht, terwijl dit naar mijn mening wel heel belangrijk is. Onderzoek naar
historische fancultuur is immers minder voor de hand liggend omdat het zich aan de
‘verkeerde’ kant van de discrepantie ‘historisch’ versus ‘modern’ bevindt. In Jensens
bijdrage lijkt het toepassen van fancultuur op literaire gedenkbundels gedateerd rond
1800 dan ook niet goed te werken. Honings toont echter aan dat fancultuur wel
degelijk inzichten kan geven in waardering van schrijvers in de negentiende eeuw.
Hiermee biedt het themanummer van Spiegel der Letteren, een aantal
onzorgvuldigheden daargelaten, interessant leesvoer voor zowel literaire bewonderaars
als fans.
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Ivo Nieuwenhuis
Aanstekelijke literatuurwetenschap
De hedendaagse literatuurwetenschap vat haar object van onderzoek bij voorkeur
breed op. De exclusieve focus op de analyse en interpretatie van canonieke werken
heeft sinds enige decennia plaatsgemaakt voor de bestudering van het literaire leven
in zijn totaliteit, van orale tradities en gebruikslectuur tot institutionele factoren
(uitgevers, genootschappen) en de rol van literatuur in het vormen en bekritiseren
van maatschappelijke denkbeelden. Ramen en deuren zijn wijd opengezet en
literatuur-wetenschappers hebben zich naar hartenlust laten inspireren door hun
collega's in de filosofie, sociologie, antropologie en de geschiedwetenschap. Dat
heeft geleid tot tal van nieuwe, prikkelende inzichten in het functioneren van literatuur
en, in algemenere zin, van teksten en verhalen, die tegenwoordig in de eerste en
laatste plaats beschouwd worden als integraal onderdeel van het dynamische geheel
dat wij cultuur noemen.
Het onderzoek van de Utrechtse literatuurwetenschapper Jeroen Salman vormt
een voorbeeld bij uitstek van die brede, interdisciplinaire benadering van literatuur
die de afgelopen dertig jaar zoveel school heeft gemaakt. In 1997 promoveerde hij
op een onderzoek naar de almanak als lectuur en handelswaar in de Gouden Eeuw.
Daarna bleef hij zich bezig houden met populair drukwerk en de verspreiding en het
functioneren daarvan in de vroegmoderne Republiek. In 2010 startte onder zijn leiding
het project Popularisation and Media Strategies (1700-1900), over de popularisering
van klassieke (volks)verhalen uit de Europese cultuur via met name de media van
het lied en de centsprent. Naast enkele wetenschappelijke artikelen en een dissertatie
leverde dit project ook een mooie tentoonstelling op in de afdeling Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, en een flankerend publieksboek.
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cultuur. Dat ‘sterke’ verwijst hier in de eerste plaats naar de overlevingskracht van
de gepresenteerde verhalen, waaronder die van Tijl Uilenspiegel, Don Quichot en
Faust. Voornoemde personages bezaten het vermogen om eeuwenlang in de Europese
cultuur te overleven. Het introducerende hoofdstuk van het boek spreekt over
‘onverwoestbare, tijdloze verhalen’, die echter niet ‘onveranderd zijn gebleven’. (11)
De rode draad in het vervolg bestaat uit het traceren van de Werdegang van deze
verhalen, wat er veranderde en wat er bleef bij het doorgeven van de verhaalstof door
de eeuwen heen.
Een bijzondere plaats in het boek is weggelegd voor de centsprent. Dit waren
prenten die bestonden uit een reeks van meestal acht tot twintig houtsneden, ieder
toegelicht door enkele regels (berijmde) tekst en tezamen gedrukt op vellen ter grootte
van een A3. Het betrof goedkoop grafisch drukwerk, de tegenhanger van de
zogenoemde ‘kunstprenten’, de veel duurdere gravures en etsen. De benaming verwijst
ook naar de geringe prijs, die tevens maakte dat de centsprent zich qua doelgroep
voornamelijk richtte op de lagere klasse, en later ook op kinderen. De achttiende en
negentiende eeuw vormden de bloeiperiode van dit medium; het werd toen in grote
getale geproduceerd en verspreid. Salman spreekt zelf van een massamedium. (16)
Zijn these is ‘dat vooral deze centsprenten, als goedkoop drukwerk voor een breed
publiek, een cruciale rol hebben gespeeld bij de popularisering van “sterke” verhalen
en bij het doorgeven van dit erfgoed aan latere generaties’. (11)
Sterke verhalen bestaat in totaal uit zeven hoofdstukken. Vier daarvan zijn
geschreven door Salman zelf, de overige drie door zijn projectgenoten Roeland Harms
en Talitha Verheij. Met uitzondering van het eerste, introducerende hoofdstuk, kennen
de hoofdstukken steeds een vergelijkbare opzet. Enkele thematisch aan elkaar te
koppelen ‘oerpersonages’ of ‘oerverhalen’ worden geïntroduceerd en vervolgens
worden hun overleven in latere tijden en de verschillende veranderingen die daar bij
optraden geanalyseerd. Bijzondere aandacht is er daarbij steeds voor hoe de besproken
personages en verhalen in de centsprenten terugkeerden en zich binnen dat medium
qua vorm en inhoud ontwikkelden. Aan het begin en eind van het hoofdstuk wordt
vaak de link gelegd met het heden, met bijvoorbeeld verwijzingen naar Lance
Armstrong als hedendaagse Faust (hoofdstuk 3) en Expeditie Robinson als verre
afstammeling van de oorspronkelijke Robinson Crusoe van Daniel Defoe (hoofdstuk
6).
Een mooie casus vormt het geval van Jan de Wasser, besproken in het hoofdstuk
over bruiloften en huwelijkslevens, van de hand van Roeland Harms.1 Harms laat
zien hoe het huwelijk een populair thema was in vroegmoderne liederen en kluchten,
waarbij met name het verhaal van ‘de vrouw met de broek’ - waarbij de traditionele
rolpatronen werden omgekeerd en de man thuis voor de kinderen zorgde, terwijl de
vrouw eropuit ging en de bloemetjes buiten zette - het goed deed. Het diende als een

1

Zie hierover ook het eerder in Vooys verschenen artikel van Harms: ‘Vroegmoderne
populariseringsprocessen. Jan Klaasz en Saartje Jansz in liedjes, centsprenten en almanakken’,
Vooys 29 (2011) nr. 1/2: 52-62.
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exempla contraria, een (lachwekkend) voorbeeld van hoe het niet hoorde. In de
centsprenten kreeg dit verhaal vanaf de late zeventiende eeuw een meer vaste vorm.
De man heette voortaan altijd Jan de Wasser, zijn dominante vrouw heette Griet. Er
trad vervolgens een interessante evolutie op in het verhaal in de loop van de achttiende
en negentiende eeuw, waarbij ten eerste de rolverdeling steeds strikter werd - van
een man die weliswaar vrouwentaken in huis verricht maar nog wel de baas is naar
een man die in alle opzichten het onderdanige personage is - en ten tweede het
verhaalverloop steeds meer gestandaardiseerd werd, met een vaste chronologische
volgorde in de scènes en een bijbehorende vaste verhaalontwikkeling.
Casestudies zoals die over Jan de Wasser vormen de grote kracht van dit boek. Ze
illustreren heel concreet de doorwerking van verhalen, personages en motieven door
de eeuwen heen en leggen daarbij soms interessante lijnen bloot. Zo verandert de
oorspronkelijk laat-middeleeuwse figuur van Tijl Uilenspiegel van een kwaadwillend
karakter uiteindelijk in de negentiende eeuw in een (Vlaamse) volksheld en verschuift
in het verhaal van Doctor Faustus de aandacht van het streven naar teveel kennis (bij
Marlowe en vele anderen) naar het contrast tussen de geleerde binnenwereld van de
studeerkamer en het ‘echte’ leven daarbuiten (bij Goethe). Dergelijke
cultuurhistorische lijnen worden met veel helderheid en in een aangename vertelstijl
over het voetlicht gebracht, waardoor ze des te meer overtuigen.
Een tweede pluspunt is de opmaak. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven, op
stevig papier gedrukt en bevat vele kleurenprenten. Voor een boek dat bedoeld is
voor een breed publiek en waarin de centsprent zo'n centrale rol speelt is dat natuurlijk
een must, maar de vormgever verdient daarmee nog niet minder lof. Het is mede
door deze mooie, verzorgde manier van uitgeven dat de scherpe teksten van Salman,
Harms en Verheij zo goed tot hun recht komen.
Wat ontbreekt in het boek is een (bondige) concluderende slotbeschouwing, waarin
de uitgeworpen lijntjes uit de verschillende hoofdstukken worden samengebracht en
waarin gepoogd wordt de vraag te beantwoorden waarom nu juist deze verhalen zo'n
lang leven beschoren was. Het boek roept die vraag op en het niet beantwoorden
ervan laat de lezer toch met een licht onbevredigend gevoel achter. Als ik zelf een
suggestie zou mogen doen voor een mogelijk antwoord: ik denk dat wat de hier
gepresenteerde verhalen en personages met elkaar gemeen hebben is, dat ze allen
appelleren aan tamelijk universele thema's, zoals de verhouding tussen man en vrouw
(Jan de Wasser), de zoektocht naar wat goed en wat kwaad is (Faust) en de publieke
aantrekkingskracht van helden en anti-helden (Tijl Uilenspiegel). De concrete
invulling van die thema's verschilt weliswaar nogal van tijd tot tijd en van plaats tot
plaats, maar de aanwezigheid van de thema's an sich lijkt erg stabiel in onze
samenleving en de verhalen die die thema's oppakken zijn dat daarmee evenzeer.
Deze laatste zijn misschien (te) grote woorden, maar het zijn wel de woorden die
de literatuurwetenschap op dit moment relevantie geven. Door grote thema's in de
Europese cultuurgeschiedenis op te pakken en heel precies en concreet te laten zien
waar ze vandaan komen en hoe ze zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben, toont
de lite-
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ratuurwetenschapper aan dat hij de wereld van vandaag iets te melden heeft. Het
boek Sterke verhalen en het onderzoeksproject waaruit dit boek voortkomt vormen
een aanstekelijk voorbeeld van deze maatschappelijk urgente vorm van
literatuurwetenschap. Salman, Harms en Verheij bewijzen het vak daarmee een dienst
en het is wat mij betreft te hopen dat hun aanpak het nog lang volhoudt.
Het is intussen evenzeer te hopen dat het grote publiek zijn weg vindt naar dit
boek, dat het verdient om veel gelezen te worden. Te vaak vallen dit soort mooie
publicaties tussen wal en schip: te oppervlakkig voor de academicus, die de
gepresenteerde casus graag nader uitgewerkt en beter theoretisch ingekaderd had
gezien, te academisch voor de leek, die ten onrechte vreest met jargon en
interpretatieve haarkloverijen om de oren geslagen te worden zodra literatuur aan
wetenschap gekoppeld wordt. Aan de uitgever en de auteurs heeft het in elk geval
niet gelegen deze keer.
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Jeroen Salman
Satire serieus nemen
De dissertatie van Ivo Nieuwenhuis behandelt satire op twee niveaus. Centraal staan
in de eerste plaats twee historische casussen: De Laterne Magique of toverlantaern
(1782-1783) van Hendrik Sterck en De Lantaarn (1792-1801) van Pieter van Woensel.
Daarnaast wordt getracht inzicht te bieden in satire als een tijdloos, cultuurhistorisch
fenomeen, waarbij een literair-historisch, mediatheoretisch en sociologisch/filosofisch
perspectief samengaan. Die laatste ambitie heeft te maken met het feit dat dit
promotieonderzoek onderdeel was van het brede onderzoeksproject ‘The power of
satire. Cultural boundaries contested’, gestart in 2009.1 In dit NWO-project gaat het
niet alleen om teksten, maar ook om spotprenten, tv-programma's, straattheater en
het internet. De vraag hier is in hoeverre satire in staat is om ‘bestaande grenzen op
de proef te stellen, zowel binnen als tussen culturen’. Die twee doelen lijken moeilijk
met elkaar te verenigen, temeer omdat Nieuwenhuis inzoomt op een specifieke
historische en geografische setting en op een specifiek genre. Bovendien, satire is
dan wel tijdloos in de zin dat het in alle tijden voorkomt, maar de functie en
uitingsvormen zijn juist zeer tijdgebonden. De vraag is daarnaast of de auteur iets te
weten wil komen over de woordenstrijd tussen de patriotten en prinsgezinden in de
Republiek in de laatste decennia van de achttiende eeuw, of dat hij deze periode wil
gebruiken voor een hoger doel: het begrijpen van een omvangrijk cultuurhistorisch
fenomeen. Nieuwenhuis wil in feite beide. Zijn boek is het product van een riskante
dialoog tussen het historische en het tijdloze. En het experiment is geslaagd wat mij
1

Voor meer informatie zie: www.powerofsatire.org
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dendaags cabaret (Hans Teeuwen), tv-satire (Koefnoen), of spotprenten (de
Mohammedcartoons). Die vergelijkingen zijn verfrissend, maar niet per se
diepgravend. Het is vooral het feit dat Nieuwenhuis gepoogd heeft een aantal cruciale
functies - ‘rollen’ noemt hij die - te formuleren die eigen zijn aan satire in het
algemeen, maar een specifieke toepassing vinden in de toverlantaarns van eind
achttiende eeuw. Ik kom daar nog op terug.
Voor wie vooral in deze periode geïnteresseerd is, biedt het boek een belangrijk
inzicht in de vele manifestaties van satire. Het beschrijft en analyseert diverse genres,
strategieën, functies, effecten van satire en geeft daarmee een overzicht dat zowel
voor letterkundigen, historici als mediawetenschappers een goed startpunt kan zijn
bij verder onderzoek. De twee casussen die in dit boek centraal staan, zijn onderdeel
van de steeds belangrijker wordende opiniepers van de late achttiende eeuw. De
Laterne Magique en De Lantaarn getuigen tevens van de sterke intermedialiteit die
satire in deze periode, maar ook daarna, kenmerkt. Dat paste overigens bij een veel
bredere trend. De toverlantaarnformule waar de Laterne Magique zich van bediende
werd tussen circa 1680 en 1850 in heel Europa toegepast. Het genre is geënt op de
destijds zeer populaire toverlantaarn of rarekiek waarmee vertoners langs kermissen
en jaarmarkten trokken. De gedrukte, satirische toverlantaarn gaf de auteur een
metaforisch medium om zijn of haar kijk op de politieke of sociale werkelijkheid te
geven. Het tweede werk, van Pieter van Woensel, gebruikt in de titel eveneens de
metafoor van de ‘lantaarn’, maar is eerder schatplichtig aan het genre van de almanak
en in mindere mate aan dat van het haneboek en de spectator.
De relatie tussen de in dit boek beschreven bloeiperiode van satire tussen 1780 en
1800 en de werking van satire in het algemeen, probeert Nieuwenhuis te vangen in
een drietal tijdloze rollen: die van satire als de speelse provocateur (via het ‘blameren’
bijvoorbeeld), de satiricus als outsider on the inside en de satire als parasiet. De eerste
rol verwijst naar een combinatie van kritiek en amusement, de tweede naar de positie
van de observerende, maar ook betrokken buitenstaander, en de laatste naar het
gebruikmaken van bestaande, bekende media en genres om die vervolgens te
ridiculiseren. Wanneer toegepast op de specifieke historische setting komen deze
rollen mij zeer overtuigend over, maar voor de moderne periode moeten deze rollen
hun analytische waarde nog bewijzen. In die zin levert dit boek geen bewijs voor de
‘tijdloze’ dimensies van satire.
Terug naar de achttiende eeuw. Als voorbeeld van de eerste rol (speelse
provocateur) bespreekt Nieuwenhuis het blameren (te schande maken), hetgeen we
moeten begrijpen als een op een specifiek persoon gerichte aanval, die een beledigend
karakter had en bedoeld was om iemands eer en reputatie te schaden. Dit in een
poging iemand te corrigeren of om een politieke tegenstander onschadelijk te maken.
Humor was daarbij een essentieel, amuserend en commercieel, instrument. Om je
blamerende doel te bereiken moesten de werkjes immers verkocht worden. Dit alles
was niet zonder risico. Vandaar dat de toverlantaarns en andere satirische werken
vaak anoniem en clandestien werden uitgegeven. Van Woensel verschuilt zich achter
het Turkse pseu-

Vooys. Jaargang 32

89
doniem Amurath-Effendi Hekim-Bachi. In die hoedanigheid levert hij commentaar
op de turbulente politieke strijd tussen patriotten en prinsgezinden.
De twee satirische geschriften die centraal staan, hebben weliswaar de politieke
context en mediakenmerken gemeen, maar verschillen qua vorm en toonzetting toch
sterk. Met name de rol van speelse provocateur heeft bij de twee genres een geheel
andere dimensie. Bij de orangistische Laterne magique, toegeschreven aan de
Rotterdamse publicist Hendrik Sterck, is het blameren van aanhangers van de
patriottische beweging, zoals de broodschrijver Klaas Hoefnagel en de Utrechtse
journalist Pieter 't Hoen, het ondubbelzinnige oogmerk. Het medium hanteert daarbij
een botte en direct stijl, gecombineerd met veel scabreuze humor. Zo worden vijanden
als 't Hoen en de Overijsselse edelman Joan Derk van der Capellen beiden
armoedzaaiers genoemd, die via slinkse en gewelddadige manieren proberen aan
geld te komen. De bekritiseerde Hoefnagel was zelf weer de auteur van de patriotse
Le nouveaux lanterne magique die zich specifiek tegen De Laterne Magique richtte
en eveneens de techniek van het blameren op grote schaal toepaste. In De Lantaarn
van Hoefnagel wordt bijvoorbeeld het seksueel wangedrag van de orangisten breed
uitgemeten. Zo zou de onderwijzer Kees Vermijnen een dienstmeisje zwanger hebben
gemaakt en vervolgens het kind hebben willen laten aborteren. Van de orangistische
Utrechtse geleerde Rijklof Michael van Goens wordt verhaald dat hij vreemd gaat
met de vrouw van de drukker J.C. ten Bosch. Nieuwenhuis erkent dat in dit geval
het effect van deze lastercampagne niet goed te meten is, vooral omdat Van Goens
al een slechte reputatie had. Dit schetst tevens het probleem van dit type onderzoek:
het is moeilijk oorzaak en gevolg te onderscheiden.
De Lantaarn van Pieter van Woensel is een ander medium waardoor de functie
van speelse provocateur een ander karakter krijgt. Het is namelijk een periodiek dat
niet wekelijks of maandelijks verschijnt, maar slechts een keer per jaar, zoals een
almanak. De auteur kan en moet dus meer afstand nemen van de actualiteit. Van
Woensel hanteert daarnaast fictie als instrument en is veel visueler. De spotprenten
in De Lantaarn passen bovendien binnen een bredere traditie en zijn schatplichtig
aan William Hogarth en Romeyn de Hooghe. Om de aard van de satire in De Lantaarn
te duiden, gebruikt Nieuwenhuis het concept van de ‘analytische maar instabiele
satire’. Met andere woorden: de boodschap van De Lantaarn is ambivalent en de
auteur is weliswaar niet analytisch, maar tegelijkertijd ook niet te betrappen op een
duidelijke politieke of morele boodschap. Het werk is om die reden ook spannender
dan De Laterne Magique.
De tweede rol, de satiricus als outsider on the inside, wordt het beste geïllustreerd
door Nieuwenhuis aan de hand van De Lantaarn. Van Woensel wordt getypeerd als
een ‘observerende buitenstaander’ en ‘excentriekeling’. In die hoedanigheid kan hij
worden vergeleken met andere excentrieke satirici zoals Jacob Campo Weyerman
en Fransiscus Lievens Kersteman of buiten de grenzen met de Frans-Zwitserse denker
Jean Jacques Rousseau en de Engelse auteur Laurence Sterne. Van Woensel is echter
geen cynicus die geheel buiten de maatschappelijke orde functioneert. Hij behoort
in zekere zin zelf tot die maatschappelijke elite. Dankzij Van Woensels positie als
betrok-
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ken buitenstaander, kan hij als satiricus beter afstand nemen van de dagelijkse
werkelijkheid en misstanden scherper observeren. Hij is dan ook geen spreekbuis
van een specifieke politieke groepering, maar behoudt zich het recht voor alle partijen
te bekritiseren. Zo is hij opvallend progressief en ‘verlicht’ als hij het belang van het
huwelijk relativeert en begrip toont voor echtscheidingen, maar moest hij niets hebben
van revolutionaire opvattingen over volksinspraak. Toch is Van Woensel ook niet
slechts een broodschrijver in de zin dat hij elke willekeurige mening, slechts met
geld als tegenprestatie, ventileert. Hij is een maatschappelijk betrokken buitenstaander.
Verwant aan de hedendaagse satire is het parasitair gebruik van de media, de derde
rol, door de laat-achttiende-eeuwse satirici. Hier betaalt zich de
mediawetenschappelijke benadering uit die Nieuwenhuis gekozen heeft, vooral omdat
hij mooi laat zien hoe noodzakelijk het is inhoud, vorm en medium in samenhang te
bestuderen. De specifieke kenmerken van de toverlantaarn, de almanak en het
haneboek worden in De Laterne Magique en De Lantaarn geridiculiseerd, zoals de
iPhone 6 het in Koefnoen moet ontgelden. Slachtoffer van die satirici is daarbij niet
alleen het medium, - dat minder serieus word genomen - maar ook de beschavende
of verlichte boodschap die het medium wil verspreiden. Nieuwenhuis ziet hier
eveneens een langere traditie die teruggaat tot de klassieke oudheid en noemt als
voorbeeld Lucianus die het serieuze genre van de dialoog ridiculiseert.
Het boek van Nieuwenhuis is wat mij betreft een aanwinst, niet in de laatste plaats
omdat het laat zien hoe de historische letterkunde kan profiteren van een
probleem-gestuurde, thematische en interdisciplinaire aanpak. Nieuwenhuis is er
met deze aanpak vooral in geslaagd de functie van satire in late achttiende-eeuwse
Republiek op een veelzijdige en inzichtelijke manier te ontrafelen. De twee casussen
worden gedetailleerd en buitengewoon verhelderend geanalyseerd en vergeleken.
De drie rollen die Nieuwenhuis vaststelt, hebben wat mij betreft vooral betekenis
voor de casussen zelf, maar hun bruikbaarheid voor het onderzoek naar het fenomeen
satire in het algemeen, blijft nog ongewis. Ook ten aanzien van de vraag welk effect
satire heeft, kan Nieuwenhuis geen eenduidig antwoord geven. In het geval van De
Lanterne Magique en De Lantaarn stelt hij vast dat de werken in de tijd zelf in ieder
geval zeer serieus genomen werden, door vriend een vijand. Dat is een verdienste
op zich en een geruststelling voor al diegenen die ook nu nog met satire de wereld
een beetje beter en vrolijker willen maken.
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Rob van de Schoor
Een keur van vrienden met beroemde kennissen (die ellendig leefden)
Ellendige levens is opgedragen aan Peter van Zonneveld; het is een vriendenboek,
samengesteld bij gelegenheid van zijn afscheid als docent Moderne Letterkunde aan
de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Maar het is
meer dan een Festschrift; zo maken Rick Honings en Olf Praamstra, de redacteuren
van deze bundel, duidelijk in hun inleiding ‘Ellendige levens in de negentiende eeuw’:
het boek wordt gepresenteerd als een aanvulling op de literatuurgeschiedenis van de
negentiende eeuw, geschreven door Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles
is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, verschenen
in 2009. Door een reeks biografieën bij elkaar te brengen ‘van de bekendste
negentiende-eeuwse auteurs’, geschreven door dix-neuvièmistes, die samen ‘een
staalkaart’ vormen ‘van wetenschappers die hun sporen op het gebied van de
negentiende-eeuwse letterkunde hebben verdiend’, (12) moet Ellendige levens
voorzien in een leemte in Alles is taal geworden: deze literatuurgeschiedenis zou
weinig aandacht hebben besteed aan de letterkundige teksten zelf, maar ook de
schrijverslevens zouden er bekaaid vanaf gekomen zijn. Misschien is dit statement
deels ingegeven door retorische overwegingen (als rechtvaardiging voor een bundel
biografische schetsen), maar het lijkt me geen uitgemaakte zaak dat schrijverslevens
in een literatuurgeschiedenis (geschreven conform de uitgangspunten van de Taalunie)
zouden thuishoren. Bovendien is niet duidelijk waarop de claim is gebaseerd dat hier
de levens van de bekendste negentiende-eeuwse auteurs zijn verzameld. Een motivatie
voor deze selectie ontbreekt. Is het de keuze van de aangezochte medewerkers geweest
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samenhang tussen de biografische schetsen die meer
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om het lijf heeft dan alleen ‘ellende’, lijkt erop te wijzen dat deze vraag bevestigend
beantwoord moet worden.
De keuze om deze verzameling biografische schetsen te bundelen onder de titel
Ellendige levens wordt verantwoord door de verwijzing naar de gelijknamige reeks
schrijversportretten waaraan Peter van Zonneveld vanaf 1983 in De Gids was
begonnen. De knipoog in die oorspronkelijke titel kan niemand zijn ontgaan, maar
als serieus concept voor een aanvulling op de literatuurgeschiedenis van Van den
Berg en Couttenier is Ellendige levens ongelukkig gekozen. In hun inleiding maken
de redacteuren duidelijk, door een korte schets te geven van de ontwikkeling die de
bestudering van de negentiende-eeuwse letterkunde na 1976 heeft doorgemaakt, dat
het stereotiepe beeld van de negentiende eeuw sindsdien langzaam is afgebroken. In
dat jaar hadden Marita Mathijsen, Peter van Zonneveld en Nop Maas elkaar gevonden
in hun liefde voor de negentiende eeuw en besloten het documentatieblad De
Negentiende Eeuw op te richten. Dit boek beoogt ook het beeld van de
negentiende-eeuwse schrijver als een saaie, brave burgerman omver te werpen. Veel
auteurs hebben ‘een enerverend leven’ geleid - wat om onduidelijke redenen met de
Romantiek in verband wordt gebracht - en kregen te maken met ‘teleurstelling,
miskenning, (liefdes)verdriet, verslaving, kindersterfte, zelfmoord’. Dat moge zo
zijn, maar het gevaar dreigt dat het ene stereotype door het andere wordt vervangen:
verandert de brave burgerman nu niet in een door noodlot en Weltschmerz bezochte
tobber?
De twijfel die de inleiding kan wekken bij de lezer, wordt weggenomen bij lezing
van de vele fraaie bijdragen in dit boek. Natuurlijk kan Ellendige levens niet het
gemis aan biografische documentatie in Alles is taal geworden wegnemen - daarvoor
bevat het toch echt te weinig biografieën van Vlaamse auteurs - maar het wekt door
zijn beperking juist belangstelling naar een completer verzameling eigentijdse
biografische schetsen. Eigentijdse biografieën - want van veel negentiende-eeuwse
schrijvers verschenen geruime tijd vóór het keerpunt 1976 ouderwets goed
gedocumenteerde studies, waarin leven en werk in samenhang werden bestudeerd.
De moderne literatuurwetenschap heeft die samenhang inmiddels ernstig
geproblematiseerd, zodat het verklaarbaar is waarom biografisch onderzoek, tenminste
naar ‘kleinere’ schrijvers, tegenwoordig als weinig urgent wordt beschouwd. Het
onderzoek naar de letterkunde van de negentiende eeuw, zoals dat bijvoorbeeld wordt
gepresenteerd in het documentatieblad De negentiende eeuw, is nu bij voorkeur
interdisciplinair van aard. Sinds de ‘uitvinding’ van de negentiende eeuw door Peter
van Zonneveld, Marita Mathijsen en Nop Maas, hebben literatuurwetenschappelijke
paradigmawisselingen gezorgd voor een weinig consistente bestudering van de
letterkunde van wat ooit ‘de vorige eeuw’ was. Men kan de bonte verscheidenheid
aan publicaties van onderzoek vanuit verschillende invalshoeken die daarvan het
gevolg is zeker waarderen, maar er blijkt ook een zekere onevenwichtigheid uit. Veel
fundamenteel, documentair (archief)onderzoek blijft liggen als de aandacht nu eens
door deze, dan weer door die actuele benadering wordt afgeleid.
De bijdragen in dit vriendenboek zijn prettig leesbaar en onderhoudend geschre-
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ven; het is goed dat de redactie de verscheidenheid in toon die het boek nu kenmerkt
niet heeft weggepoetst. De verschillende artikelen zijn even zovele hernieuwde
ontmoetingen met schrijvers die de lezer begroet als oude bekenden. Maar weinig
bijdragen bieden nieuwe documentatie of bijgestelde biografische inzichten: dat is
ook niet te verwachten in een boek dat is samengesteld als huldeblijk - vandaar ook
dat Festschrifte doorgaans niet gerecenseerd worden. (Een verantwoording van de
herkomst van citaten zou desondanks wel prettig geweest zijn: nu moet de lezer
afgaan op de summiere bibliografieën. Komen alle briefcitaten in het opstel van Ton
van Kalmthout uit Reesers biografie van Bosboom-Toussaint?) Maar de dubbele
doelstelling van het boek: huldeblijk én aanvulling van de biografische leemtes in
Alles is taal geworden, maakt wat in eerste instantie vanzelfsprekend geen probleem
is - weinig biografisch nieuws - toch weer tot een punt van kritische overdenking.
Slechts enkele auteurs, zoals Henk Eijssens (P.A. de Génestet), Marita Mathijsen
(Jacob van Lennep) en Gerard Termorshuizen (P.A. Daum), wijden een biografische
schets aan schrijvers over wie zij een biografie hebben geschreven. Hun bijdragen
leest men daarom met een bijzondere verwachting die niet teleurgesteld wordt. Anton
Korteweg heeft in een persoonlijk, goed gedocumenteerd relaas verslag gedaan van
zijn ontdekkingen betreffende J.J.L. ten Kate, in het kader van zijn Braga-studiën.
Anderen hebben zich eerder toegelegd op andere dan biografische studies naar de
schrijver van hun bijdrage; weer anderen presenteren een auteur die voor deze
gelegenheid is gekozen. Olf Praamstra, de biograaf van Huet, schrijft ditmaal over
Potgieter, terwijl Huet voor de gelegenheid uit wandelen mag met Arnold Heumakers
(een uitstapje dat een handzaam biografisch overzicht heeft opgeleverd).
Een bespreking van een boek met biografische schetsen van de ‘bekendste’
negentiende-eeuwse schrijvers, samengesteld door wetenschappers die met elkaar
een ‘staalkaart’ vormen, een boek dat bovendien een vriendenboek is, mag natuurlijk
niet uitmonden in de vaststelling welke schrijvers en wetenschappers er niet in staan.
Daarom zou het galanter zijn geweest om in de inleiding uitdrukkingen als ‘de
bekendste schrijvers’ en ‘een staalkaart van wetenschappers’ te vermijden. Als de
weldadig relativerende ironie in het mooiste stuk in deze bundel, dat van Peter van
Zonneveld zelf, ook in de inleiding tot uitdrukking was gekomen, zou elke bedenking
bij voorbaat zijn gesmoord.
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