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7

VOORwOORD

Al vijftien jaar zeggen we elkaar de waarheid over de multiculturele 
samenleving. Wat heeft dat debat eigenlijk opgeleverd, behalve steeds 
schrillere stemmen? Er zijn zogenaamd geen taboes meer, maar zijn we 
elkaar ook beter gaan begrijpen? De wereld is veel complexer dan de taal 
van beleidsrapporten en media veelal suggereert. De meerduidigheid 
van kwesties als migratie, identiteit en cultuur komt daarom vaak beter 
tot uiting in literatuur – verbeelde werelden die zich niet tot slogans of 
tegeltjeswijsheden laten reduceren. De opdracht van de literatuur- en cul-
tuurwetenschapper is het om die rijkdom aan betekenissen recht te doen, 
zonder te vervallen in detailanalyses op de vierkante millimeter. De licht-
heid van literatuur is een tegelijk kritische en gepassioneerde proeve van 
wat cultuurstudie vandaag kan zijn: de taal van de literatuur, van de kritiek 
en van de buitenwereld gaan er doorlopend en productief met elkaar in 
gesprek. Een ernstig boek over de lichtheid van literatuur, met serieuze 
implicaties.

Het boek heeft dus een duidelijk maatschappelijke belang, maar daar-
naast doet De lichtheid van literatuur er ook toe voor de literatuurweten-
schap en de neerlandistiek in de Lage Landen. Het boek probeert het 
debat over literatuur(beschouwing) en engagement een productieve draai 
te geven en zet voor studenten en docenten prikkelende lijnen uit voor 
verder onderzoek, voor collegereeksen en voor een verdiepende lectuur van 
de hier behandelde literaire en theoretische teksten.

Geert Buelens
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INLEIDING.
De lichtheiD van literatuur: engagement  
in De multiculturele samenleving

Maria Boletsi, Sarah De Mul, Isabel Hoving, Liesbeth Minnaard

“Kunnen we geen andere termen verzinnen om over onze relatie 
tot de multiculturele samenleving na te denken? Termen die de 
complexiteit ervan niet als crisis aanschouwen, en die loskomen 
van de permanente drang naar zekerheid en controle die de gevestigde 
woordenschat laat uitschijnen?”

Nadia Fadil, “De mislukking voorbij”

“Teksten willen serieus genomen worden als bijdragen aan heel reële 
debatten.” Dit stelt Thomas Vaessens in zijn studie De revanche van de 
roman (2009). Hij presenteert zijn boek als een pleidooi “voor een dis-
cursieve lectuur van literatuur, die romans serieus neemt als volstrekt ern-
stige en zo oprecht mogelijke bijdragen van schrijvers aan reële debatten over 
de wereld van vandaag” (Vaessens 16). In een interview in het NRC op 
3 juli 2009 zet Vaessens zich af tegen de humanistische traditie, “omdat die 
ervoor zorgt dat de literatuur zichzelf niet meer serieus neemt”. De slotzin 
van zijn studie is wederom een oproep voor literatuurwetenschappers om 
niet “onpartijdig aan de zijlijn” te blijven staan wanneer hun object “niet 
meer vanzelf serieus genomen wordt” (Vaessens 226). 

Volgens deze visie kan literatuur geëngageerd worden genoemd, 
wanneer ze erin slaagt serieus te worden genomen, en zo een serieuze bij-
drage te leveren aan reële politieke en ethische discussies. Voor Vaessens 
staat de vraag naar geëngageerde literatuur in direct verband met het 
streven literaire taal te verheffen tot dezelfde status van “serieusheid” als 
die van “reële” debatten.

Na een periode in de jaren 1980 en 1990, waarin de ethische, morele 
en ideologische dimensies van Nederlandstalige literatuur werden weggefil-
terd, wil Vaessens nu af van de “cultureel correcte” houding van auteurs, 
die vaak weigeren om de confrontatie met sociale en politieke kwesties 
aan te gaan. Vaessens verzet zich zowel tegen het estheticisme van het 
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“(humanistisch) modernisme” als ook tegen het “relativistisch postmo-
dernisme” (Vaessens 13). Hij onderscheidt een groep “laatpostmoderne 
schrijvers” die kritisch staan ten opzichte van de vooronderstellingen en 
“twijfel achtige zeker heden” van de modernistische canon, maar tegelijker-
tijd af willen van het “te ver doorgeslagen relativisme” van het postmoder-
nisme en de “ironische levenshouding waarin niets meer reëel is” en “any-
thing goes” (Vaessens 13-14). In zijn visie staan onderwerp en boodschap 
van een literair werk boven vorm en stijl. 

Vaessens, evenals andere literaire critici, bepleiten een soort literatuur 
die meer investeert in de “echte wereld” en verbindingen zoekt met de 
werkelijk heid. Dit pleidooi heeft een scala aan kritische reacties uitgelokt. 
Veel critici voelden zich genoodzaakt om de autonomie van de literatuur te 
beschermen door te stellen dat het niet de rol van literatuur is om sociale 
functies te vervullen. Andere critici stellen zich teweer tegen het achterstel-
len van de esthetische aspecten van een literaire tekst, die in hun ogen niet 
secundair zijn aan de “inhoud” of de “betekenis.” 

De Lichtheid van Literatuur mengt zich in de eeuwenoude discussie 
over literatuur en sociaal engagement, die na de publicatie van Vaessens’ 
studie opnieuw opflakkerde in de Nederlandstalige letteren. De specifieke 
focus van dit boek is de functie van de literatuur binnen het debat over 
de multi culturele samenleving – volgens ons een van de meest urgente 
thema’s in het huidige Nederland en Vlaanderen.

Wat ons opvalt, is dat het debat rond de rol van literatuur vaak om 
een reeks van aloude tegenstellingen draait. Argumenten worden gestruc-
tureerd rond valse dilemma’s: geëngageerde versus autonome literatuur; 
ethisch en maatschappelijk relevante versus belangeloze en irrelevante 
literatuur; vorm versus inhoud of betekenis; ethiek versus esthetiek; pure 
feiten versus fictie en fantasie; serieus versus niet-serieus; literatuur versus 
de echte wereld. Wij willen deze valse dilemma’s graag terzijde schuiven. 
Daarbij staan we volledig achter de opvatting van Vaessens dat literatuur een 
belangrijke rol kan spelen in publieke debatten en dat critici en literatuur-
wetenschappers deze rol beter moeten belichten. Maar we draaien de 
oproep voor het erkennen van de serieusheid van literatuur om. Literaire 
auteurs kunnen proberen om bijna even serieus te klinken als de protago-
nisten in actuele debatten over de samenleving. Maar is dat het beste wat 
literatuur kan bereiken – (bijna) even serieus zijn, zonder ooit de “ernst” 
en hoge status van “echte” debatten te kunnen evenaren? 
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Wanneer we de sociale en politieke functie van de literatuur meten op 
basis van haar vermogen om de taal van “serieuze” debatten te spreken, 
herhalen we een traditioneel hiërarchisch onderscheid tussen literatuur 
(door taalfilosofen J.L. Austin, J. Searle en anderen als “niet serieus” taal-
gebruik beschouwd) en de taal van publieke discoursen, die als serieus 
wordt opgevat. In deze retoriek wordt vaak het niet-serieuze, fictieve karak-
ter van de literatuur impliciet gereduceerd tot een verwerpelijke eigen-
schap. De onderliggende suggestie is dat literatuur relevant is, wanneer 
ze serieus bedoelde uitspraken over de wereld maakt. Ze is relevant alleen 
wanneer ze toestemming krijgt om aan de “volwassenen tafel” te zitten en 
deel te nemen aan echte debatten. 

De oproep om literatuur serieus te nemen kan, anders dan beoogd, 
op deze manier het tegengestelde effect hebben. Wat deze visie namelijk 
buiten beschouwing laat, is het transformatieve vermogen van literaire 
taal, dat juist tot uiting komt wanneer literaire taal haar niet-serieuze 
karakter behoudt en wanneer ze zich blijft onderscheiden van de reto-
riek van actuele debatten. Dit heeft niks te maken met een terugkeer naar 
een modernistische notie van literaire autonomie. Literatuur maakt deel 
uit van onze werkelijkheid en maakt gebruik van de retoriek van actuele 
debatten, maar tegelijkertijd kan ze deze retoriek ontwrichten juist omdat 
ze anders is. Deze andersheid maakt literatuur niet autonoom of geïso-
leerd, maar vormt juist de kracht van literatuur in de samenleving. 

Literatuur kan nooit volledig ernstig zijn. Gelukkig maar. Literatuur 
hoeft het taalgebruik van publieke debatten niet na te bootsen om een plaats 
op de podia van deze debatten te veroveren. Als dit het doel van literatuur 
– en van de literatuurkritiek – is, dan zal literatuur altijd tekortschieten. 
Literatuur kan nooit één heldere, overtuigende stem in het debat zijn, die 
met een verstandig oordeel alle betrokkenen het licht doet zien. Maar wat 
literatuur wel kan doen, is precies waar ze goed in is: niet serieus zijn, geen 
waarheid claimen. Literatuur kan in actuele debatten interveniëren niet 
ondanks, maar juist dankzij haar anders-zijn – haar ondraagbare lichtheid, 
die doodernstige implicaties kan hebben voor de actuele sociale en politieke 
problematiek zonder per se serieus, waar of werkelijk te zijn.
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VooRbIj HET mULTICULTURELE DRAmA

Wij positioneren onze discussie over literatuur in de Nederlandse en 
Vlaamse context van de afgelopen vijftien jaar. In 2000 verscheen Paul 
Scheffers artikel “Het multiculturele drama”. Dat artikel gaf min of meer 
de aanzet tot een radicale omslag in het denken over migratie, integratie 
en multiculturaliteit in Nederland.1 Terwijl een aantal jaren daarvoor nog 
werd aangenomen dat Nederland het op dit punt bijzonder goed deed en 
dat de integratie voorspoedig verliep, spraken talloze opiniemakers kort na 
de millenniumwisseling de tegenovergestelde visie uit: de multiculturele 
samenleving was mislukt. Volgens velen van hen – vaak uit conservatieve 
hoek – lag de schuld bij de “linkse kerk”, een term verwijzend naar politici 
en beleidsmakers van met name PvdA-signatuur die, zo was de gedachte, 
de grote nadelen van de immigratie jarenlang hadden verdonkeremaand. 

De nieuwe consensus, die door filosofe Baukje Prins (Voorbij de 
onschuld, 2000/2004) als “het nieuw-realisme” werd aangeduid, hield 
in dat de waarheid nu eindelijk eens gezegd moest worden. Er zou één 
ondubbelzinnige waarheid over de multiculturalisering van de samenle-
ving bestaan, die op heldere en transparante wijze zou kunnen worden ver-
woord. Met een ongekende heftigheid werd publicisten die op het belang 
van nuanceringen en op de complexiteit van de situatie wezen de mond 
gesnoerd. Er moesten korte metten gemaakt worden met het politiek cor-
recte denken dat de waarheid versluierde, en elke nuancering werd gezien 
als een nieuwe poging tot versluiering. 

Dit was geenszins een uitsluitend Nederlands fenomeen. Het 
Nederlandse “nieuw realisme” is makkelijk in verband te brengen met een 
algemene trend die met name na de aanslagen van 11 september 2001 
in West-Europese landen en in de Verenigde Staten als populair alter-
natief geldt voor de zogenaamd verlammende ironie en het cultuurre-
lativisme van het postmodernisme. Na 9/11 was twijfel aan wat waar is 
en wat niet hoegenaamd niet meer mogelijk. Twee weken na 9/11 riep 
Roger Rosenblatt in een artikel in Time Magazine het einde van het post-
moderne “tijdperk van de ironie” uit. Terwijl in dit tijdperk van ironie 
“zelfs de meest ernstige zaken niet serieus werden genomen” en “niets echt 
was”, hebben de aanslagen op de Twin Towers dit voorgoed veranderd 
(Rosenblatt). Volgens hetzelfde artikel zouden academici en intellectue-
len nu moeten erkennen wat “echt” en “serieus” is. Zoals Peter Beinart 
opmerkte in een artikel in The New Republic werd ambiguïteit na 9/11 
onmogelijk; afwijkende meningen werden als immoreel gezien (Fish 27). 
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Daar komt bovenop dat deze visie traditionele tegenstellingen tussen “wij” 
en “zij” versterkt, zoals de tegenstelling tussen westers en niet-westers of 
moslim, oftewel tussen “beschaafden” en “barbaarse vijanden” die de westerse 
democratische normen en waarden willen vernietigen. 

De verharding van het immigratiebeleid in Nederland, België en 
andere westerse landen is deels een gevolg van deze retoriek. De angst dat 
massa’s van migranten klaarstaan om Europa binnen te stormen; de daaruit 
voortvloeiende pogingen om migranten buiten de poorten van Europa te 
houden; de toename van racisme en van islamofobie, na de recente aanslag 
op het satirische weekblad Charlie Hebdo op 7 januari 2015 nogmaals 
versterkt; de angst voor het verlies van een “authentieke” Nederlandse of 
Vlaamse identiteit; de populariteit van extreem rechtse politici: dit zijn 
symptomen van een nieuwe visie op de multiculturele samenleving, die 
uiting heeft gevonden in de retoriek van het nieuw-realisme. 

Hoewel het nieuw-realisme zoals gezegd ingebed kan worden in een 
bredere, internationale context, heeft dit vertoog in Nederland een spe-
cifieke vorm gekregen, die gerelateerd kan worden aan de Nederlandse 
geschiedenis. Over de achtergronden van het Nederlandse, nieuw-realis-
tische beroep op een vaststaande, objectieve waarheid, dat samengaat met 
een visie op geschiedenis en identiteit als stabiele essenties, zijn inmiddels 
verschillende studies verschenen. Het nieuw-realisme is besproken als een 
conservatieve uiting van het nostalgisch verlangen naar een samenleving 
(die nooit bestaan heeft), waarin normen, waarden en machtsverhoudingen 
vastlagen. Het wordt geanalyseerd als een politieke positie, en het popu-
lisme dat vanuit die positie wordt uitgedragen, is volgens sommigen een 
defensieve reactie van een politieke elite die zijn macht door internationa-
lisering ziet verbrokkelen (Duyvendak, Engelen en De Haan). Maar het 
nieuw-realisme doordesemt de hele samenleving, ook op een manier die 
zich onttrekt aan partijpolitieke analyses. 

In de huidige politiek en de journalistiek zijn het de nieuw-realisten 
die zichzelf als de onschuldige vertolkers van een klaarblijkelijke waarheid 
presenteren, terwijl ze hun tegenstanders betichten van politieke correct-
heid en hypocrisie. Tegelijkertijd doen ze voortdurend een beroep op 
diegenen in wie ze wel vertrouwen hebben, diegenen in wiens naam zij 
claimen te spreken, diegenen die de waarheid ook ontmaskerd willen zien: 
de hardwerkende burgers, de mensen op straat. Deze manier van spreken 
– waarbij jijzelf onschuldige vertolker van een oprecht standpunt bent, 
terwijl anderen strategisch opereren, op basis van politieke of ideële agenda’s 
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– is inmiddels zo wijdverbreid, dat ook schrijvers en wetenschappers zich 
er als vanzelfsprekend van bedienen. In dit boek laten we zien dat deze 
manier van spreken echter verre van glashelder is.

Binnen de retoriek van het nieuw-realisme worden nuanceringen en 
meerduidigheid vaak als wollige verhullingen gezien die tot verlamming 
leiden. Vijftien jaar na de verschijning van Scheffers “Het multiculturele 
drama” maken we in dit boek de balans op. We benoemen de machte-
loosheid van het nieuw-realisme en stellen vast dat het nieuw-realisme 
niet tot meer inzicht in de problematiek van multiculturalisering heeft 
geleid. Maar we uiten ook kritiek op de uitgangspunten van het vroegere 
diversiteits beleid, dat meende dat migranten opgesloten zitten in hun cul-
turele identiteit. Ook dat was een doodlopende weg. 

Dergelijke diagnoses zijn voor ons geen doel op zich, maar eerder een 
aanleiding om een alternatieve kijk op de wereld in beeld te brengen: één 
die erkent dat de werkelijkheid complex is, en dat taal de werkelijkheid 
niet simpelweg kan spiegelen. In het openbare debat gaat men er vaak van 
uit dat het brede publiek wars is van complexiteit. Wij stellen dat dit idee 
het publiek onderschat, maar vooral ook dat inzicht in complexiteit juist 
een voorwaarde is voor effectief beleid. Literatuur kan hierin een belang-
rijke rol spelen. Waarom? Literatuur is, zelfs op het meest basale niveau, 
het speelveld van de verbeelding – en de verbeelding is nu eenmaal altijd 
gelaagd, complex, verwarrend.

Maar hoe kunnen literaire werken de retoriek van het nieuw-realisme 
uitdagen en de rol van absolute tegenstellingen binnen deze retoriek pro-
blematiseren? Hoe verhoudt literatuur zich tot debatten over de multicul-
turele samenleving? Wat kan literatuur precies doen, en hoe? Deze vragen 
vormen de rode draad binnen dit boek. Dit boek positioneert zich op het 
snijvlak van het publieke debat over de multiculturele samenleving ener-
zijds en het literatuurwetenschappelijke debat over literatuur en engage-
ment anderzijds. Onze doelstelling is tweevoudig. Ten eerste wil dit boek 
het nieuw-realisme ter discussie stellen door een kritische analyse te maken 
van een reeks gangbare motieven en strategieën kenmerkend voor deze 
retoriek: het thema van crisis, bedreiging en ondergang, het verlangen naar 
onschuld, culturele stereotyperingen als de volksmens en de aanname dat 
extreem geweld binnen Europa “geïmporteerd” wordt door niet-wester-
lingen – terroristen, fundamentalisten, gemarginaliseerde migranten – en 
dat Europa zelf met dat geweld niks te maken heeft. Ten tweede wil dit 
boek, met behulp van deze analyses, een aanzet geven tot het formuleren 
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van een nieuwe visie op de multiculturele samenleving waarin juist die 
boven genoemde complexiteit van taal, verbeelding en werkelijkheid cen-
traal staat. 

ENgAgEmENT EN DE sINgULARITEIT VAN LITERATUUR

Zowel literatuur als publieke debatten gebruiken dezelfde manier van 
uitdrukken: ze zijn afhankelijk van taal, die onze werkelijkheid en ervaring 
op verschillende en complexe manieren construeert. Taal structureert onze 
manier van denken en geeft vorm aan talloze sociaal gedeelde fantasieën, 
die we als werkelijkheid ervaren. Het schrikbeeld van bedreiging en onder-
gang, dat in het publieke debat dominant is, is een voorbeeld van zo’n fan-
tasie. We zijn zo gewend geraakt aan dat beeld dat we het vanzelfsprekend 
zijn gaan vinden. We zien de retoriek van bedreiging die deze werkelijk-
heid construeert niet meer, noch het geweld dat in dit taalgebruik schuilt. 
Ook de retoriek over de financieel-economische crisis die de afgelopen 
jaren Europese burgers het gevoel geeft dat ze in een permanente nood-
situatie verkeren, schept onze ervaring van de werkelijkheid op een manier 
die vanzelfsprekend lijkt, maar die toch specifieke belangen, ideologieën 
en beleidspraktijken dient. In het hart van het debat over multicultura-
lisme staan hardnekkige fantasieën van raciale, seksuele, of andere aard. 
Deze fantasieën worden vaak als “harde feiten” of als de waarheid achter 
de hypocisie gepresenteerd. Terwijl het nieuw-realisme op zoek is naar de 
“harde feiten” of de “waarheid”, stellen wij dat deze zoektocht even fantas-
matisch is als de fantasieën waarmee de literatuur zich bezighoudt. Maar 
wat wij laten zien, is hoe literatuur anders omgaat met fantasieën, over 
“anderen” bijvoorbeeld, dan het publieke debat.

Dat sommige opiniemakers en politici de retoriek van bedreiging en 
ondergang ook tegenspreken, heeft vaak slechts een minimaal effect. Over 
fantasieën is geen rationele discussie mogelijk, en daarom is het debat over 
multiculturalisme ook niet rationeel oplosbaar. Wij denken dat literatuur 
hier kansen en aanknopingspunten biedt. Literatuur is het medium bij 
uitstek waarin fantasieën uitgevoerd, ontrafeld of bekritiseerd kunnen 
worden, of waarin ze tot hun uiterste consequenties kunnen worden gedre-
ven. Literatuur toont niet alleen de fantasieën die het openbare debat en 
ons alledaagse taalgebruik domineren, maar keert ze ook binnenste buiten, 
laat zien hoeveel verschillende fantasieën er wel zijn en valt daarmee de 
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dominante fantasieën aan. Het feit dat zowel literatuur als “serieuze” reto-
riek op fantasieën berusten, betekent uiteraard niet dat literatuur hetzelfde 
is als deze retoriek. Het verschil zit met name in hoe literatuur met onze 
gedeelde fantasieën omgaat en wat ze met fantasieën kan doen. Literatuur 
doordenkt de consequenties van die retoriek en komt dan soms bij beelden 
uit die we liever niet zouden zien. Op die manier voert literatuur kritische 
interventies uit, die de dominante fantasieën confronteren met alterna-
tieve fantasieën (vervulbaar of niet), en die het nieuw-realisme uitdagen 
met alternatieve manieren van denken, spreken, en kennen.

Dit boek ensceneert geen wedstrijd tussen, aan de ene kant, een 
“serieus” taalgebruik, waarin de waarheid en harde feiten centraal staan, 
en, aan de andere kant, de taal van literatuur waarin verbeelding en fictie 
centraal staan. Integendeel, het legt juist de nadruk op de spanningen 
en confrontaties tussen verschillende soorten fantasieën en verschillende 
manieren om met deze fantasieën om te gaan. Zo verwerpen we elke abso-
lute tegenstelling tussen literatuur en het openbare debat. Vaak genoeg 
nemen literaire werken de retoriek van het nieuw-realisme over, zonder 
zich kritisch op te stellen tegenover deze retoriek. Wij zijn ervan overtuigd 
dat er geen medium, genre, of taalgebruik bestaat dat van zichzelf goed of 
juist is en dat de waarheid over de multiculturele samenleving bezit. Maar 
als het openbare debat in de greep is van fantasieën, dan kan literatuur de 
aard van deze fantasieën blootleggen: niet de aard van een bepaalde fan-
tasie, maar de aard van het menselijk verlangen op zich. Literatuur is op 
zijn best als de plaats waar het verlangen niet wordt vervuld, zodat we ons 
bewust kunnen worden van de pijnlijke onvervulbaarheid van onze ver-
langens. Literaire teksten stellen zowel nieuwe manieren voor om de eigen 
identiteit te verwoorden, als ook alternative manieren om met anderen om 
te gaan. Maar ze laten ons ook zien dat de ander vaak niet vertaald, ver-
teerd, gerationa liseerd of begrepen kan worden. Hetgeen buiten de poli-
tieke debatten valt en hetgeen politieke debatten niet kunnen grijpen of 
vertalen – het vreemde, het andere, het barbaarse – is vaak het materiaal 
van de literatuur. Leren omgaan met onbegrip en ongrijpbaarheid kan een 
zeer productieve ervaring zijn.

In tegenstelling tot andere vormen van taalgebruik, die allerlei institu-
tionele beperkingen kennen, wordt literatuur gekenmerkt door de vrijheid 
om alles te mogen zeggen. Deze vrijheid wordt door de Franse filosoof 
Jacques Derrida omschreven als “tout dire” (Derrida 1992, 37). Literatuur 
kan en mag alles zeggen. Literaire werken kunnen alternatieve werelden 
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scheppen die mooier of rechtvaardiger zijn dan onze wereld. Maar ze 
kunnen ook het geweld dat in de heersende retoriek schuilt tot zijn uiterste 
consequenties drijven, en daardoor gruwelijke en weerzinwekkende scena-
rio’s in beeld brengen. Hoe dan ook, literatuur brengt de performatieve 
werking van taal op de meest levendige manier naar voren. En dat ze alles 
mag zeggen, betekent niet dat literatuur ver van de werkelijkheid staat. 
Het impliceert juist haar vermogen invloed te hebben op hetgeen we als 
werkelijkheid ervaren.

Kortom: literatuur kan dus haar engagement tonen zonder serieus te 
zijn – zonder te beweren dat ze de waarheid of de werkelijkheid weer-
geeft, en zonder het vocabulaire van het publieke debat te reproduceren. 
Sterker nog, ze wordt politiek en maatschappelijk relevant wanneer ze niet 
haar best doet om serieus te zijn, maar juist haar anders-zijn uitdraagt. 
Dankzij het feit dat ze alles mag zeggen en doen, kan literatuur reële debat-
ten binnen dringen vanuit een hoek, die net iets anders is, en die de kaders 
van het nieuw-realistisch vertoog kan irriteren en verstoren. In dit boek 
beargumenteren we dat de literatuur van groot belang is voor het debat 
over de multiculturele samenleving, juist omdat ze gebruikmaakt van een 
bijzondere taal om de werkelijkheid vorm te geven. Een taal die meer-
stemmig, ambigu en figuratief is, die dubbelzinnige betekenissen oplevert, 
en die geen eenduidige relatie heeft tot de werkelijkheid.

Om het engagement van literatuur te bestuderen zonder haar anders-
zijn op te offeren, probeert dit boek literaire teksten niet tot iets anders 
te reduceren. We lezen teksten noch als morele of politieke voorschriften 
in literaire vorm, noch als allegorieën van het universeel menselijke, noch 
als symptomen van “echte” problemen of van historische gebeurtenissen. 
De politieke potentie van literatuur komt volgens ons beter naar voren 
wanneer we literaire teksten ook als literaire verschijnselen lezen: met aan-
dacht voor juist die elementen die literatuur anders maken dan actuele 
publieke debatten en andere populaire media. 

EEN mEERsTEmmIg boEk

Dit boek bestaat uit vier hoofdstukken die bovenstaande stellingen 
telkens vanuit verschillende perspectieven benaderen, aan de hand van 
nauw keurige analyses van recente werken uit de Nederlandstalige literatuur. 
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In hoofdstuk een neemt Sarah De Mul de omzichtigheid rond maat-
schappelijke betrokkenheid en politiek in het literaire debat als vertrek-
punt. Zij doet dit aan de hand van een bespreking van de recente discussie 
die ontstond over de autobiografische roman Los van Tom Naegels. In 
deze roman kwamen twee lezingen haaks tegenover elkaar te staan: ener-
zijds een “politieke” lezing die attendeerde op het racisme en de stereo-
tiepe denkbeelden die in de roman vervat zitten. Anderzijds een lezing die 
benadrukte dat het engagement van Los precies omvatte dat het traditio-
nele politieke niveau overstegen werd en het menselijke centraal kwam te 
staan. Ze bespreekt ook hoe eenzelfde soort tegenstelling tussen politiek en 
authentiek de recente discussie bepaalde over de theatermonoloog Missie 
van David Van Reybrouck. 

Enerzijds komt de emotionele geladenheid van denkbeelden over zelf 
en ander zelden of nooit ter sprake in het publieke debat. Anderzijds is 
er in literaire discussies over engagement een ongemakkelijke verhouding 
met politiek zichtbaar. In dit kader leest De Mul Los en Missie als twee 
egodocumenten die een zoektocht naar identiteit en engagement themati-
seren waarin menselijk verlangen en macht inherent met elkaar verbonden 
zijn, een onderneming waarin affecten en politiek niet meer van elkaar 
te onderscheiden zijn. Aan de hand van recente inzichten in het genre 
van het egodocument toont De Mul hoe deze teksten, elk op eigen wijze, 
het verlangen naar ethisch en politiek engagement centraal stellen. Hierbij 
beklemtonen deze teksten hoe gemis en verlangen aan de basis liggen van 
politieke opvattingen: over de Vlaming en de niet-Vlaming, over geschie-
denis en heden. 

Vanuit deze optiek heeft de autobiografische literatuur zich sinds de 
laatste jaren aangediend als alternatieve ruimte om vorm te geven aan het 
amalgaam van persoonlijke affecten en sensaties, dat opvattingen over zelf 
en ander in het hedendaagse Vlaanderen mede bepaalt. Dit betekent, met 
andere woorden, dat egodocumenten nuttige methodologische instru-
menten zijn om te onderzoeken hoe affectieve aspecten van belang zijn in 
het publieke debat over de multiculturele samenleving, hoewel ze meestal 
onzichtbaar blijven. In de ongemakkelijke ruimte tussen werkelijkheid en 
literatuur (met grote L) die het egodocument als tekstsoort conventioneel 
gezien inneemt, levert het genre een specifieke kijk op socio-politieke 
kwesties zoals multiculturaliteit en cultureel burgerschap vanuit een sub-
jectieve, affectieve invalshoek. 
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Waar hoofdstuk een het publieke debat over multiculturalisering en 
nationale identiteit vanuit de affectieve en persoonlijke sfeer van het ego-
document benadert, kijkt hoofdstuk twee naar de implicaties van de 
heersende retoriek voor de samenleving als geheel. Door middel van een 
tele scopische blik confronteert dit hoofdstuk de lezer met een dystopische 
wereld, waarin de “barbaren” – vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelin-
gen – die iedereen verwacht en waar iedereen bang voor is, daadwerkelijk 
arriveren. 

Het uitgangspunt van dit tweede hoofdstuk is het idee van crisis en de 
bijbehorende retoriek van angst en bedreiging die het openbare vertoog 
over migratie en multiculturaliteit in Nederland domineren. Hiertegenover 
plaatst Liesbeth Minnaard een literair werk dat dit idee en deze retoriek 
als het ware oppakt en tot in hun uiterste consequenties doorvoert. Niet 
een reflectie over “wat als...”, maar een beklemmende verbeelding van de 
ondergang en verwoesting die gepaard gaan met de komst van “stromen” 
migranten en “horden” vluchtelingen. De roman De ontelbaren (2005) van 
de Vlaming Elvis Peeters vertelt op broodnuchtere wijze hoe Europa in het 
algemeen en het Vlaamse platteland in het bijzonder worden “overspoeld” 
door de binnen het openbare vertoog veelvuldig aangekondigde massa’s 
van elders – maar dan echt. En terwijl deze vreemdelingen in de ogen van 
het merendeel van de autochtone bevolking al snel van mensen tot indrin-
gers en zelfs tot ongedierte muteren, met alle consequenties vandien, legt 
Minnaard de (schaarse) aanknopingspunten binnen de roman bloot, die 
de deur openen naar een andere omgang met de gevreesde vreemdelin-
gen. Met behulp van Giorgio Agamben’s ideeën over de hedendaagse homo 
sacer, Jacques Derrida’s uiteenzetting over het concept gastvrijheid en Sara 
Ahmed’s reflecties op de affectieve politiek van angst, laat Minnaard zien 
hoe Peeters’ roman meer doet dan alleen een afschrikwekkend toekomst-
scenario schetsen. Haar nauwkeurige analyses van verschillende scenes uit 
de roman maken duidelijk hoe De ontelbaren zijn lezers laat worstelen met 
de vraag naar verantwoordelijkheid, medemenselijkheid en compassie in 
een crisissituatie waarin ook het eigen welzijn op het spel staat. In mis-
leidend eenvoudige bewoordingen verbeeldt de roman de complexiteit van 
deze situatie zonder kortstondige opluchting te bieden in de vorm van 
eenduidige antwoorden of makkelijke oplossingen.

In hoofdstuk twee zien we hoe een schijnbaar harmonieuze samen-
leving verandert in een samenleving waarin iedereen zich schuldig maakt 
aan afwijzing en buitensluiting van ongewenste gasten uit den vreemde. 
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Hoofdstuk drie gaat ook in op de kwestie van schuld en onschuld in de 
Nederlandse samenleving, en verweeft deze thematiek met een bespreking 
van etnische en raciale stereotypen en de fantasieën waarop ze berusten.

Het derde hoofdstuk begint met een commentaar op de precieze aard 
van het nieuw-realisme dat het openbaar debat in Nederland bepaalt. Isabel 
Hoving vraagt zich in dit hoofdstuk af in hoeverre dat nieuw- realisme 
kan worden begrepen met behulp van het concept hyper-realisme, en het 
inzicht dat het hyperrealisme vooral als effect heeft dat het bestaan van 
een werkelijkheid buiten de beelden wordt bevestigd (Baudrillard, Žižek: 
2002). Het gegeven dat het veelvuldig gebruik van etnische en raciale 
stereo typen (“Joden” voor Ajacieden, Zwarte Piet) wordt goedgepraat door 
te stellen dat die stereotypen volledig losstaan van de historische personen 
die daarmee worden aangeduid, lijkt dat verlangen naar realisme tegen te 
spreken. De hartstochtelijke verdediging van die ambivalentie wijst eerder 
op een continuïteit met de strategieën van het primitivisme: de westerse 
moderne mens projecteert de eigen verloren en begeerde authenticiteit op 
de raciale ander (bijvoorbeeld de Afrikaan). Wanneer echte Afrikanen zijn 
leefwereld binnenkomen, als migranten en medeburgers, plaatst hij het 
stereotype buiten de werkelijkheid in een poging de projectie te bewaren, 
in de wereld van kunst en media. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk verdiept de analyse van het nieuw- 
realisme of hyperrealisme naar een onderzoek naar affectieve drijfveren. 
Hoving gaat niet in op de representatieve juistheid van de stereotypen. 
Žižek biedt een vruchtbare benadering door racistische stereotypen als fan-
tasie te beschouwen. De ambivalentie in het Nederlandse stereotype wordt 
door hem als kenmerk van het postmodern racisme beschouwd, dat een 
welbewust, cynisch onderscheid maakt tussen werkelijkheid (“Ik weet best 
dat alle culturen/mensen evenveel waard zijn”) en de eigen racistische visie 
(“maar ik zeg toch...”) (The Fragile Absolute). Voor hem is deze tegenstrij-
dige houding ten opzichte van het werkelijke verbonden met melancholie. 
Paul Gilroy ziet melancholie als het bepalende kenmerk van het autoch-
tone deel van de postkoloniale westerse maatschappij. Doordat het trauma 
van het koloniale verleden nooit is verwerkt, wordt deze groep getekend 
door een melancholie, die gekleurd wordt door schuldgevoel. In reactie op 
deze onhanteerbare positie gaan velen zich beschouwen als slachtoffers. 
Gilroy ziet het slachtofferschap als een neurotische, erotisch geladen condi-
tie. Tegelijkertijd leidt die melancholie tot zelfhaat en apathie. Die apathie 
uit zich onder meer in het aanvaarden van het historisch gegeven-zijn 
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van racisme. Gilroys betoog sluit uitstekend aan bij Prins’ analyse van de 
gender- specifieke (mannelijke) aard van het nieuw-realisme. Met een korte 
beschouwing van onder andere het debat rond Robert Vuijsjes notoire 
roman (Alleen maar nette mensen) licht Hoving de productiviteit van de 
sleutelbegrippen postkolonialiteit- cynisme-mannelijkheid-erotiek-fantasie 
voor de Nederlandse situatie toe.

Het derde deel is gewijd aan een exploratie van de kracht van literatuur 
om in deze postkoloniale conditie te interveniëren. Hoving kijkt niet naar 
literatuur als representatie, maar bekijkt literatuur als libidineuze praktijk: 
een praktijk die libidineuze energieën manipuleert (Lyotard, Deleuze). 
Haar vraag is dan: welke literaire exploraties van inter-raciale of intercul-
turele seksuele fantasiën bestaan er naast de dominante voorstellingen? 
Kunnen die exploraties worden gezien als een interventie in die dominante, 
cynische fantasie, of is er geen dialoog mogelijk tussen fantasieën? Wat is 
hier de rol van literaire kritiek en literatuuronderwijs? Als cases kijkt ze 
naar Willem Melchior (24/7) en Hafid Bouazza (Salomon) en onderzoekt 
welke rol deze literaire fantasieën spelen binnen de cynische Nederlandse 
postkoloniale fantasiewereld. 

Het laatste hoofdstuk – hoofdstuk vier – onderzoekt recente 
Nederlandstalige literatuur die de problematiek van geweld in West-
Europese context centraal stelt. In de door angst gedreven politieke retoriek 
in West- Europese landen sinds de aanvallen op 11 september 2001, wordt 
geweld meestal geassocieerd met externe “anderen”, waartegen westerse 
samenlevingen het gevoel hebben zich te moeten wapenen. Dit hoofdstuk 
legt de nadruk op de toenemende aandacht in de Nederlandse literatuur 
voor geweld als een intra-Europees fenomeen: de neiging om de aandacht 
weg te leiden van de “ander” als bron van geweld (de terrorist, de fundamen-
talist, de gemarginaliseerde migrant) en om Europa zelf te zien als een ruimte 
die geweld voortbrengt. Verschillende recente romans van Nederlandse en 
Vlaamse auteurs ensceneren extreem geweld dat uitgeoefend wordt door 
westerse subjecten, in het bijzonder door boze, gedesillusioneerde, blanke 
mannen, die zich steeds meer overbodig voelen en die een machts- en positie-
verlies in de huidige samenleving lijden. Robert Ankers Oorlogshond (2011), 
Arnon Grunbergs Tirza (2006), Bart Koubaa’s De leraar (2009), en Yves 
Petry’s De maagd Marino (2010) zijn voorbeelden van deze literaire trend.

In dit hoofdstuk richt Maria Boletsi zich op de laatste twee romans 
– De leraar en De maagd Marino – waarin extreem geweld de vorm van 
kannibalisme krijgt. Wat de hoofdpersonages van deze romans met elkaar 
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gemeen hebben (behalve kannibalisme), zijn gevoelens van ontgoocheling 
en frustratie, een ironische, vaak cynische houding, en het onvermogen 
om ergens met overtuiging in te geloven, of het nu een ideaal, een wereld-
beschouwing, een religie, een ideologie of de literatuur zelf is. In een 
wereld waarin mensen steeds minder controle lijken te hebben over hun 
leven, proberen deze personages door middel van extreem geweld zich ver-
bonden te voelen met het fysieke en het materiële. Allemaal nemen ze hun 
toevlucht tot extreem geweld ten opzichte van anderen, met name migran-
ten, moslims, of allochtonen, of tegen zichzelf. In deze romans krijgt de 
hedendaagse malaise van westerse mannen een pathologisch karakter.

Boletsi kijkt naar de manieren waarop verschillende vormen van 
geweld in deze literaire werken met elkaar verweven zijn, zoals terrorisme 
en kanni balisme of fysiek geweld en geweld dat zich in de taal of in poli-
tieke systemen verschuilt. De personages in deze romans bewegen heen en 
weer tussen een reeks tegengestelde paren: cynisme en geloof, het abstracte 
en het materiële, het geestelijke en het lichamelijke, het metaforische en 
het letterlijke, fictie en werkelijkheid. De kruising van deze tegenpolen in 
de literatuur levert een complexe diagnose van de dilemma’s van Europese 
liberale subjecten vandaag de dag: het onvermogen, maar ook het sterke 
verlangen om ergens in te geloven; het verlangen naar het reële en het 
afschuwelijke geweld dat dit verlangen ontketent.

Beide romans houden zich bezig met de tanende rol van het onderwijs 
en literatuur vandaag de dag. De literatuur lijkt geen adequaat antwoord 
te kunnen geven op het verlangen van de hoofdpersonages om zich ver-
bonden te voelen met de materialiteit van het bestaan. Noch lijkt zij erin 
te slagen in een wereld zonder “Grote Verhalen” enige vorm van over-
tuiging te herintroduceren. Maar de romans zijn op zoek naar nieuwe 
functies voor de literatuur in onze maatschappij, tussen cynisme en blind 
geloof. Ze nemen daarbij afstand van het idee van literatuur als een auto-
noom, niet-referentieel domein. Dit hoofdstuk volgt deze zoektocht naar 
een alternatieve functie voor de literatuur in de huidige Europese sociaal- 
politieke context.

Door in te zoomen op de vervreemdende personages in deze romans, 
stelt Boletsi het begrip literaire indigestie voor. Aan de ene kant wijst dit 
begrip op de onvertaalbaarheid van anderen, en aan de andere kant op een 
werking van de literatuur zelf: het vermogen van literatuur om onze reto-
riek te verschuiven door middel van vreemde elementen en affecten die 
niet kunnen worden “verteerd” en vertaald in de vertrouwde argumenten 
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van het openbare debat. Boletsi laat zien dat literatuur niet politiek rele-
vant en geëngageerd wordt door de samenleving te spiegelen: noch door 
de dingen te laten zien zoals ze zijn, noch door de lezers van een moreel 
kompas te voorzien. Door gehoor te geven aan de barbaarse geluiden van 
afwijkende stemmen die niet kunnen worden opgevangen door de “harde 
feiten” van het nieuw-realisme, dringt literatuur onze vertrouwde ruimtes 
binnen en laat de lezer met een vreemd gevoel in de maag achter.

EEN opEN DIALoog

Dit boek is niet alleen geschreven voor literatuurwetenschappers en 
andere academici, maar ook voor literatuurliefhebbers en voor een ieder die 
geïnteresseerd is in de rol die literatuur kan spelen in het publieke debat. 
Dat we een breed publiek willen bereiken betekent echter niet dat we in dit 
boek naar een solidaire en inclusieve stem hebben gezocht, die iedereen kan 
bereiken en vertegenwoordigen, en die gedreven wordt door het ideaal van 
consensus. Consensus is noch haalbaar noch wenselijk, omdat het impli-
ceert dat er altijd iets of iemand (een andere stem, persoon, groep, of stand-
punt) wordt buitengesloten. In de naam van overeenstemming wordt meer-
stemmigheid vaak opgeofferd en dat is juist waar dit boek zich tegen afzet. 

De standpunten die elk hoofdstuk uiteenzet, zijn niet afgesloten, maar 
dienen als aanzet tot verdere discussie, die hopelijk door de lezers wordt 
voortgezet. Door onze eigen meerstemmigheid naar voren te brengen, laten 
we zien dat we niet op zoek zijn naar “het” juiste antwoord of “de” oplos-
sing voor de actuele problematiek rond de multiculturele samen leving. 
We willen het debat juist openbreken, opdat er ruimte wordt gecreëerd 
voor afwijkende en provocerende meningen, tegendraadse argumenten en 
meerduidige antwoorden die voorkomen dat het publieke debat een ver-
lammende en verstikkende consensus bereikt. 

Meerstemmigheid en complexiteit staan niet gelijk aan een doelloze 
en lamme cultuurrelativistische houding – aan het credo anything goes. 
Iedere stem, ieder standpunt en iedere retoriek heeft politieke en maat-
schappelijke consequenties die onderzocht moeten worden: literatuur kan 
ons met deze consequenties confronteren. Meerduidigheid, verbeelding en 
onserieus heid werken niet tegen de politieke functie van literatuur: het zijn 
juist essentiële ingrediënten voor een geëngageerde literatuur, die actueel 
en maatschappelijk relevant is. In plaats van literatuur serieus of letterlijk 
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te nemen, leggen we in dit boek de nadruk op haar lichtheid. Deze lichtheid 
is ondraaglijk, omdat ze ernstige implicaties kan hebben en literatuur op een 
constructieve manier “schadelijk” kan maken voor het publieke debat.
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Politiek of authentiek?  
multiculturele Desoriëntatie en het 
egoDocument in los van tom naegels en 
missie van DaviD van reybrouck 

Sarah De Mul

De gemoederen laaien steevast hoog op wanneer multiculturalisme ter 
sprake komt in de opiniekaternen van kranten, televisie en radio. Vaak 
ook worden rationale argumenten direct of indirect gevoed door intuïtieve 
kennis, irrationele denkbeelden, viscerale buikgevoelens en emotionele 
waarheden. In geen andere discussie dan het multiculturele debat wordt 
met andere woorden duidelijk hoezeer de wijze waarop (en door wie) bete-
kenis wordt gegeven aan wat Vlaams is, wat Vlaanderen is en moet worden 
in de toekomst, een gevoelsmatige kwestie is. De discussie raakt inder-
daad aan de kern van de Vlaamse identiteit. Terwijl de focus van het debat 
over de multiculturele samenleving zich steeds nauwer heeft toegespitst 
op “anderen” – met name op (moslim)allochtonen – en multiculturaliteit 
als het ware buiten Vlaanderen heeft geplaatst, heeft het debat evenzeer 
te maken met hen die zich als autochtoon en Vlaams identificeren, met 
Vlaanderen zelf en met de manier waarop Vlamingen over Vlaanderen 
denken. Als aandrijvingskracht en product van kennis spelen individu-
ele indrukken en emoties een belangrijke rol in deze betekenisgevings-
processen. Desalniettemin zijn ze zelden of nooit onderwerp van discussie. 

Terwijl opiniemakers in het publieke debat zich zelden of nooit uitspre-
ken over de wijze waarop hun politieke analyses of sociologische inzichten 
in de multiculturele samenleving aanzetten tot, of voortspruiten uit, gevoe-
lens van – bijvoorbeeld – onzekerheid, vrees, angst, of aantrekkingskracht, 
lijkt er heden ten dage in de literatuur het omgekeerde aan de hand. Daar 
ligt met name de nadruk op de menselijke ervaring en persoonlijke bele-
ving van de multiculturele samenleving. Lezers beleven de realiteit vanuit 
het perspectief van singuliere personages – bijvoorbeeld in Vrouwland van 
Rachida Lamrabet, Fata Morgana van Chika Unigwe, Dertig Dagen van 
Annelies Verbeke en Drarrie in de nacht van Fikry El Azzouzi. 

Tezelfdertijd is het opvallend hoe omzichtig in debatten over lite-
ratuur en interculturaliteit wordt omgesprongen met termen zoals 
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maatschap pelijk engagement, politiek, ideologie en de politieke en ideolo-
gische connotaties van de literatuur. Het zijn termen die associaties oproe-
pen met dogma en propaganda, het pamflet, partijdigheid en partijpoli-
tiek. Literatuur, aldus de redenering, overstijgt het wereldse niveau van 
deze tendentieuze, een zijdige geschriften. Algemeen kan gesteld worden 
dat het idee dat literatuur een politiek medium is, weinig of niet populair 
is in literaire kringen en dit, ondanks of precies omwille van het feit dat 
recente literaire teksten zeer expliciet socio-politieke onderwerpen aansnij-
den en er zelfs voor worden geprezen, en ondanks het feit dat discussies 
over engagement momenteel hevig woeden (Vaessens 2009).

In dit essay neem ik de omzichtigheid rond maatschappelijke betrok-
kenheid en politiek in het literaire debat als vertrekpunt. Ik doe dit aan de 
hand van een bespreking van de discussie die ontstond over de autobiogra-
fische roman Los van Tom Naegels, waarin twee lezingen haaks tegenover 
elkaar kwamen te staan: enerzijds een “politieke” lezing die attendeerde 
op het racisme en de stereotiepe denkbeelden die in de roman vervat 
zitten. Anderzijds, een lezing die benadrukte dat het engagement van Los 
precies omvatte dat het traditionele politieke niveau overstegen werd en 
het mense lijke centraal kwam te staan. Ik bespreek ook hoe eenzelfde soort 
tegenstelling tussen “politiek” en “authentiek” de discussie bepaalde over 
de theater monoloog Missie van David Van Reybrouck. 

Terwijl enerzijds de emotionele geladenheid van denkbeelden over zelf 
en ander zelden of nooit ter sprake komen in het publieke debat en terwijl 
anderzijds in literaire discussies over engagement een ongemakkelijke ver-
houding met politiek zichtbaar is, zal ik Los en Missie lezen als twee ego-
documenten die een zoektocht thematiseren naar de Vlaamse identiteit 
en engagement ten tijde van multiculturalisering. Door de hedendaagse 
Vlaamse identiteit weer te geven als een ervaring van desoriëntatie, leggen 
deze teksten de politieke dimensie van menselijke gevoelens en ervarin-
gen bloot. Aan de hand van recente inzichten in het genre van het ego-
document, toon ik hoe deze teksten, elk op eigen wijze, het verlangen naar 
ethisch engagement centraal stellen en hierbij beklemtonen hoe het gemis 
van en verlangen naar een stabiele identiteit aan de basis liggen van een 
reeks politieke opvattingen: over de Vlaming en de niet-Vlaming, over de 
Vlaamse geschiedenis en het multiculturele heden. 

Vanuit deze optiek wordt tevens duidelijk hoe de autobiografische 
literatuur zich sinds de laatste jaren aangediend heeft als alternatieve 
ruimte om vorm te geven aan het amalgaam van persoonlijke gevoelens 
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en sensaties, dat een rol speelt in het formuleren van opvattingen over zelf 
en ander in het hedendaagse Vlaanderen ten tijde van sociale verandering. 
Dit betekent, met andere woorden, dat egodocumenten nuttige methodo-
logische instrumenten zijn om te onderzoeken hoe gevoelsmatige aspecten 
van belang zijn in het publieke debat over de multiculturele samenleving, 
hoewel ze meestal onzichtbaar blijven. In de ongemakkelijke ruimte die 
het egodocument als tekstsoort conventioneel gezien inneemt – tussen 
werkelijkheid en literatuur (met grote L); tussen het domein van de socio- 
politiek en de esthetiek – biedt het egodocument een specifieke kijk op 
multiculturaliteit en cultureel burgerschap in het hedendaagse Vlaanderen. 

“DE mENs VooRbIj DE mENINg.” poLITIEk of AUTHENTIEk?

Los, de autobiografische roman van de jonge Vlaamse schrijver Tom 
Naegels, beschrijft une tranche de vie van het gelijknamige hoofdpersonage 
in Antwerpen, een links-progressieve journalist die verslag uitbrengt over 
de straatrellen die uitbraken in Borgerhout in 2002 naar aanleiding van 
wat werd aanzien als een racistische moord op de Marokkaanse jongeman 
Mohamed Achrak. Zijn ervaringen en bespiegelingen over deze periode 
zijn verweven met het verhaal van het stervensproces van Toms grootvader 
en diens gevecht om euthanasie te plegen enerzijds en met het relaas over 
zijn relatie met de Pakistaanse Nadia, die op de klippen loopt, anderzijds. 

In 2005 werd aan Naegels de prestigieuze Gerard Walschapprijs toe-
gekend omwille van de genuanceerde en geëngageerde blik die Los biedt 
op actuele hete hangijzers zoals euthanasie en multiculturalisme. Daarnaast las 
de criticus Jeroen Overstijns Los als een roman die een nieuwe, links-pro-
gressieve visie op rechts populisme zichtbaar maakt, een visie die in de 
woorden van Overstijns kan samengevat worden met het adagium “de 
mens voorbij de mening”. Het Vlaams Belang en het rechts populisme 
in de Vlaamse arbeiders klasse werd jarenlang gedemoniseerd in links- 
progressieve kringen, stelt Overstijns (2005), een houding die volgens hem 
terecht was, maar niet heeft geleid tot een beter begrip van het fenomeen. 
Hoogstens kon links op deze manier zichzelf in het zonnetje zetten. “Los 
staat voor een andere manier om ermee om te gaan. Het zoekt naar begrip 
voor veel standpunten en verpersoonlijkt vooral politieke motieven tot 
hun subjectieve emotionele laag.” 
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Ook Missie van David Van Reybrouck, de theatermonoloog in drie 
bedrijven van een Witte Pater en Vlaams missionaris in Congo, is een 
poging om de conventionele links-progressieve kritiek op het kolonialisme 
te overstijgen. “Missionarissen hebben lang een verdacht etiket opgeplakt 
gekregen. Ze werden gezien als de voorhoede van het kolonialisme, die de 
Congolezen met walmen van wierook bedwelmden om ze ‘op hun plaats’ 
te houden.” Zo schetst auteur David Van Reybrouck de visie op de missio-
naris die volgens hem tot nu toe gangbaar was. Tegenover dat vermeende 
clichébeeld in het collectieve geheugen wil Van Reybrouck samen met 
regisseur Raven Ruëll juist het engagement van de missionaris belichten 
en vieren; de missionaris van “het verdachte etiket” ontdoen als het ware, 
en de mens in beeld brengen die erachter verscholen zit. Ook Missie werd 
vrijwel unaniem positief onthaald en David Van Reybrouck ontving er de 
Arkprijs van het Vrije woord voor; “Missie is een pleidooi voor engage-
ment en volharding”, aldus de jury. 

Werden de missionaris en de Vlaamse arbeidersklasse jarenlang door 
links-progressieven bekritiseerd omwille van hun racisme, in respectieve-
lijk Missie en Los worden deze figuren opnieuw bekeken vanuit een links- 
progressieve blik die geen moreel oordeel wil vellen, een blik die streeft 
naar herwaardering en begrip. Menschliches, Allzumenschliches. Missie werd 
inderdaad vooral geprezen als oorspronkelijke weergave van de Vlaamse 
missionarisfiguur. De krantencommentaren logen er niet om: “fictief en 
toch levensecht” (De Standaard), “vrai” (La Libre Belgique), “buitengewoon 
authentiek” (NRC Handelsblad), “criant de verité” (Le Soir). Dit is opval-
lend, temeer omdat ook volgens Overstijns de verdienste van Los precies in 
de poging ligt om de maatschappelijke discussie te vertalen naar het niveau 
van het individu in al haar grilligheid en complexiteit en authenticiteit – 
“de mens voorbij de mening” te tonen. Het is vanuit deze optiek ook niet 
toevallig dat zowel Naegels als Van Reybrouck kozen voor een variant van 
het egodocument om “het leven zoals het is” weer te geven, hoe onderling 
verschillend hun benadering ervan ook is. 

Het is echter precies dit idee van “authenticiteit” dat ook in het brand-
punt stond van de kritiek die er op beide teksten is gekomen. Ondanks, of 
precies wegens hun succes, kwamen zowel Los als Missie inderdaad onder 
vuur te liggen omwille van hun inadequate of “onechte” beschrijvingen 
van niet-blanke personages – allochtenen van Arabische afkomst in het 
geval van Los en Congolezen in het geval van Missie – en hun herhaling van 
populistische clichébeschrijvingen van deze personages. 
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Bij het verschijnen van de populaire verfilming van Los en de her-
nieuwde aandacht voor de roman in 2008, schreven respectievelijk Dyab 
Abou Jahjah en Rachida Lamrabet een vlijmscherpe kritiek op Los in de 
krant De Standaard (2008). Een van de voornaamste punten die beide 
schrijvers aanhaalden, was dat ze Naegels’ portrettering van allochtonen in 
het boek clichématig, onjuist en ronduit racistisch vonden. Politiek acti-
vist en leider van de Arabische Europese Liga (AEL) Dyab Abou Jahjah 
(2008) klaagde dat Los hemzelf en zijn organisatie voorstelt als een groep 
rebellerende tieners zonder hun acties en campagnes van sociale context of 
analyse te voorzien. En verder: “Tom (de zachte, intellectueel, ex-socialist) 
vertelt de Vlamingen dat het oké is om racistisch te zijn en daarom houden 
ze van hem, omdat als hij het zegt, het wel waar moet zijn: ten slotte zingt 
de man ‘Lady in red’ met Abou Jahjah en kent hij AEL.” Jahjah verwijst 
hier naar een scene in Los waarin hij en Naegels samen een lied zingen, iets 
wat volgens Jahjah nooit gebeurd zou zijn in werkelijkheid. Jahjah trekt, 
met andere woorden, de gepretendeerde echtheid van zijn alter-ego in Los 
in twijfel omdat hij vreest dat Vlaamse lezers de roman zullen lezen als 
een etnografische bron over allochtonen en AEL, en er een argument in 
zouden vinden om hun racisme te rechtvaardigen en de AEL in diskrediet 
te brengen.

In zijn weerwoord nuanceerde Naegels (2008) zijn aanspraak op de 
werkelijk heid: “Los beschrijft mijn realiteit, die gedeeld wordt door vele 
autochtone Vlamingen van mijn generatie. Dat deze niet wordt gedeeld 
door Marokkaanse Vlamingen uit dezelfde stad is vanzelfsprekend. Het is 
aan hen om hun versie van die periode te schrijven.” “Een goede sociale 
roman veroordeelt niet en schrijft niet voor; hij toont”, vervolgt Naegels. 
Los “toont” de realiteit door de ogen van het jonge blanke Antwerpse 
hoofdpersonage. Als die getoonde realiteit er een is waarin aantijgingen 
en vooroordelen jegens de gekleurde medemens vallen, dan is dit volgens 
de redenering gelegitimeerd. Naegels schetst louter een kroniek van de 
hedendaagse tijd vanuit een wit perspectief. Het is aan allochtonen om 
hun perspectief te boek te stellen. 

Terwijl Naegels er, met andere woorden, van uitgaat dat er minstens 
twee soorten authentieke werkelijkheden zijn – een autochtone en een 
allochtone – maakt David Van Reybrouck en de KVS dan weer een onder-
scheid tussen enerzijds de authentieke ervaring van de werkelijkheid en 
anderzijds het politieke of ideologische perspectief op deze ervaring. Ze 
deden dit in hun weerwoord op een kritische tekst over Missie van Bambi 

lichtheid van literatuur.indd   29 9/06/15   14:06



30

Ceuppens en ondergetekende (2009) in het maandblad Rekto:Verso. In 
“Vragen bij Missie” plaatsten wij vooral vraagtekens bij de populariteit 
van Missie bij het Vlaamse publiek vanuit de visie dat de monoloog van 
de missionaris vele parallellen vertoont met reactionaire houdingen en 
rechtspopulistische opvattingen over de voormalige kolonie en etnische 
minderheden die gangbaar zijn in de dominante socio-politieke discoursen 
in Vlaanderen. In een repliek stelde de KVS (2009): 

Als theatermakers bewijzen wij geen wetenschappelijke stellingen, 
en nog minder schrijven we politieke traktaten. We vertellen sub-
jectieve en particuliere verhalen waarvan we geloven dat ze beteke-
nisvol zijn. De auteurs [Ceuppens & De Mul] analyseren het dis-
cours, maar filteren zowat alle onregelmatigheden weg en ontdoen 
de tekst van elk persoonlijk en individueel karakter. 

Subjectief/particulier/persoonlijk/individueel. Van Reybrouck en de 
KVS gebruiken veel woorden om in de verf te zetten dat de verdienste van 
Missie volgens hen ligt in de weergave van de wispelturige, “onregelmatige” 
werkelijkheid die zich niet laat stroomlijnen in eenduidige politieke plei-
dooien, zoals bijvoorbeeld een tekst voor of tegen rechts populisme. Of ik 
in bovenstaand citaat van Van Reybrouck en de KVS een accurate weer-
gave van onze kritiek terugvind, wil ik hier terzijde schuiven om dieper in 
te gaan op hetgeen mijns inziens meer tot de kern van de discussie komt, 
met name de verschillende opvattingen over de verhouding tussen taal en 
werkelijkheid die hier spelen. 

In hun weerwoord zoeken zowel Naegels als Van Reybrouck de beteke-
nis van hun teksten in hun mimetische verhouding tot de werkelijkheid; de 
tekst is vanuit die visie geslaagd te noemen in de mate waarin ze de mense-
lijke ervaring van het hoofdpersonage (respectievelijk de witte autochtoon 
in Antwerpen, de witte missionaris in Congo) accuraat – i.e. in al haar 
tegenstrijdigheid en complexiteit – weergeeft. Indien uitingen van racisme 
en xenofobie en andere “onregelmatigheden” deel uitmaken van die men-
selijke ervaring, dan is het de taak van de schrijver om deze niet uit hun 
tekst weg te laten. Vanuit deze optiek zit er echter een tautologische rede-
nering vervat in het weerwoord van Naegels en Van Reybrouck. De kritiek 
dat hun tekst een (racistische) visie op de werkelijkheid onderschrijft, 
wordt door beide auteurs weerlegd met het argument dat hun teksten een 
(racistische) visie op de werkelijkheid onderschrijven. De poging om de 
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werkelijkheid authentiek weer te geven, wordt op deze manier verheven als 
fetisj of doel op zich. De werkelijkheid “is” wat ze “is”. Ze wordt ontdaan 
van haar politieke lading en immuun gemaakt tegen kritische bevraging. 

De kritiek van Abou Jahjah en Lamrabet wijst echter op een pro-
bleem dat vervat zit in de mimetische visie op literatuur en werkelijkheid. 
Paradoxaal genoeg houdt de “authentieke” weergave van de menselijke 
ervaring van een wit personage in dat niet-witte randpersonages vanuit 
zijn perspectief allesbehalve authentiek, zelfs inacurraat worden voorge-
steld. Concreter gesteld: als niet-blanke mensen, bekeken vanuit de ogen 
van het witte hoofdpersonage, karikaturen zijn, dan moeten ze in het 
egodocument als zodanig worden voorgesteld, wil het egodocument een 
authentieke weergave geven van de ervaring van dat hoofdpersonage. Er 
kunnen dus vragen gesteld worden bij minstens een gedeelte van de gepre-
tendeerde “echtheid” van de talige wereld die Los als egodocument oproept 
en waarom de roman zo geprezen wordt. Vandaar dus dat het voor Abou 
Jahjah en Lamrabet relevant wordt om op de limieten van de geportret-
teerde wereld te wijzen, zeker in het geval van een genre als het egodocu-
ment, net omdat het genre echtheid en authenticiteit pretendeert.

Het hierboven vermelde citaat van Abou Jahjah vertrekt vanuit een 
andere visie op de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, een visie 
die literatuur niet louter beschouwt als passieve weergave van een authen-
tieke werkelijkheid “die is”, maar als actieve leverancier van opvattingen 
die de werkelijkheid “zoals ze is” helpen te creëren, veranderen of beves-
tigen. Abou Jahjah vreest immers dat lezers Los als een voorbode zullen 
zien om een racistische reflex te rechtvaardigen. Met andere woorden, 
volgens Jahjah zou een tekst als Los niet louter de (racistische) werkelijk-
heid weergeven. Doordat een racistisch, wit perspectief als authentiek en 
waarheidsgetrouw wordt voorgesteld in een tekst, krijgt het ook het cachet 
van normaliteit mee. Op deze manier speelt de tekst ook actief een rol in 
de werkelijkheid en draagt ertoe bij dat racistische perspectieven op niet-
witte mensen in de werkelijkheid bestendigd blijven. 

De vraag of culturele stereotyperingen in Los en Missie beschouwd 
moeten worden vanuit een nieuwe links-progressieve visie die ze inte-
greert, als het ware als “collateral damage”, om de menselijke reflex van 
rechts populisme te begrijpen (Overstijns) of als een problematische vorm 
van bevestiging en reïficatie die racistische houdingen die dominant zijn in 
de samenleving vergoeilijkt dan wel rechtvaardigt (Abou Jahjah & Rachida 
Lamrabet), dreigt hiermee te eindigen als een onproductieve discussie 
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tussen antagonistische kampen. Centraal, maar onbesproken, in deze 
discussie staat de vraag naar hoe niet enkel “de mening”, maar ook “de 
menselijke ervaring” begrepen kan worden binnen een sociaal-politieke 
omgeving, in het bijzonder de menselijke ervaring van de witte Vlaamse 
hoofdpersonages in Los en Missie. In een poging om de huidige impasse 
in de discussie te doorbreken zal ik in de volgende paragraaf inzoomen op 
de manier waarop zijn “authentieke ervaring”, en daarmee gepaard gaande 
associaties zoals menselijk, subjectief, particulier, persoonlijk, individueel 
kunnen begrepen worden vanuit recente theorieën over het autobiografi-
sche schrijven en het egodocument. 

VLAAms Ego gEzoCHT IN mULTICULTURELE TIjDEN 

Los en Missie zijn, elk op hun eigen manier, literaire exploraties van het 
schijnbare oxymoron waarop ze attenderen; met name van hoe de Vlaamse 
identiteit kan bestaan in multiculturele tijden en interculturele ontmoetin-
gen. Beide teksten doen dit door de menselijke ervaring van een mannelijk 
Vlaams hoofdpersonage centraal te stellen in een auto biografisch narratief 
dat zich als meest geschikte medium hiervoor lijkt aan te dienen. De vraag 
die zich met andere woorden stelt, is tweevoudig: vanwaar de keuze voor 
het egodocument en waarom precies in huidige context?

Eerst en vooral laten Los en Missie zich kaderen binnen de bredere 
opmars van het autobiografische schrijven binnen de Nederlandse lette-
ren sinds de jaren 1970, die omstreeks de eeuwwende uitmondde in een 
ware explosie van de autobiografie (Musschoot 63). De verklaring voor 
deze opvallende opbloei van het egodocument hebben een reeks theoretici 
gezocht in de specifieke aard van het huidige tijdsklimaat.2 Het is al vaak 
gezegd dat in het hedendaagse tijdsklimaat, identiteit steeds belangrijker 
wordt om de menselijke ervaring te begrijpen. Onderhevig aan proces-
sen van globalisering, immigratie, de democratisering van het toerisme en 
nieuwe technologieën, wordt de wereld van vandaag steeds meer geken-
merkt door grenzen en verschillen tussen individuen. Identiteitsbeleving 
wordt een steeds complexer, meervoudiger, en momentaner fenomeen. 
Vaak ook benadrukken nieuwere ervaringen van identiteit tegenstrijdig-
heden, meervoudige culturele loyaliteiten en ambivalente nationale iden-
tificaties. Terwijl grenzen steeds overbrugbaarder worden en verschillen 
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vervagen, lijkt tezelfdertijd de noodzaak om de eigen stabiele identiteit te 
vrijwaren een almaar belangrijkere kwestie te worden. 

Als een politieke uiting van dit bredere fenomeen, werden sedert de 
laatste decennia vormen van nationalisme steeds populairder in verschil-
lende Europese landen en won ook de manier waarop individuen zich 
met een cultuur of natie identificeren aan belang – in vele gevallen liggen 
deze identifi caties aan de basis van spanningen en conflicten tussen bevol-
kingsgroepen. In de Vlaamse politieke arena wijst het electorale succes van 
Vlaamse rechtse en extreemrechtse partijen, zoals het Vlaams Belang of 
NVA, op de groeiende populariteit van nationalistische discoursen. Maar 
dit is slechts een zeer expliciete uitdrukking van een veel bredere zoek-
tocht die zichtbaar aan de gang is, naar definities van wat Vlaams is of wat 
Vlaanderen moet worden in de toekomst. 

Deze nieuwe ideeën en opvattingen over de Vlaamse identiteit zijn 
in ontwikkeling tegen de achtergrond van de toenemende regionalisering 
van Vlaanderen, dat zich sedert de laatste twintig jaar steeds explicieter als 
een cultureel autonome, economisch zelfstandige, homogene entiteit heeft 
vormgegeven (Arnaut e.a. 16). Zeer algemeen gesteld, heeft de Vlaamse 
Beweging sedert het ontstaan van de Belgische natie-staat achtereen-
volgens culturele, politieke en economische rechten geëist en zich hierbij 
ontwikkeld van een elitaire beweging tot een brede volksbeweging die een 
nieuwe betekenis heeft gegeven aan “de Vlaamse cultuur.” De Vlaamse 
eis voor economische autonomie is vandaag niet enkel meer een zaak van 
exponenten van de klassieke Vlaamse beweging (bijvoorbeeld VOKA), 
maar van alle belangrijkste politieke partijen in Vlaanderen, van publieke 
intellectuelen die zichzelf als progressief definiëren (Gravensteengroep) en 
van leden van elitaire groeperingen zoals De Warande. 

Een belangrijke verklaring waarom de economische invulling van 
Vlaamse identiteit vandaag zo breed gedragen wordt, kan volgens de 
antropologe Bambi Ceuppens (2006) gezocht worden in het idee van 
“welvaarts chauvinisme”, een begrip dat oorspronkelijk door Kitschelt en 
McGann werd ontwikkeld en het idee omvat dat de staat ervoor moet 
zorgen dat haar eigen burgers en onderdanen van de voordelen van het 
sociaal beleid kunnen blijven genieten (in plaats van “vreemdelingen”). 
Vanuit deze optiek wordt de volgende vraag cruciaal: Hoe kunnen de 
Vlamingen hun recht op de welvaartsstaat vrijwaren, terwijl tezelfdertijd 
deze welvaartsstaat onder toenemende druk komt te staan in een globale 
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markteconomie, gekenmerkt door internationale migratie, outsourcing 
van arbeid en de toenemende vergrijzing van de bevolking?

In dit tijdsklimaat worden opvattingen over nationalisme en etniciteit 
vervangen door het belang van autochtonie. Terwijl negentiende-eeuwse 
natie-staten de rechten van hun burgers verdedigden op basis van etnische 
groepskenmerken, beroepen regionen zoals Vlaanderen zich op een onder-
scheid tussen allochtonen en autochtonen op basis waarvan autochtone 
rechten om hun culturele identiteit te claimen belangrijker beschouwd 
kunnen worden dan de rechten van de andere inwoners van diezelfde 
regio. Culturele verschillen tussen autochtonen en allochtonen kunnen 
ingeroepen worden om de rechten te vrijwaren van hen “die er eerst waren” 
ten koste van anderen. 

Deze transformatie van het klassieke nationalisme naar autochtonie 
gaat gepaard met veranderingen in de maatschappelijke rol van geschiede-
nis, die aan belang heeft ingeboet tegenover cultureel erfgoed (Ceuppens 
2006, Arnaut e.a. 16). Erfgoed heeft een nieuwe impuls gekregen door 
nieuwe migratiegolven. Terwijl immigranten hun recht op een eigen 
erfgoed kunnen opeisen dat hen, over tijd en ruimte heen, met vroegere 
generaties verbindt, kunnen staten of regio’s zoals Vlaanderen zich beroe-
pen op bepaalde vormen van erfgoed om zich een nieuwe identiteit aan te 
meten en daarbij vreemdelingen uit te sluiten (Lowenthal xv). 

Zoals later in dit essay zal blijken, is het vanuit deze optiek interessant 
dat egodocumenten zoals Los en Missie een terugkeer naar, en herlezing 
van, een traditionele episode uit de blanke, Vlaamse geschiedenis – respec-
tievelijk de geschiedenis van het socialisme in Antwerpen en het kolonia-
lisme in Congo – thematiseren. 

Dit gebruik van culturele registers en kaders om identiteit te defini-
eren is geenszins een nieuw fenomeen, noch is het uitsluitend kenmer-
kend voor Vlaanderen. Toch vertaalt zich het belang van culturele identi-
teitsvorming in een specifieke betekenis in Vlaanderen, waar opvattingen 
over wat of wie Vlaams is of kan zijn, voortdurend geformuleerd en weer 
gecontesteerd worden. Soms worden definities van Vlaanderen opgevoerd 
waarin de verhalen van individuen van diverse etnische afkomst met elkaar 
worden vervlochten, zoals in de lotgevallen van katholieke ouders die hun 
bekeerd kind kwijtspeelden aan de Heilige Strijd in Syrië in Reizen Jihad, 
het theaterstuk van Sin Collectief. Maar vaak contrasteren verbeeldingen 
van Vlaanderen zich tegenover een serie culturele “anderen” – het zui-
derse Franstalige landsgedeelte Wallonië, de noorderbuur Nederland en 
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etnische minderheden in Vlaanderen zelf – hoe eclectisch deze definities 
van Vlaanderen en Vlamingen in ideologische termen ook mogen zijn.

Het hedendaagse tijdsklimaat kan enerzijds de behoefte verklaren 
om aan de hand van de zelfbeschrijving een poging te ondernemen om 
de grenzen van de nationale of culturele identiteit vast te leggen, maar 
anderzijds ook dat deze grenzen steeds moeilijker vast te leggen zijn. Het 
zelf wordt, in de omschrijving van de Britse socioloog Stuart Hall (1991), 
bepaald door de steeds verschuivende verschillen met anderen, door een 
web van relaties die voortdurend veranderen. De zoektocht naar het ik in 
de hedendaagse autobiografie is dan ook vaak een zoektocht naar een ik 
dat niet, nauwelijks, of slechts tijdelijk, te vatten is. Het schrijven van het 
ego kan niet simpelweg meer uitdrukking geven aan “het persoonlijke”, 
want dit “persoonlijke” is vaak een proces waarin uiteenlopende terreinen 
van subjectiviteit bij elkaar worden gebracht, waarin verschillende aspec-
ten van identiteit met elkaar botsen, elkaar aanvullen, of tegenspreken. 

Terwijl het egodocument het aangewezen medium lijkt te zijn om deze 
hedendaagse identiteitsperikelen ter discussie te stellen, werd lang aange-
nomen dat juist de stabilisering van het subject een van de belangrijkste 
functies is geweest van het egodocument sinds het ontstaan van het genre 
in de late oudheid. In de autobiografie worden traditiegetrouw de uiteen-
lopende ervaringen en impressies van een subject verwerkt tot een cohe-
rent, logisch en chronologisch verhaal, verteld door een individuele stem. 
Vanuit deze optiek zou het verlangen naar de coherentie van het ego dat de 
autobiografie traditioneel gezien kon vrijwaren, een mogelijke verklaring 
kunnen zijn voor de terugkeer van Naegels en Van Reybrouck naar het 
egodocument in het licht van het huidige tijdsgewricht, als een poging 
om de verloren stabiliteit opnieuw te bewerkstelligen in het genre dat daar 
traditioneel gezien het beste voor geschikt leek.

In de recente studie van het egodocument is de stabiliserende functie 
echter opnieuw onder de loep genomen en kritisch bevraagd. Zo merkte 
Paul de Man (1979) op dat de autobiografie als geschreven tekst een 
onmogelijk genre (onmogelijk als genre) is, omdat ze als tekstsoort funda-
menteel op een tegenstrijdigheid is gebaseerd. Enerzijds maakt de hoeda-
nigheid van het geschrevene de singuliere auteur letterlijk stemloos, spra-
keloos en dus overbodig. Anderzijds benadrukt de autobiografie precies 
haar “eigen”heid door terug te vallen op de mondigheid van het singu-
liere subject. Vanuit deze optiek is de stabiliteit van het autobiografische 
subject een illusie. In haar afhankelijkheid van het geschreven woord, is 
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ze voorlopig en veranderlijk van aard; tegenstrijdig ook, in haar onmo-
gelijke relatie tot het mondige subject. De stabiliserende functie van het 
egodocument kan dus beter omschreven worden als het bevestigen van de 
illusie van permanentie en coherentie. Leigh Gilmore (2001, 12) stelt in 
dit verband dat “autobiografie een monument [is] opgericht voor het idee 
van persoonlijkheid.”

Hoewel ze op het eerste gezicht beiden gelezen kunnen worden als 
traditionele zelfbeschrijvingen van witte mannelijke individuen, zijn Los 
en Missie als egodocumenten dan ook allerminst eenduidig. Los is een 
autobiografische reportage waarin de ervaringen en reflecties centraal 
staan van de protagonist, Tom Naegels, terwijl zijn levensbeschrijving 
tezelfdertijd een intersubjectief narratief is dat inherent verweven is met 
de woorden, opinies en acties van mensen die hij ontmoet en spreekt. In 
beschrijvingen van ontmoetingen, positioneert Naegels zichzelf tegenover 
andere individuen die voornamelijk geportretteerd worden door een cul-
turele (moslims, Nadia) of generationele andersheid (zijn grootvader Bob 
Lorreyne). Los geeft vorm aan de identiteit van het hoofdpersonage, maar 
deze zelf beschrijving is in feite een weergave van een relationele ik in al 
haar voorlopigheid en afhankelijkheid, een ik dat voornamelijk bestaat uit 
ontmoetingen en gesprekken met anderen. De dialoogvorm is niet toe-
vallig een veel voorkomende vertelvorm. Daarnaast leren we Tom Naegels 
kennen via lange passages monologue intérieure die de meerstemmigheid en 
tegenstrijdigheden van zijn innerlijk gemoed weergeven. Het ik van Tom 
Naegels is allesbehalve stabiel, maar eerder een weergave van een zelfbe-
wust individu dat zichzelf, zijn gevoelens, opinies en acties voortdurend 
bevraagt en corrigeert, al naargelang de wisselende opinies en opvattingen 
die hij optekent uit de mond van anderen. 

Ook Missie is een egodocument waarin een dubbele beweging plaats-
vindt; enerzijds naar coherentie, continuïteit en eigenheid, en ander-
zijds naar ongeordendheid, fragmentatie en intersubjectiviteit. Witte 
pater Grégoire Vanneste draagt een alledaags kostuum, spreekt in een 
herkenbaar dialect over kleinmenselijke onderwerpen en hanteert een 
autobiografisch-realistisch vertelregister. In een Nederlands doorspekt 
met West-Vlaams dialect, Frans en Kiswahili, behandelt hij uiteenlo-
pende onderwerpen uit zijn levensloop, vanaf zijn roeping tot vandaag.3 
Tezelfdertijd is Vanneste een hoofdpersonage dat letterlijk bestaat uit de 
woorden van anderen; hij is in de woorden van Van Reybrouck (2007, 6) 
“een hybride composietfiguur” waarbij tachtig procent van zijn woorden 
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afkomstig is van een groep geïnterviewde missionarissen en twintig procent 
van de auteur. Daarnaast is de monoloog van Vanneste opgebouwd uit 
een verzameling herinneringen aan ontmoetingen met anderen. We leren 
Vanneste kennen uit zijn herinneringen aan dialogen met zijn ouders, 
zijn broer, zijn eerste vriendin, zijn Vlaamse en Congolese confraters en 
Congoleze parochianen op zijn missiepost, als een man in uiteenlopende 
hoedanigheden – als de jongeman, die verscheurd is tussen de keuze voor 
zijn roeping en zijn vriendin; als de toegewijde zoon; als bezorgde broer, als 
eigenzinnige katholiek enzovoort. Daarnaast is zijn relaas fragmentarisch 
en achronologisch – zoals de werking van het geheugen zelf; zijn discours 
rijgt herinneringen aaneen van familieleden en zijn voormalige vriendin, 
de moeilijke omstandig heden van zijn missiewerk in Congo, oorlogen 
die hij heeft meegemaakt, gruwelijke violeringen die hij heeft gezien. De 
kennis over de bejaarde Vanneste is afhankelijk van zijn falende geheugen 
– soms kan hij niet meer op de juiste woorden komen – “Van die tinga 
tinga, allez, hoe noemt ge dat in ’t Vlaams, vlooien, ja!” 

Los en Missie thematiseren de ervaring van het Vlaamse hoofdperso-
nage op het spectrum tussen tegengestelde begrippen; het eigene en het 
vreemde, het Vlaamse en het niet-Vlaamse, het heden en het verleden. 
Als zoektocht naar Vlaamse identiteit in multiculturele tijden omvatten 
beide egodocumenten een duidelijk politiek-geconnoteerde draagwijdte, 
temeer omdat ze zich situeren in een hedendaags sociaal-historisch tijds-
klimaat waarin ideeën over (culturele) identiteit, zowel op collectief als op 
indivueel niveau, onder spanning staan. Dit vertaalt zich in beide gevallen 
op tekstueel niveau in de vorm van het egodocument dat op haar eigen 
grenzen lijkt te stoten. Er wordt enerzijds teruggegrepen naar conventio-
nele opvattingen over de stabiliteit van het autobiografische subject, maar 
deze terugkeer leidt tot een hernieuwd engagement en verlangen naar 
de ander, die dit subject mede definiëren. Conventionele autobiografi-
sche verteltechnieken worden gehanteerd – het eerstepersoonsnarratief, 
chrono logie en realisme – maar deze worden vervlochten met strategieën 
zoals de dialoogvorm, de meerstemmigheid van de ik-verteller en een poë-
tisch register om vorm te geven aan een subject dat in het spanningsveld 
staat tussen coherentie en incoherentie, tussen zelf en ander, in tijden van 
sociale verandering en verwarring. 
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zUIVER ENgAgEmENT ALs oNbEREIkbAAR IDEAAL

Het is al vaak gezegd dat westerlingen zekerheid vinden in de terugblik 
nu de belofte op een betere toekomst onzeker is geworden door dreigende 
voorbodes zoals klimaatopwarming, pandemieën en nieuwe oprukkende 
wereldmachten. In Los en Missie is de blik op een persoonlijk/politiek 
vroeger een essentieel onderdeel van de autobiografische zelfbeschrijving.4 
Verder wordt de verloren Vlaamse volkscultuur – respectievelijk de hoog-
dagen van het socialisme tijdens het interbellum en de Vlaamse missione-
ring in Congo – gekoppeld aan rechtlijnige ethische waarden die niet meer 
bestaan: toen was nog duidelijk wat vechten voor de goede zaak was. De 
verloren gegane tijd wordt bijgevolg beschreven als bezoedeld ideaalbeeld, 
als het onderwerp van een onvervuld, gefrustreerd verlangen. Het idee van 
zuiver engagement als onbereikbaar ideaal wordt vanuit deze optiek zowel 
oorzaak als symptoom van het hedendaagse tijdsgewricht.

Zowel in Los en Missie vindt een dialectiek plaats tussen een aanwezig, 
maar “mankerend”, heden en een afwezig verleden dat gekenmerkt wordt 
door wat het heden ontbreekt, waardoor het verleden waarnaar verlangd 
wordt zich in feite toont als een projectie van het heden. Om vorm te 
geven aan dit gebrek aan volheid, moet het verleden waarnaar wordt terug-
verlangd, steeds onbereikbaar blijven. Zo zien we dat in beide teksten een 
onoverbrugbare scheidingslijn tussen vandaag en vroeger wordt getrokken 
die parallel loopt met een verschil in het belang van zuiver engagement. 

In Los en Missie wordt een relatief pessimistisch beeld geschetst van 
de hedendaagse postmoderne, postreligieuze consumptiemaatschappij in 
Vlaanderen, die voornamelijk gedefinieerd wordt door een fundamenteel 
gebrek aan (zuiver, eenduidig) engagement en moreel kader. In Missie 
is het engagement in de consumptiemaatschappij ver te zoeken. “Wat 
vroeger bestond aan solidariteit, burgerzin, naastenliefde, lijkt allemaal 
verdwenen met de enorme groei van onze welvaart.” Aldus verduidelijkt 
David Van Reybrouck zijn visie in een interview met De Standaard. De 
auteur vindt deze vervlogen waarden terug in een folklorefiguur uit het 
collectieve geheugen aan wie hij een eerbetoon wil brengen, met name de 
Vlaamse missionaris. 

Missie is een theatermonoloog opgevoerd door de jonge acteur Bruno 
Vanden Broecke, die de rol van de oude Witte Pater Grégoire Vanneste 
vertolkt. Hierdoor wordt de dynamiek tussen het heden en het verleden 
in zekere zin verdicht in een en dezelfde figuur, die zowel een stem geeft 
aan het verloren gegane verleden als naar het melancholische verlangen 

lichtheid van literatuur.indd   38 9/06/15   14:06



39

ernaar, onder meer door zich kritisch uit te laten over Vlamingen in de 
hedendaagse samenleving. Tijdens zijn verlof ziet Vanneste inderdaad 
Vlaanderen met lede ogen aan. Zijn jongere broer ruilt zijn vrouw in voor 
een jonger exemplaar, Vlamingen luisteren niet meer, hebben nooit tijd 
en zijn er, ondanks een overvloed aan materiële rijkdom en welvaart, niet 
gelukkiger op geworden. Hun leven vol welvaart en stress lijkt weinig 
zinvol en staat in schril contrast met Vannestes eigen leven van materiële 
soberheid en spirituele rijkdom in Congo. Zijn autobiografie is het verhaal 
van een eenduidige roeping, een keuze die hij op de onbezonnen leef-
tijd van 17 jaar maakte en telkens opnieuw moest bevestigen: kiezen voor 
God, kiezen voor een missie, kiezen voor Congo. Kortom, kiezen voor een 
radicale en absolute keuze. Missie laat zich dus in zekere zin lezen als een 
“Terug naar Vlaanderen”, waarbij het publiek zich kan identificeren met 
de Vlaamse missionaris die nog weet en uitvoert wat de meeste Vlamingen 
ondertussen vergeten zijn of verloren hebben. 

In Los vertaalt de dynamiek tussen heden en verleden zich in een 
inter generationele relatie tussen het hoofdpersonage, Tom Naegels, en 
zijn grootvader. Naegels beweegt zich heen en weer in een gesegregeerd 
Antwerpen waarin autochtonen en allochtonen, racistische volksmensen 
en politiek geëngageerde jongeren van Arabische afkomst, in werelden 
leven die geografisch, economisch en mentaal volledig van elkaar geschei-
den zijn. Het noopt Naegels om de tegenstrijdige aspecten van zijn iden-
titeit te proberen rijmen en om de implicaties van deze ongerijmdheden 
na te gaan voor zijn politiek engagement. Naegels heeft in het bijzon-
der moeite om zijn affiniteit met de (racistische) Vlaamse volkscultuur te 
verenigen met zijn witte middenklasse afkomst en zijn links-progressieve 
solidariteit met het anti-racistisch activisme en de identiteitspolitiek van 
de AEL. 

De grootvader van Tom Naegels, Bob Lorreyne, belichaamt enerzijds 
het eenduidige engagement waaraan het Naegels ontbreekt, anderzijds 
ook de spijt en teleurstelling over het feit dat dit engagement verloren is 
gegaan. Lorreyne was een fervent lid van de socialistische partij tijdens de 
hoog dagen van het socialisme in Antwerpen tijdens het interbellum; hij 
leefde naar het voorbeeld van de beroemde socialist Camille Huysmans, 
die burge meester van Antwerpen werd in 1933. “Het socialisme, dat was 
grootvader”, zegt Tom Naegels. Maar gaandeweg verloor Lorreyne in de 
jaren zestig zijn geloof in het socialisme en zijn bewondering voor zijn 
politieke held, en hiermee gepaard ging zijn groeiende teleurstelling in 
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de socialistische partij die, in zijn ogen, verraad pleegde op de eigen poli-
tieke agenda. “De teloorgang van de Volkshuizen, het opdoeken van de 
coöpera tieven, het faillissement van de Volksgazet... De partij verraadde 
alles waardoor ze groot geworden was.” (Naegels 32) Lorreynes melancho-
lische verlangen naar wat voorgoed verloren is, verloopt parallel met het 
relaas van zijn fysieke degeneratie, ziekte en uiteindelijk zijn sterven.5

Het is echter niet louter omdat het zich in een vroeger tijdvak afspeelde 
waarnaartoe geen terugkeer meer mogelijk is, dat dit eenduidige engage-
ment van Grégoire Vanneste en Bob Lorreyne het object van een onver-
vuld verlangen blijft. Er wordt ook gesuggereerd dat identificatie met dit 
engagement niet wenselijk is vanwege de expliciet racistische opvattingen 
van Vanneste en Lorreyne. Hun engagement blijkt bezoedeld te zijn door 
gedateerde ideeën over andere culturen, iets wat incompatibel is met de 
hedendaagse tijdsgeest waar politieke correctheid, fetishering van cultureel 
verschil en het neo-liberale multiculturalisme hoogtij vieren. Inderdaad 
wordt duidelijk dat het zuivere engagement hoogstens kan bestaan, niet in 
de heden-noch-verleden-realiteit, maar louter als wens- of ideaalbeeld, als 
projectie van een hedendaags tijdsklimaat waarin individuen op zoek zijn 
naar grond onder hun voeten. 

Zo kunnen Vlamingen zich met Vanneste identificeren uit een nos-
talgisch verlangen naar de ethische waarden die ze verloren of verge-
ten hebben, maar bevat zijn monoloog tegelijk standpunten jegens de 
Congolezen die niet stroken met de postkoloniale tijdsgeest. Een ambi-
valent identificatie- en desidentificatieproces ervaart ook Tom Naegels in 
Los jegens zijn grootvader. Die grootvader is in feite een belichamer van 
het op de spits gedreven conflict van het hoofdpersonage zelf, met name 
tussen het verlangen naar een links-progressief engagement enerzijds en 
anderzijds de ervaring van een culturele kloof met allochtonen, die hij als 
politieke bondgenoten beschouwt. 

Met andere woorden, als zoektocht naar een vorm van engagement 
dat past in ons huidig tijdsgewricht, wordt in Los en Missie slechts een 
gedeelte lijk bevredigend antwoord gevonden in het Vlaamse volksverleden 
– gesymbo liseerd door de folklorefiguur van de missionaris en de arbeider. In 
de kijker staat in beide gevallen een absoluut engagement, maar ondanks, 
of precies omwille van, het absolute karakter ervan, is dit gerehabiliteerde 
engagement tevens ontoereikend voor de dag van vandaag, waar nuan-
cering, complexiteit, het tweespaltige en disoriëntatie eerder aan de orde 
lijken te zijn. Vooraleer dieper ingegaan wordt op de vraag naar de rol 
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van de culturele andere in processen van identiteitsvorming, moeten we 
echter eerst een kanttekening maken bij de manier waarop in Los en Missie 
neo-koloniaal racisme in de Vlaamse volkscultuur gelokaliseerd wordt en 
als zodanig verbonden wordt met respectievelijk de arbeidersklasse en de 
katholieke clerus, waarmee vervolgens affiniteit kan omarmd of verworpen 
worden.

Racisme wordt sinds de koloniale periode vrijwel exclusief geassoci-
eerd met groepen mensen die niet tot de burgerlijke elite behoren, in eerste 
instantie zogenaamde “volksmensen”. De term is interessant omdat “volk” 
in het Nederlands zowel kan verwijzen naar de natie als naar de (stede-
lijke) arbeidersklasse: termen als “volksontwikkeling” en “volksverheffing” 
konden historisch zowel betrekking hebben op pogingen van de bour-
ge oisie om arbeiders een middenklassencultuur bij te brengen als naar de 
pogingen van een Vlaamse elite om dezelfde arbeiders de Vlaamse taal en 
cultuur aan te leren (Ceuppens, 2003). Terwijl de middenklasse zichzelf 
doorgaans nog steeds als deel van de oplossing en niet als deel van het pro-
bleem beschouwt, bestaat ook vandaag in publieke debatten over racisme 
in Vlaanderen nog de tendens om de arbeidersklasse kop van jut te maken. 
Maar als het Vlaams Belang een groot aandeel van zijn achterban haalt bij 
de arbeiders, dan is de partijtop exclusief middenklas. Ook de geschiedenis 
van de afgelopen twee eeuwen leert ons dat kolonialisme, pseudoweten-
schappelijk racisme, de verwevenheid van dit racisme en politiek beleid, 
zoals in Nazi-Duitsland, niet de producten zijn van een domme, immorele 
arbeidersklasse of van een rechtse religie, maar van een middenklasse die 
haar eigen belangen wil veiligstellen. Ze heeft “rassen” en klassen gecre-
eerd om mensen uit te sluiten, maar stelt zichzelf tot voorbeeld en legt 
de schuld voor uitsluiting en discriminatie vrijwel algemeen bij groepen 
mensen die ze zelf heeft uitgesloten. 

In dit kader kan ook de populariteit begrepen worden van Los of 
Missie, waarin respectievelijk de Vlaamse arbeidersklasse en de katholieke 
clerus worden beschreven vanuit hun gebrek aan subtiliteit en complexiteit 
inzake racisme. We kunnen ons afvragen of dit beeld dat wordt opgehan-
gen van de racistische Vlaamse arbeidersklasse en de katholieke clerus niet 
gezien kan worden als een projectie van een tijdsgeest, waarin Vlamingen 
hun eigen, verafschuwde racisme uitvergroten en projecteren op deze ver-
loren Vlaamse volksfiguren en zichzelf op deze manier kunnen ontdoen 
van de eigen onzuiverheden en tegenstrijdigheden in houdingen tegenover 
de niet-witte medemens. Zo bevraagt het hoofdpersonage Tom Naegels in 
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Los de eigen vooroordelen en erkent deze ook, maar door deze in subtiele 
gedachtengangen te gieten, worden ze gerelativeerd, vooral dan in vergelij-
king met het rechttoe-rechtaan racisme van zijn grootvader Bob Lorreyne. 

Vanuit deze optiek tonen Los en Missie zich een links-progressieve 
rehabilitatie van het engagement van de arbeidersklasse en de katholieke 
clerus uit een verloren verleden volkscultuur. Dit links-progressieve project 
positioneert zichzelf enerzijds als een verlangen naar, en het claimen van 
affiniteit met, het ethische engagement van deze figuren en anderzijds het 
verwerpen van het racisme waarmee ze geassocieerd worden. Hierdoor 
kan een zelfbeeld behouden worden dat gekenmerkt wordt door een 
gebrek aan eenduidig ethisch engagement, maar ook een dat onbezoedeld 
is gebleven van het racisme waarmee de Vlaamse volksfiguren wel mee 
kampen. Het gevolg is dat de mogelijkheid van een zuiver engagement 
vanuit links- progressieve invalshoek bestendigd kan blijven, zonder dat de 
eigen machtspositie (als witte Vlaming uit de middenklasse) aan een kri-
tisch onderzoek onderworpen hoeft te worden. In de volgende paragraaf 
zal nader ingegaan worden op de constructie van de Vlaamse identiteit als 
links-progressief project.

DE obsERVAToR EN DE gEwELDENAAR. 

In Los en Missie verbinden de hoofdpersonages cultureel verschil op 
uiteenlopende manieren met het angstaanjagende, terwijl ze zichzelf tevens 
precies beschrijven door hun openheid tegenover individuen uit andere 
culturen. Het concept van het abjecte, ontwikkeld door de Bulgaars-
Franse filosofe Julia Kristeva in The Powers of Horror (1982), biedt zich aan 
als een relevante benadering om de specifieke rol van de culturele andere in 
het proces van identiteitsvorming toe te lichten. In wat volgt zal ik de lens 
van het abjecte voorstellen om de impasse te overstijgen waarin de hier-
boven beschreven discussie over culturele stereotypen is verzeild geraakt, 
door enerzijds de culturele stereotypen ter discussie te stellen (Abou Jahjah 
en Rachida Lamrabet) en ze anderzijds op te vatten als integraal aspect 
van de identiteitsconstructie van de Vlaamse hoofdpersonages (Jeroen 
Overstijns).

In The powers of Horror, een meditatie over subjectvorming, onder-
zoekt Julia Kristeva de processen waarbij het menselijke subject autonomie 
bereikt, los van het moederlijke lichaam, door zichzelf als een “schoon, 
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eigen” lichaam te verbeelden, aan de hand waarvan het in staat is om te 
spreken in de eerste persoonsvorm. Kisteva’s theorie van het abjecte wordt 
vaak geciteerd in pogingen om het schrikaanjagende te begrijpen, wat het 
schrikaanjagende “ding” het subject aandoet, of waarom schijnbaar ratio-
nele individuen toch vaak het slachtoffer worden van irrationele fobieën 
en angsten. Kristeva doet hiervoor een beroep op culturele codes die het 
angstaanjagende creëren en mogelijk maken. Algemeen gesteld, definieert 
Kristeva het abjecte als een hoedanigheid en een proces – de positie van 
hetgeen als angstaanjagend wordt beschouwd en het evaluatieproces van 
het subject dat aan de grondslag ligt van deze kwalificatie. Indien we de 
personages met een Arabische achtergrond in Los en de Congolese paro-
chianen in Missie beschouwen in termen van het abjecte, dan betekent dit 
eerst en vooral dat we hun portret niet kunnen beschouwen als een weer-
gave van iets of iemand die “echt” bestaat in een extra-literaire werkelijk-
heid en als zodanig geëvalueerd moet worden in termen van authenticiteit 
of waarheidsgetrouwheid. Opgevat als abjecte, worden de niet-Vlaamse 
personages begrepen in functie van, en als product van, het autobiografi-
sche subject dat hen als abject voorstelt. 

Het is enigszins paradoxaal dat de hoofdpersonages – respectieve-
lijk Grégoire Vanneste in Missie en Tom Naegels in Los – cruciaal zijn in 
de betekenisgeving van het abjecte, omdat ze zich beide nu net kenbaar 
maken als Vlaamse mannen die zich openstellen voor de culturele andere.6 
“Gij hebt mij doen kiezen om te geven” (Van Reybrouck 65), zegt 
Vanneste tegen God. Hij verlaat het bekende terrein van Vlaanderen, een 
psychologische grensoverschrijding die zich ruimtelijk vertaalt in de reis 
naar Congo, om zijn christelijke roeping te volgen. In het geval van Tom 
Naegels in Los vloeit zijn engagement ten aanzien van de andere enigs-
zins voort uit zijn baan als reporter – hij is “chef zotten-van-de-dag” die 
“alle weirdo’s met een Project” interviewt (Naegels 12). Daarnaast is hij 
een witte Vlaming die afkomstig is uit Borgerhout, de Antwerpse wijk die 
zowel kan beschouwd worden als “de wieg van het Vlaams Blok” (Naegels 
19) als het epicentrum van het anti-racistische verzet en de culturele iden-
titeitspolitiek van allochtonen, zoals de AEL. In deze hoedanigheid bezit 
Tom Naegels over de “street credibility” (Naegels 20) – zoals hij ironisch 
aangeeft – om de mediagenieke verhalen en mythes over Maghrebijnen en 
racistische Vlamingen te ontkrachten.

De hoofdpersonages worden aangedreven tot radicale openheid naar de 
andere toe, maar in dit verlangen huist tevens het gevaar dat de basisrelatie 
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tussen het autobiografische “ik” en “de andere” ongedaan wordt gemaakt, 
dat de tegenstelling tussen “zelf ” en “ander” samenvloeit, waardoor het 
subject niet langer begrepen kan worden als een ondeelbare entiteit die 
uniek is aan zichzelf. Het abjecte is precies daarom gekenmerkt door een 
ambiguïteit die voortdurend gecontroleerd en ontkend moet worden 
door de psyche, die niet alleen het eigen, ondeelbare zijn van het subject 
bedenkt en bevestigt, maar steeds opnieuw moet bedenken en herbevesti-
gen. Indien we het abjecte beschouwen als diegene die onbekend is voor 
het subject, die niet duidelijk onderscheiden kan worden van het subject 
en die het subject moet identificeren als iemand “anders” – buiten zichzelf 
– om zichzelf in de eigen, zuivere wereld van coherente subjectiviteit voor 
te kunnen stellen, dan valt op dat de autobiografische vertellers van Missie 
en Los een uiteenlopende waaier van houdingen aannemen en opvattin-
gen verwoorden die hun positie als witte Vlaming tegenover de niet-witte 
andere moeten verduidelijken. 

Zo reduceert Vanneste zijn kennis over Congolezen tot een opsom-
ming van diverse “stammen” en hun zogenaamd typische kenmerken 
in een koloniale taxonomie. Bovendien stijgen Congolezen in zijn ogen 
nergens uit boven de conventionele portrettering als niet-geïndividuali-
seerde massa. Congolezen ondergaan Vannestes missie in vele gevallen 
passief en zijn vooral dankbaar – of zouden dat volgens Vanneste moeten 
zijn. Vanneste benadrukt wat ze van hem moeten leren: niet bijgelovig 
te zijn of niet langer “de dot” betalen, omdat die de vrouw reduceert tot 
koopwaar. Tezelfdertijd neemt Vanneste expliciet afstand van de oudere 
methodes die de vorige generaties paters in Congo hanteerden – “het gaat 
niet om zieltjes winnen in ruil voor medicamenten of kleurpotloden hé”. 
Hij staat kritisch tegenover de dogmatische standpunten over anti-con-
ceptie die de kerk in Rome verkondigt, omdat die niet stroken met de 
houding die de Afrikaanse realiteit hem ingeeft. En hij is van mening dat 
“Afrika gechristianiseerd [zal] worden door de Afrikanen zelf. Ik zeg altijd: 
nous avons christianisé l’Afrique, maintenant il faut africaniser le christia-
nisme.” (Van Reybrouck 44) Zo wisselt het discours van Vanneste voort-
durend van register en strekking; een spectrum wordt doorlopen gaande 
van (neo-)koloniaal racisme en patroniserende minachting tot de erken-
ning en tolerantie van cultureel verschil en wederzijdse beïnvloeding. Op 
deze manier wordt de relatie tussen Vanneste en zijn Congolese parochia-
nen op uiteen lopende manieren gedefinieerd, waardoor enerzijds het ver-
schil tussen het ik en de ander telkens opnieuw wordt bevestigd, terwijl 
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anderzijds ook duidelijk wordt dat dit verschil een voorlopig, veranderlijk 
en arbitrair karakter heeft. Vanuit deze optiek wordt eveneens duidelijk 
hoe het (steeds opnieuw) trekken van (verschuivende) grenzen tussen zelf 
en ander een product en een integraal onderdeel is van de autobiografische 
zelfbeschrijving van Vanneste. 

Angst en de neiging om radicaal uit te sluiten zijn houdingen die begre-
pen kunnen worden vanuit de optiek dat het abjecte verwijst naar alles wat 
de grenzen van de eigen identiteit van het subject bedreigt. Het abjecte 
drijft het individu naar een ruimte waar zelfbetekenis wordt afgebroken, 
waar de individuele identiteitsbeleving in gevaar komt doordat het verschil 
tussen zelf en ander vervaagt. Zo ervaart Tom Naegels in Los ambivalente 
sensaties tegenover zijn nieuwe vriendin Nadia. Haar culturele andersheid 
oefent een enorme aantrekkingskracht op hem uit (“Ik besefte dat het ver-
trouwde nooit op kon tegen het nieuwe” (Naegels 114)), het doet hem op 
de grenzen van de eigen identiteit stoten, wat hem onzeker maakt (“En 
ik die dacht dat je veertig moest zijn om daarvoor je zekerheden op te 
geven.” (Naegels 22)) en biedt ook een aanleiding om de perceptie van een 
culturele kloof te bevestigen – Naegels’ uitdrukkingen van frustratie en 
onbegrip zijn in dit opzicht een index van de mate waarin misverstanden 
en conflicten met Nadia gekaderd worden in termen van een duidelijk 
onderscheid met Nadia als culturele andere, op basis waarvan de eigen 
culturele identiteit gevrijwaard wordt.

Gevoelens van angst en bedreiging die met de perceptie van abjectie 
gepaard gaan, ervaart Naegels op lijfelijke manier, bijvoorbeeld, wanneer 
hij op een avond op straat loopt in een buurt waar vrijwel geen witte 
Vlamingen wonen: “Ik vecht tegen het onbehaaglijke gevoel de enige 
blanke in de wijk te zijn. Er is niets bedreigends aan deze mensen. Ze 
trekken zich niets aan van mij. (Maar ze zijn met zovelen!) Ze staan gewoon 
in grote groepen geanimeerd te praten. (Waarom doen ze alles in groep?)” 
(Naegels 54) In de eerder besproken dialogiserende vorm van zelfreflectie 
probeert Naegels zijn angstgevoelens te neutraliseren, door steeds opnieuw 
zijn perceptie van de Maghrebijnse jongemannen op straat bij te stellen, 
een proces waarbij echter tevens steeds meer beelden en percepties van 
radicale abjectie worden opgeroepen. 

Dit fragment is interessant onder meer ook omdat het culturele 
andersheid rechtstreeks in verband brengt met mannelijkheid en geweld, 
connotaties waarmee ook Vanneste de Congolese bevolking associeert, 
vooral dan in het derde bedrijf van Missie. Enerzijds is de nadruk die in 

lichtheid van literatuur.indd   45 9/06/15   14:06



46

Missie gelegd wordt op het geweld in Congo te begrijpen in de traditie 
van koloniale tekstproductie over Congo als topos van kommer en kwel, 
waar het vaak de rol vervulde van een gevaarlijk decor dat betekenis geeft 
aan de heroïsche avonturen, heldendaden of, in het geval van Missie, het 
heilzame missiewerk en het engagement van blanke mannen. In Vannestes 
getuigenis over de Congolese oorlogen komen we alles te weten over zijn 
eigen psyche, maar niets over de achtergrond van de oorlog. Zo wordt 
onbewust de indruk versterkt dat deze oorlog een eeuwenoud “stammen-
conflict” is, in lijn met het koloniale thema van de eeuwige westerse strijd 
tegen de waanzin, het geweld, de irrationaliteit in Afrika. Dit thema veron-
derstelt een hiërarchie tussen de westerse cultuur met zijn “beschaving” en 
zijn “echte” geloof en de eeuwigdurende, nooit veranderende Afrikaanse 
natuur van geweldpraktijken, bijgeloof en mensonterende waarden als 
vrouwen verkopen. 

Daarnaast is het precies in de eenduidige (en uiteraard sterk reduce-
rende) associëringen en verbanden tussen Congo en de Congolese bevol-
king met geweld en violeringen, dat de autobiografische bedoelingen ervan 
des te duidelijker worden. Terwijl ik eerder wees op het dialogiserende 
karakter van de autobiografische zoektocht in Los en Missie, zo blijkt nu 
dat het verlangen naar een coherent zelfbeeld schuilgaat achter culturele 
stereo typeringen en dat zich in dit verlangen nu precies de afwezigheid 
van een stabiele identiteitsvorming vertoont. In het derde en laatste bedrijf 
van Missie brokkelt het autobiografisch-realistisch discours van Grégoire 
Vanneste geleidelijk af. Deze vormelijke stijlverandering gaat gepaard met 
een vernauwde focus op het geweld, de mishandelingen, oorlogen, en dus 
ook met een vernauwende definitie van de cultureel andere in termen 
van geweld. Werden in het eerste en tweede bedrijf de herinneringen van 
Vanneste – aan zijn eerste vriendin, aan zijn stervende moeder – nog aan 
de hand van een duidelijk omlijnd narratief in zijn levensloop en con-
crete ruimte gekaderd, zo verandert zijn monoloog gaandeweg in een 
“herinnerings machine” die beelden en woorden, flarden en fragmenten op 
schijnbaar willekeurige manier en volgorde aan elkaar rijgt. 

Terwijl aanvankelijk de zelfbeschrijving van Vanneste gedistilleerd kon 
worden uit zijn verzameling aan elkaar geregen herinneringen, in het derde 
bedrijf is er van een coherent zelfbeeld nog weinig sprake en kan het proces 
van identiteitsvorming nog slechts nauwelijks onderscheiden worden. De 
zelfbeschrijving van Vanneste verdwijnt zelfs op een gegeven moment vol-
ledig naar de achtergrond, wanneer zijn herinneringen plaats maken voor 
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een lange getuigenis, door Vanneste geciteerd in de directe rede, van een 
onbekende Congolese vrouw die vertelt over een gruwelijke verkrachting. 

Daarnaast laat het derde bedrijf zich lezen als een collectieve getuigenis 
van de witte paters van de menselijke tragedie in Congo. Allerlei gruwelijk-
heden worden beeld na beeld opgeroepen – een aanval op het semina-
rie door de Rwandese rebellen, honderdduizenden lijken langs de weg in 
Goma, tienduizenden Hutu-vluchtelingen doodgemaaid door aanhangers 
van Kagame, een emmer vol lijkenogen enzovoort. In Vannestes discours 
stapelen de gruwelijkheden zich op en worden enkel onderbroken door de 
zinssnede of een variant van de zin “wij hebben dat gezien”. Als een refrein 
of een mantra: 

[...] En dat bloed, zwart en kleverig, en die huid, strak van rotting, 
en die tanden, geel, gestokt in een schreeuw. Gezien. En die jeep 
die op een groepje inreed. En in achteruit schakelde. En het nog 
een keer deed. En dan die keel die riep: “Oprapen dat vuil.” 
Gezien, wij hebben dat gezien. En die man met dat emmertje. 
Gezien. 

De zelfbeschrijving van Vanneste, die aanvankelijk in zijn eigen stem 
in de eerste persoon enkelvoud sprak, vervaagt volledig op het moment 
wanneer hij in de eerste persoon meervoud begint te spreken voor een 
anoniem collectief van Vlaamse witte paters. Maar van een collectieve zelf-
beschrijving is in feite ook geen sprake, want we komen van het collectief 
niets te weten, behalve een beschrijving van de passieve bijstaanders van 
het geweld dat ze aanschouwen. Hun identiteitsbeschrijving is gereduceerd 
tot de rol van passieve waarnemers, verder ondernemen ze niets, ze staan 
machteloos, het beeld van de witte paters staat in contrast met de geweld-
dadige acties van de Congolezen waarvan ze getuigenis afleggen. 

In de epiloog van Missie wordt het verlies van zelfbesef en richting con-
creet in een gebed dat Vanneste richt tot God. Vanneste biecht zijn twijfel 
en zwak geloof op, en verwijt God omdat deze niet tussenkomt in de 
gruwel, zelfs niet meeweent met de witte paters om wat er gebeurt. Maar 
ondanks zijn twijfels over zijn geloof, zijn missie, zijn roeping en zichzelf, 
neemt Vanneste zich voor om te blijven geloven in het engagement dat hij 
aanging – een belofte met een performatieve werking, en spreekt zijn dank 
uit “ik ben zielsgelukkig dat ik U mocht dienen” (Van Reybrouck 64). 
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Het engagement van de gedesoriënteerde Vanneste bestaat, met andere 
woorden, louter nog in het voornemen om zich te engageren. 

bEsLUIT

Hoewel het maatschappelijke debat over de multiculturele samen-
leving zich ogenschijnlijk steeds nauwer heeft toegespitst op “anderen” 
– voornamelijk op (moslim)allochtonen – gaat het in deze discussies in 
wezen om een zoektocht naar nieuwe definities van wat Vlaams is, of wat 
de identiteit van Vlaanderen kan zijn in de toekomst. Het is vanuit deze 
optiek dat begrepen kan worden waarom bijvoorbeeld de intellectuelen 
Benno Barnard en Geert Van Istendael de noodzaak voelden om in een 
provocerend opiniestuk met de titel “bericht aan weldenkend links” op te 
roepen tot reflectie over wat het vandaag betekent om links-progressief te 
zijn in een Vlaamse samenleving waarin de traditionele scheidingslijnen 
onder de bevolking volgens ideologie, religie, klasse of cultuur aan het 
verschuiven zijn. In het recente opiniestuk “Het einde van de kunstenaar” 
(2014), richtte Tom Naegels zijn pijlen op kunstenaars die volgens hem 
voorspelbare woordvoerders met één duidelijk waardenkader geworden 
zijn en dringend hun traditionele rol als kritische tegenstem of stoorzender 
moeten herbekijken. 

Aan de hand van een lezing van Los, de autobiografische roman van 
Tom Naegels en de theatermonoloog Missie van David Van Reybrouck, 
heb ik in dit essay aangetoond hoe de literatuur zelf – met name het ego-
document – zich aandient als specifiek medium waarin kan nagedacht 
worden over engagement, en vormgegeven wordt aan een zoektocht naar 
de Vlaamse identiteit in de multiculturele samenleving van vandaag. 
Hiermee heb ik afstand gedaan van allegorische benaderingen van het ego-
document als een authentieke weergave van de menselijke ervaring of als 
een politiek document.7 In de plaats daarvan beschouwde ik de complexe 
definiëring van de Vlaamse multiculturaliteit in Los en Missie als bijdrage 
aan de socio- politieke discussie over de multiculturele samenleving, maar 
een die enkel tot stand kan komen in de specifiek literaire taal van het 
egodocument. 

In beide narratieven voltrekt zich deze zoektocht als een dialoog met 
het Vlaamse verleden enerzijds en met personages uit andere culturen 
anderzijds, waarbij er een voortdurende beweging van toenadering en 
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afstand, omarming en afstoting plaatsvindt. Vlaamse folklorefiguren uit 
het verleden – respectievelijk de Antwerpse socialisten in Los en de kolo-
niale clerus in Missie – worden gerehabiliteerd wegens de absolute en een-
duidige aard van hun engagement jegens hun medemens, maar ze worden 
tezelfdertijd bekritiseerd wegens hun racistische overtuigingen. Daarnaast 
zijn de Vlaamse hoofdpersonages in Los en Missie gekarakteriseerd door 
hun uitgesproken openheid voor individuen uit andere culturen, terwijl 
ze er tezelfdertijd ook een reeks stereotiepe denk- en schrikbeelden over 
die andere culturen op nahouden, aan de hand waarvan ze zichzelf als 
Vlaming definiëren. Aan de hand van zelfreflectie en observatie ontstaat 
de Vlaamse, links-progressieve identiteit in een nooit aflatend proces van 
wisselende vereenzelvigingen met personages uit het Vlaamse verleden en 
met niet-Vlamingen. 

In zijn debuutroman Slagschaduw (2007), laat David Van Reybrouck 
zijn hoofdpersonage Rik, een links-progressieve Vlaamse journalist, zijn 
reportages over Vlaamse folklorefiguren kritisch onder de loep nemen. Rik 
vraagt zich af: “Hielden we ons niet onledig met het hoogopgeleide, wel-
varende leespubliek van onze krant wekelijks te trakteren op een portie 
onversneden authenticiteit uit La Flandre profonde? Bezondigden we ons 
niet aan het romantisch verheerlijken van al wie arm, laaggeschoold of 
provinciaal was?” In de huidige multiculturele samenleving is inderdaad 
het teruggrijpen naar wat een “typisch” Vlaams erfgoed zou zijn, een daad 
met een politieke connotatie. Dat deze terugkeer naar het Vlaamse ver-
leden in Los en Missie rechtstreeks in verband gebracht wordt met een 
heden waarin de culturele grenzen tussen zelf en ander almaar vervagen en 
opnieuw worden bevestigd, maakt de denkoefening in deze teksten rele-
vant, vooral als die beschouwd wordt tegen de achtergrond van de huidige 
context waarin de taak om nieuwe definities te vinden voor het multicultu-
rele Vlaanderen een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst is.

lichtheid van literatuur.indd   49 9/06/15   14:06



lichtheid van literatuur.indd   50 9/06/15   14:06



51

Wij, zij, jullie... 
over De grenzen van gastvrijheiD  
in elvis Peeters’ roman De ontelbaren

Liesbeth Minnaard

“We are doing what Kant says we must not do”
Jacques Derrida, “Hostipitality”, 16

INLEIDINg

“De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt (...) voor 
ontwrichting van de samenleving”, aldus licht VVD-fractiewoordvoerder 
Malik Azmani de onlangs (in maart 2015) gelanceerde VVD-plannen 
omtrent het hermetisch vergrendelen van de poorten van Europa toe. 
Aangezien ‘we’ niet “weten (...) wie we binnenhalen: een echte vluchte-
ling, een gelukszoeker of een terrorist” is het nu hoogste tijd ze allemaal 
simpelweg buiten te houden, opdat ‘onze’ energie niet langer verloren gaat 
aan het uitwijzen van, alle barrières ten spijt, toch binnengedrongen onge-
wenste vreemdelingen.8 Aldus de regeringspartij die ook de Nederlandse 
minister- president levert. Wat aan het eind van de vorige eeuw nog als 
problematische, discriminatoire stemmingmakerij gold, lijkt inmiddels 
salonfähig te zijn geworden.

In de roman De ontelbaren van Elvis Peeters, die centraal staat in dit 
hoofdstuk, wordt Europa “overspoeld” door grote getalen vluchtelingen. 
Voor deze fictieve situatie komen de VVD-plannen te laat – of haal ik nu 
feit en fictie op onwenselijke wijze door elkaar? De betreffende roman, zo 
mijn stelling, nodigt hiertoe uit. Door naadloos aan te sluiten bij maat-
schappelijke angsten en angstvisioenen, én door gebruik te maken van 
een vorm van “contextueel verankeren” die de wereld van de roman en 
de wereld daarbuiten angstwekkend veel op elkaar doen lijken, slaagt De 
ontel baren erin de lezer de roman in te zuigen en deze te verontrusten 
over wat hij daar allemaal herkent.9 Ik noem maar: de uitgangssituatie, de 
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Vlaamse personages en hun omgeving, hun gemengde gevoelens tegenover 
de explosief groeiende “stroom” vreemdelingen die hulp nodig hebben. 
Wat je als lezer echter niet herkent en ook niet wilt herkennen is de 
geweld dadige ontknoping van de roman. En toch... Door de inbedding 
van deze plotwending binnen een vertrouwd, maar langzaam verschuivend 
normbesef, komt ook deze geweldsexplosie, in termen van plausibiliteit, 
akelig dichtbij.

Als gevolg van deze narratieve strategieën is De ontelbaren een onge-
makkelijke roman die je aan het denken zet, die je twijfelen doet, die je 
dwingt positie te bepalen.10 Dit alles echter zonder zelf eenduidige inzich-
ten of pasklare antwoorden aan te dragen: het is aan ons, lezers, om van dit 
weinig opwekkende scenario “iets” te maken. Dit hoofdstuk wil hiervoor 
een aantal suggesties aan de hand doen. Door allereerst een (mogelijke, 
voor de hand liggende) contextualisering aan te dragen (de politiek van de 
angst in combinatie met de vluchtelingenproblematiek) en vervolgens in 
te gaan op de manier waarop de roman de wij-zij-verhoudingen verbeeldt, 
en hierbinnen noties van uitsluiting, gastvrijheid en intersubjectiviteit 
bevraagt, wil ik laten zien hoe deze roman een uiterst complex vraagstuk 
ook een uiterst complex vraagstuk laat zijn. De ingewikkelde politieke en 
ethische vragen die De ontel baren op deze manier opwerpt, zonder ze te 
beantwoorden of op te lossen, dragen daartoe op constructieve wijze bij. 
Anders dan in een eerder artikel van mijn hand met dezelfde roman als 
casus,11 richt ik me in dit hoofdstuk op de ideeën en principes die – vaak 
onuitgesproken – ten grondslag liggen aan de manier waarop “wij” met 
“hen” – vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers12 – omgaan, en de 
dilemma’s waarvoor zij ons – als mensen tegenover mensen – stellen.

HET poLITIEkE VoEDEN VAN DE ANgsT VooR “DE ANDER”13

In zijn studie World at Risk (2007), een vanuit globaal perspec-
tief uitgewerkte versie van zijn eerdere werk Risk Society. Towards a New 
Modernity (1992, 1: 1986), bespreekt de onlangs overleden socioloog 
Ulrich Beck bedreiging en onzekerheid als dé kenmerken van onze tijd. 
Niet alleen zijn het kernbegrippen geworden binnen het openbare debat 
die in relatie tot een keur aan thema’s, niet in de laatste plaats onze (on)
veiligheid, te berde worden gebracht, tegelijkertijd sturen deze begrippen 
politieke beslissingen die directe gevolgen hebben voor ons dagelijks doen 
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en laten. Niet dat bedreiging en onzekerheid op zichzelf nieuw zijn in 
ons bestaan. Integendeel zou ik haast zeggen: uit onderzoek blijkt regel-
matig dat de gevaren die wij heden ten dage lopen maar zeer bescheiden 
zijn in vergelijking met die in vroeger tijden. Waar het Beck om gaat, is 
juist de centrale discursieve positie die bedreiging en onzekerheid de laatste 
decennia hebben verworven, en hun vermeende relatie met het fenomeen 
van de globalisering. De voortschrijdende schaalvergroting op vele terrei-
nen wordt door veel mensen als controleverlies gevoeld: het oude en ver-
trouwde, dat wat nabij was of leek te zijn, is in de schaduw komen te staan 
van ontwikkelingen waarvan de snelheid en dimensie voor “de gewone 
mens” niet meer te bevatten zijn.14 Velen van ons voelen zich overgele-
verd aan processen die we niet kunnen sturen (laat staan beheersen), maar 
waaraan we ons evenmin kunnen onttrekken. Ze betreffen (ook) ons, of 
we nu willen of niet. Beck benoemt deze situatie met de term “world risk 
society”. Hij stelt dat gevoelens van bedreiging en onzekerheid in deze situ-
atie gekoppeld zijn aan een opvatting van globalisering als geïntensiveerde 
risicosituatie, waarbij met name terrorisme, maar ook zaken als milieu-
rampen of vluchtelingenstromen gezien worden als uitwassen van een te 
ver doorgeschoten globalisering. 

Dit idee van een “world risk society” zien we terug op het nationale 
niveau waar het een rol speelt binnen het openbare debat, maar ook binnen 
de politiek. Hier wordt het idee van globale bedreiging en onzekerheid 
vaak gebruikt als argument in de politieke besluitvorming, bijvoorbeeld 
over het thema migratie. Een verstrekkend gevolg hiervan is dat angst 
één van onze belangrijkste raadgevers is geworden. We lijken er meer en 
meer toe te neigen onze behoefte aan zekerheid boven waarden als vrijheid 
en gelijkheid te plaatsen. In haar studie The Cultural Politics of Emotion 
(2004) analyseert Sara Ahmed dit fenomeen onder de noemer “de politiek 
van angst”.15 Zij schrijft:

Rather than fear being a tool or a symptom, I want to suggest that 
the language of fear involves the intensification of threats, which 
works to create a distinction between those who are “under threat” 
and those who threaten. Fear is an effect of this process, rather 
than its origin. (...) Through the generation of “the threat”, fear 
works to align bodies with and against others. (Ahmed 72)
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Met andere woorden: de manier waarop wij over angst praten, en de 
manier waarop verschillende politieke partijen angst instrumentaliseren 
voor electorale doeleinden, heeft niet alleen een effect op de (vermeende) 
omvang van de bedreiging, maar speelt ook een doorslaggevende rol in 
het bepalen van wie dreigt en wie bedreigd wordt, wie potentieel dader is 
en wie slachtoffer zal zijn. De politiek van de angst heeft zo niet op ieder-
een hetzelfde effect, iets wat in de (tot op heden voortdurende) nasleep 
van de aanslagen van 11 september 2001, of kort: “9/11”, overduidelijk 
werd. Bevolkingsgroepen die sowieso – op basis van etniciteit, ras of religie 
– al een marginale positie in de samenleving innemen, liepen en lopen 
nog steeds een wezenlijk grotere kans als bedreiging te worden gezien en 
behandeld.16

Zo ontstaan er twee klassen burgers: de nationale gemeenschap valt 
uiteen in “betrouwbare” en “verdachte” leden, waarbij de scheiding wordt 
gemaakt op basis van xenofobe argumenten. Zoals Slavoj Žižek in een 
analyse van het “liberale multiculturalisme” in Europa, gepubliceerd in 
The Guardian (2010), observeert, is de politieke instrumentalisatie van 
xenofobie geenszins voorbehouden aan populistische anti-immigratie par-
tijen. Wat het voorbeeld van de in de inleiding besproken VVD-plannen in 
feite demonstreert, is dat ook de gevestigde middenpartijen niet langer vies 
zijn van het open en bloot gebruiken van xenofobe denkbeelden. Žižek’s 
verklaring hiervoor is even aansprekend als verbijsterend: “The only way 
to introduce passion into politics, the only way to actively mobilise people, 
is through fear: the fear of immigrants, the fear of crime, the fear of godless 
sexual depravity (…)” (np). Angst, en het aanwakkeren van angst, aldus 
Žižek, is een probaat (en uitermate opportunistisch) middel om de gedes-
illusioneerde of gewoon gedesinteresseerde kiezer te bereiken en aan te 
spreken. Xenofobie geeft een duidelijke richting aan die angst (waarbij de 
rollen van subject en object van angst duidelijk tussen “autochtoon” en 
“allochtoon” verdeeld worden).

En zo vallen immigranten, vluchtelingen, asielzoekers samen in 
één categorie van wat Žižek “toxic subjects who disturb my peace” (np) 
noemt,17 een minderheidscategorie die gemakkelijk verantwoordelijk 
kan worden gemaakt (en wordt gemaakt) voor alles waarover onvrede 
bestaat. De achter uitgang van de verzorgingsstaat, het groeiende gevoel 
van onveiligheid, het vermeende verlies aan saamhorigheid: het was alle-
maal beter vóór de komst van deze vreemdelingen. Dit is een praktijk van 
demoniseren die niet alleen heel ver gaat, maar ook wijdverbreid en breed 
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geaccepteerd is, zoals opnieuw het VVD-voorbeeld laat zien. Het door 
de VVD-er Azmani in één adem noemen van “een echte vluchteling, een 
gelukszoeker of een terrorist” brengt de vluchteling op suggestieve wijze 
in de nabijheid van de terrorist. Ze behoren blijkbaar tot dezelfde catego-
rie, een categorie waarvan een zekere dreiging uitgaat (namelijk: het ont-
wrichten van de samenleving). Het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord 
“echt” in de woordcombinatie “echte vluchteling” voegt een betekenislaag 
van mogelijk bedrog aan deze categorie toe.18 De woordcombinatie sug-
gereert niet alleen het bestaan van twee soorten vluchtelingen, namelijk 
echte en onechte (bedriegers), maar wekt ook de indruk dat de spreker 
in staat is echt van onecht te onderscheiden. En in zekere zin klopt dit 
ook. Want, zoals Suzanne Metselaar in haar analyse van de Nederlandse 
asielpolitiek opmerkt: “[t]he ‘real refugee’ (…) is an unstable construction 
of government agencies and a function of their economical and political 
interest.” (Metselaar 61).

Het herhaaldelijke associëren en retorisch laten samensmelten van 
vluchte lingen en terroristen, en van asielzoekers en criminelen, heeft 
vergaande politieke en ethische consequenties. In de woorden van Sara 
Ahmed: 

This violent slide between the figure of the asylum seeker and the 
international terrorist works to construct those who are “without 
home” as sources of “our fear” and as reasons for new forms of 
border policing, whereby the future is always a threat posed by 
others who may pass by and pass their way into our communities. 
(Ahmed 80)

Het is dit idee, deze ideeën die ten grondslag liggen aan het scenario dat 
Peeters’ roman De ontelbaren schetst. Angst, bedreiging, onzekerheid: alle-
maal veroorzaakt door de komst van de vreemdeling, zonder thuis, op zoek 
naar een thuis. Hoe ga je daar, als individu maar ook als gemeenschap, mee 
om? Hoe verdedig je je welvaart tegenover hen die niets hebben? Wanneer 
bied je hulp en gastvrijheid aan, en waar trek je de grens? In het volgende 
zal ik laten zien hoe de roman deze vragen opwerpt en uitnodigt tot over-
peinzingen over kwesties waarvoor geen eenduidige antwoorden bestaan.
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VERHoUDINgEN: “zoALs wIj, zoALs zIj, zoALs jULLIE”

Elvis Peeters’ roman De ontelbaren omvat drie delen. In het uitgebreide 
middengedeelte, dat ook in deze analyse centraal zal staan, verhaalt een 
externe verteller vanuit wisselende lokale perspectieven over de ontwik-
kelingen binnen een kleine Vlaamse gemeenschap die de komst van grote 
aantallen vluchtelingen te verwerken krijgt.19 Dit deel is slechts losjes, in 
algemene termen, verbonden met het relatief korte eerste en derde deel 
van de roman waarin een naamloze mannelijke vluchteling het woord 
voert. In deel één, gesitueerd in een niet nader gedefinieerde, vermoedelijk 
Afrikaanse ruimte, schetst deze vluchteling op een vervreemdend afstande-
lijke toon het rauwe geweld van een leven zonder zekerheden: zijn leven.20

Terwijl de overgang van de gewelddadige, wetteloze wereld van deel 
één naar het herkenbare en aanvankelijk ook vreedzame Vlaamse platte-
land in deel twee in eerste instantie voor opluchting bij de lezer zorgt, 
wordt gaande weg duidelijk dat de twee werelden geenszins los van elkaar 
staan. De wetteloosheid en wanhoop uit deel één penetreren langzaam 
maar zeker ook de verondersteld veilige haven uit deel twee. In het korte 
derde deel van de roman ten slotte komen de twee werelden samen: 
wederom is er sprake van een anonieme ik-verteller, die qua precaire situ-
atie niet onderdoet voor de “ik” uit deel één. Wat hen van elkaar onder-
scheidt (alhoewel niet uit te sluiten is, zelfs voor de hand ligt dat het om 
dezelfde “ik” gaat) is de ruimte waarin ze zich bewegen: het onbekende 
decor voor de ellende in deel één is, na het lezen van deel twee, in deel drie 
gemakkelijk te herkennen als een zwartgeblakerd en desolaat Vlaanderen. 
Hetzelfde Vlaanderen dat aan het begin van deel twee nog een toonbeeld 
van rust en welvaart was.

Het aanvankelijke contrast tussen de wrede en vreemde ruimte uit 
deel één en het vredige, vertrouwde Vlaanderen aan het begin van deel 
twee wordt in de loop van het uitgebreide middendeel tenietgedaan. In 
de wereld van deel drie lijken de twee ruimtes met elkaar te zijn versmol-
ten, waarbij geweld en wetteloosheid nu ook in deze ruimte de boven-
toon voeren. De onbekende wereld “ver weg” en de Vlaamse wereld “dicht 
bij huis” ontlopen elkaar niet meer veel. Een belangrijk en verontrustend 
effect hiervan is het besef dat zich aan de lezer opdringt: zolang iets ver 
weg gebeurt, kan het ons lezers, ontspannen met een boek op de bank, 
nauwelijks zorgen baren. Zodra echter de romanwereld herkenbaar en zelfs 
vertrouwd voelt, wordt het vertelde op een confronterende wijze beang-
stigend en beklemmend. De roman zuigt de lezer nu op in een wereld die 
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ook de zijne is en maakt daarnaast, retrospectief, een gevoel van schaamte 
los: hoe ongemakkelijk is het dat een verhaal over ellende je pas echt gaat 
raken op het moment dat het niet een onbekende ander, maar jezelf – of 
een variatie daarop – betreft. 

Niet alleen de ruimte maar ook de personages zijn in het midden-
deel aanvankelijk in te delen in duidelijk van elkaar te onderscheiden en 
ook letterlijk gescheiden groepen die op elkaar stoten. Wij en zij, waarbij 
opvalt dat de wij-groep qua tekstuele representatie heterogeen is, bestaand 
uit verschillende individuen met verschillende stemmen, terwijl de zij-
groep overwegend als homogeen wordt gerepresenteerd. Deze zij-groep 
krijgt slechts zelden een stem. Als zij al spreken, uitzonderlijke momenten 
beschreven via de focalisatie van de Vlaamse personages, worden ze, op 
grond van “hun onverstaanbaarheid”, niet begrepen. Op dit aspect van 
meertaligheid zal ik later uitgebreider terugkomen. 

Het onbegrip voor en het gebrek aan toegang tot de personages die 
nieuw zijn binnen de Vlaamse ruimte is een direct gevolg van de compo-
sitie van de roman: de lezer wordt uitgenodigd zich te identificeren met 
de leden van de kleine Vlaamse gemeenschap en is te gast op hun thuis-
basis. Vanuit die “ideale lezerspositie” bekeken, een resultaat van de in 
het tweede deel uitsluitend onder de Vlamingen roulerende focalisatie, 
zijn de niet-Vlaamse personages de vreemdelingen, de anderen. Wij en 
zij – een tweedeling die in de roman nauwgezet de regels van de autochto-
nie volgt.21 Er is een groep (en als gevolg van de door focalisatie geboden 
identificatiestructuur mag ook de lezer zich hiertoe rekenen) die hier “van 
origine” thuishoort en dan zijn er de nieuwkomers die gestuurd door het 
vertoog van de autochtonie al gauw tot indringers worden. Tijdens het 
lezen van de roman ontstaat de indruk dat zowel het Vlaamse dorp als het 
naburige stadje autochtone enclaves zijn, waaraan de globalisering en bij-
behorende migratiestromen van de afgelopen decennia spoorloos voorbij 
zijn gegaan. Dit is niet alleen opvallend (want in het huidige tijdperk in 
hoge mate fictief ), maar ook relevant in zoverre dat het de impact van de 
komst van de vreemdelingen – schijnbaar een nieuwe ervaring – vergroot. 
De suggestie van puurheid – de dorpsgemeenschap als een onbezoedelde 
etnische eenheid – ligt voor de hand, evenals de gedachte dat de komst van 
de vreemdelingen deze puurheid zal verstoren.22 Alsof er in deze idyllische 
setting een vredig en rein equilibrium op het spel staat. 

Deze gedachte, het idee dat de nieuwkomers het equilibrium zullen 
verstoren en dientengevolge door de autochtonen dus als bedreiging 
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worden gezien, leeft ook onder de vreemdelingen zelf. Dit blijkt al in het 
eerste deel waar, gezien door de ogen van de anonieme vluchteling, de 
verhoudingen meteen duidelijk worden gesteld: het is wij tegenover zij, de 
“inwoners” van het welvarende Europa tegenover de “indringers” vanuit de 
armere regio’s van de wereld. In sobere overpeinzingen geeft de vluchteling 
de onderhuidse emoties van de Europeanen, die steeds weer een volgend 
schip met asielzoekers zien arriveren, weer, zoals hier: 

We voelden het, de zenuwachtigheid, het ongeloof, een vierde 
schip, overstemd door het gebrul van de vrachtwagens, de heli-
kopters, het onafgebroken aanspoelen van de zee en de wrakken, 
de volgende golf mensen, zoals wij, zoals zij, zoals jullie, die over 
het strand werd uitgebraakt. Ze kwamen handen te kort om ons 
aan wal te brengen, om ons tegen te houden. Een vijfde schip. 
(Peeters 47)

Het gaat hier om “golven” mensen die zijn “zoals wij, zoals zij, zoals 
jullie”. Deze zinsnede heeft als vergelijking een gelijkstellend effect en 
benadrukt de overeenkomst in verscheidenheid: we zijn allemaal mensen, 
zij het in radicaal verschillende omstandigheden. Het gebruik van het 
voornaamwoord “jullie” heeft een sterk retorisch effect: het spreekt ons 
lezers aan. Hierdoor betrekt de tekst de lezer direct bij deze ongemakke-
lijke situatie en nodigt deze eveneens uit tot identificatie op basis van de 
gedeelde mense lijkheid. Deze strategie maakt de zinsnede tot een inclu-
sieve formulering die op opvallende wijze botst met de eerder besproken 
en in de roman overwegend dominante wij-zij retoriek. 

Dit zien we ook in bovenstaand citaat, wanneer het effect van 
nevenschikking in de volgende zin alweer ongedaan wordt gemaakt. De 
Europeanen, “ze” in de laatste zin van het citaat, zijn ambivalent over wat 
ze met de vluchtelingen, met “ons” in de focalisatie van de “ik”-vertel-
ler, moeten doen. Aan wal brengen of tegenhouden, helpen of verhinde-
ren. Mensen zoals wij, zoals zij, zoals jullie, maar tegelijk ook mensen die 
“anders” zijn, mensen die hier – in Europa – niet “thuishoren”. Vanuit de 
logica van de autochtonie zijn dit allochtonen in de waarste zin van het 
woord.

Maar wat is nu precies de positie van de in de roman verbeelde vluch-
telingen? Wanneer zijn zij vluchtelingen, wanneer vreemdelingen, wanneer 
asielzoekers? En voor wie? Om hun positie zorgvuldig te kunnen analyseren 

lichtheid van literatuur.indd   58 9/06/15   14:06



59

wil ik in de volgende sectie het theoretische werk van de Italiaanse filosoof 
Giorgio Agamben inzetten. 

DE Homo sACER ANNo NU

Peeters’ roman beschrijft de situatie van de vluchtelingen in het alge-
meen als een soort van limbus, een tussenstadium waarbij niet geheel dui-
delijk is hoe de volgende fase eruit zal zien, noch of en wanneer deze über-
haupt zal komen. In het tweede deel van de roman is hun leven gereduceerd 
tot een zoektocht naar de meest basale benodigdheden om te over-leven. 
Als vluchtelingen op vreemd grondgebied zijn zij buitengesloten van de 
burger lijke samenleving en hebben zij geen politieke subject-status. In 
de buitenliteraire werkelijkheid geven vluchtelingen en asielzoekers vaak 
letterlijk hun burgerschap op door deze identiteit, belichaamd door hun 
paspoort, achter zich te verbranden in de hoop dat dit hun kansen op een 
nieuwe burgerschapsstatus, in welvarender streken, vergroot. Tegelijkertijd 
zijn zij in deze streken echter, identiteits- en daarmee rechteloos (non- 
persons), bij uitstek onderworpen aan uiterst restrictieve wet- en regel-
geving die hun vrijheid en bewegingsruimte stevig aan banden legt. 

Deze paradoxale en uiterst precaire situatie is door Giorgio Agamben 
op indringend-provocante wijze geanalyseerd in zijn werk Homo sacer: 
Sovereign Power and Bare Life (1998, 1: 1995) en het daarop voort-
bordurende State of Exception (2005). In deze werken stelt hij dat er in de 
laatste decennia wereldwijd steeds vaker gebruikgemaakt wordt van het 
uitroepen van “states of exception”, uitzonderingssituaties, die het invoe-
ren van allerhande controlemechanismen en het inperken van allerlei vrij-
heden (vaak in naam van de algemene veiligheid) toestaan en zelfs legiti-
meren.23 Om deze stelling te onderbouwen grijpt Agamben terug op het 
in de Griekse oudheid gebruikte conceptuele onderscheid tussen zoe en 
bios als twee verschillende bestaansvormen, en op de figuur van de homo 
sacer als complicatie van deze tweedeling. Terwijl zoe binnen deze histo-
rische context verwees naar het leven op zich, ook wel “het naakte leven” 
(bare life) genoemd, duidde bios de “manier” van leven aan, de kwalitatieve 
vormgeving passend bij een specifieke groep (mensen, dieren, goden). En 
terwijl zoe werd opgevat als een apolitieke bestaansvorm, verbonden met 
de privésfeer, stond bios voor het lidmaatschap van de zogenaamde polis, 
de stadstaat, en daarmee voor een zekere politieke subjectpositie. Wanneer 
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we deze concepten vertalen naar onze huidige tijd, dan zien we, aldus 
Agamben, dat er een conceptuele verschuiving heeft plaatsgevonden: 

the realm of bare life – which is originally situated at the margins 
of the political order – gradually begins to coincide with the poli-
tical realm, and exclusion and inclusion, outside and inside, bios 
and zoe, right and fact, enter into a zone of irreducible indistinc-
tion. (Agamben 1998, 9)

Met andere woorden, het is niet meer mogelijk een strikt onderscheid 
te maken tussen het naakte leven en politieke subjectiviteit, waardoor er 
een soort van tussencategorie is ontstaan, door Agamben aangeduid met 
de – eveneens aan de Griekse oudheid ontleende – term homo sacer, en 
door hem verder toegelicht met het concentratiekamp Auschwitz als para-
digmatisch voorbeeld.

In het algemeen rust op het vergelijken van Auschwitz met andere 
mensonterende praktijken een groot taboe. Toch, en hierin ligt het pro-
vocante van Agambens argumentatie, wijst de filosoof op een schokkende 
analogie wanneer hij voorstelt “to regard the camp not as a historical fact 
and an anomaly belonging to the past (even if still verifiable) but in some 
way as the hidden matrix and nomos of the political space in which we are 
still living” (Agamben 1998, 166).24 Ook in de tegenwoordige tijd vinden 
we de homo sacer alom: in de gevangenis op Guantanamo, in zogenaamde 
zones d’attentes waar asielzoekers worden gedetineerd in afwachting van 
hun uitzetting, of in de vluchtelingenkampen op Lampedusa, om maar 
een aantal bekende gepolitiseerde “tussenruimtes” te noemen.

In al deze gevallen bezitten de “geïnterneerden” een precaire vorm van 
subjectiviteit die voortkomt uit de biopolitisering van het naakte leven, 
oftewel de politieke regulering van zoe. De hedendaagse homo sacer staat 
niet langer aan de rand van of zelfs buiten het politieke systeem, maar hij 
neemt evenmin een rechtspositie binnen deze orde in. Als zodanig is hij 
zowel rechteloos, als overgeleverd aan een vorm van biopolitiek die bepaalt 
óf, onder welke condities en hoe zijn leven geleefd mag worden. 

De vluchtelingen in Peeters’ roman passen naadloos in Agambens cate-
gorie van de homo sacer. Als ongewenste vreemdelingen zijn ze vogelvrij. 
Hun beroep op eerste levensbehoeften en een humane behandeling heeft 
geen enkele rechtsstatus, aangezien zij, door op zoek te gaan naar een beter 
leven elders, als het ware tot niemanden zijn geworden. Een belangrijk 
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verschil met en tegelijkertijd interessante complicatie van Agambens theo-
retische schildering van zaken, waarbinnen het steeds gaat om min of meer 
afgebakende “zones of indistinction”, is de onbegrensdheid van de ruimte 
waarbinnen de vreemdelingen in de roman zich bewegen. Alhoewel er 
aanvankelijk wel sprake is van vluchtelingenschepen en opvangkampen op 
de Mediterrane kust die kunnen gelden als begrensde zones waarbinnen 
het onderscheid tussen zoe en bios niet meer van toepassing is, breiden 
deze zich met de verstrooiing van de wanhopige vluchtelingen uit over 
heel Europa. 

In eerste instantie heeft het verdwijnen van de ruimtelijke afbakening 
geen consequenties voor de status van de vluchtelingen als homines sacri. 
Dat wat Agamben de structuur van het kamp noemt, namelijk “the mate-
rialization of the state of exception” (Agamben 1998, 174) en het daar-
opvolgende samensmelten van het naakte leven met politieke regulering, 
overstijgt het materiële niveau, doordat deze zich als denkstructuur ook 
in de hoofden van mensen heeft genesteld. Zo blijft de vluchteling, ook 
al is hij ontsnapt aan het kamp, als vreemdeling in de ogen van zij die 
wel ergens (menen) thuis (te) horen, een homo sacer. Echter, en dat is het 
confronterende gedachtenexperiment dat de roman ons laat uitvoeren, als 
gevolg van de onophoudelijke stroom van vreemdelingen komt het onder-
scheid tussen burger en homo sacer, tussen dorpsbewoner en vreemdeling, 
in toenemende mate onder druk te staan. 

De barre omstandigheden in combinatie met een wil tot overleven 
doen de aanvankelijke passiviteit en het zich neerleggen bij de gegeven 
verhoudingen van de vreemdelingen langzaam maar zeker omslaan. 
Wanneer dat wat de bewoners “vrijwillig” van hun welvaart afstaan niet 
meer voldoende is om de honger in hun “rammelende buiken” (Peeters 80) 
te stillen en onder de steeds erbarmelijker omstandigheden te overleven, 
verandert hun afwachtende houding. Het is niet langer mogelijk de rigide 
wij-zij grens te respecteren.

Dit proces voltrekt zich geleidelijk; ook de bewoners zien de positie-
verschuiving aankomen. Zo zijn er verschillende personages die, stiekem, 
voor zichzelf, zelden expliciet, toegeven dat de evidente ongelijkheid 
tussen de twee groepen – wij wel, zij niet – rationeel en ook ethisch niet 
te rechtvaardigen valt. In eerste instantie wordt taal, het niet begrijpen van 
de ander, ingezet om dit inzicht te ontkennen. De vreemdelingen wijzen 
op hun klaarblijkelijke nood met hun magere lichamen, met gebaren die 
genegeerd worden en in hun “onbegrijpelijke taal” (Peeters 80). Om niet 
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in te hoeven gaan op hun smeekbeden nemen de bewoners hun toevlucht 
tot poses van niet-begrijpen, zoals het personage Ward, een sympathieke 
familievader die, niet zonder twijfel, probeert de vreemdelingen buitens-
huis te houden:

Ze zeiden iets. Ward probeerde Engels, Duits, Frans, ze gebaarden 
alleen maar, heftig, wezen naar binnen, naar de tuin, (...) Het was 
duidelijk wat ze wilden, maar Ward kon niet anders dan veinzen 
dat hij hen niet begreep. Hij sloot de deur. (Peeters 81)

Zijn gebruik van de hem bekende Europese talen lijkt bereidheid tot 
communicatie te suggereren, maar is in feite een poging om de vreemde-
lingen met uitgesproken, beargumenteerde verboden de toegang tot zijn 
huis te ontzeggen. Hij wil dat zij hem begrijpen, maar is zelf niet bereid om 
hun noodkreet, die ook zonder woorden duidelijk is, als appel om hulp te 
accepteren en, vooral, te beantwoorden.25 

Wanneer de noodsituatie nog nijpender en alomvattender wordt en 
het veinzen van onbegrip slechts nog getuigt van een ontbreken aan gevoel 
voor realiteit en voor de ernst van de situatie, begint de absolute scheidslijn 
tussen wij en zij te verschuiven. “Ze bouwen hier een huis”, zei Schijvers. 
“Die gaan hier niet meer weg.” (...) “Ze zijn nu net zo goed buren als 
wij.” (Peeters 100). Of, in de woorden van het personage Vanoost, die 
de voelbaar naderende ontknoping onder woorden brengt: “Zij, wij? Hoe 
lang gaat dat verschil nog op?” (Peeters 117). In de steeds verder uitdij-
ende “state of exception” die de roman schildert, gaan de categorieën aan 
het schuiven. Onder druk van de extreme (en explosieve) omstandigheden 
worden zij zoals wij, “buren”, maar, en dit is veel ingrijpender vanuit het 
narratief bevoorrechte perspectief van de Vlaamse bevolking, moet ook 
de autochtone wij-groep gaan wennen aan een leven zonder zekerheden, 
zoals de vreemdelingen dit reeds voeren. Voor hen is dit nieuw en nooit 
gedacht, waardoor de posities niet alleen gelijk komen te staan, maar zelfs 
van plaats wisselen. Als het om overleven gaat, hebben de vluchtelingen 
namelijk, qua ervaring, een streepje voor. Of zoals de machteloze burge-
meester het nieuwe verschil tussen wij en zij treffend uitdrukt: “een ellende 
is het, voor ons, voor hen, maar voor hen is het gewoon, wij moeten het 
leren.” (Peeters 80).26

In Homo Sacer suggereert Agamben dat we in potentie allemaal homines 
sacri zijn. De ontelbaren brengt deze mogelijkheid, dit scenario in beeld. De 
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roman schetst het ontstaan van een “coming community”, wederom een 
term van Agamben (2005), die Anthony Downey als volgt specificeert: “a 
community of the rightless to which anyone of us could one day belong.” 
(Downey 123). Deze nieuwe gemeenschap ontstaat in een noodsituatie die 
tot normaliteit wordt, voor iedereen, zonder aanzien des persoons en diens 
culturele of etnische achtergrond. De vertelling hierover is als lezer niet zo 
makkelijk naast je neer te leggen. De geboden identificatiemogelijkheden 
maken dat het angstvisioen wel heel dicht bij komt. En dat is nu precies 
waarin de kracht van deze roman ligt: de roman betrekt je, als lezer, bij 
de dramatische ontwikkelingen en maakt het onmogelijk een positie van 
onverschilligheid in te nemen. Al lezend kun je niet onberoerd blijven, 
vanuit het besef dat “[t]o be indifferent to their plight is to be indifferent 
to our own potential plight.” (Downey 123). 

Maar daarmee stopt het niet. De roman doet meer dan dit, meer dan je 
wakker schudden. Door verschillende momenten van twijfel, van ongemak-
kelijkheid, van tegenspraak te verbeelden, laat De ontelbaren je ook nadenken 
over mogelijke, al dan niet in de roman geactualiseerde alternatieven voor de 
o zo moeilijk overbrugbare wij-zij dichotomie. Om deze kritisch te bespre-
ken, wil ik gebruikmaken van de concepten van intersubjectiviteit en gast-
vrijheid. Beide concepten bieden handvaten om de verbeelde relatie tussen 
zelf en ander, tussen inwoners en indringers te analyseren en te overdenken, 
zoals ik in de hieropvolgende paragrafen zal laten zien.

DE kRACHT VAN DE IDENTIfICATIE

Het vierde hoofdstuk van het middendeel van de roman beschrijft 
hoe het personage Sofie in alle vroegte, terwijl haar man en kinderen nog 
slapen, op weg gaat naar haar werk als verkoopster bij de bakker. Vanwege 
de regen gaat ze met de bus – als altijd wanneer het regent. Wat niet als 
altijd  is, is de situatie die ze aantreft bij de bushalte, een situatie die de 
roman als volgt beschrijft:

In het wachthokje lagen drie mannen. De mannen sliepen, of 
deden alsof. Ze lagen dicht tegen elkaar aan, in de hoek die het 
meest beschermde tegen de regen, hun benen opgetrokken. Ze 
sliepen met het hoofd op hun armen, op de blote betonnen vloer. 
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Twee van hen hadden kapotte schoenzolen, een van de schoenen 
leek te grijnzen met een losse lip. De mannen verroerden zich niet.

Ze aarzelde, ze keek of de bus er al aankwam. Nee. (Peeters 55)

De korte scène schetst de eerste ontmoeting tussen Sofie en de vreem-
delingen. De drie mannen zijn object van Sofie’s onderzoekende blik die 
ook een zeker wantrouwen in zich bergt, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 
suggestie dat de mannen wellicht doen alsof. 

De geschetste situatie is er één van ongemak: Sofie aarzelt of ze het 
wachthokje wel binnen zal gaan of dat ze liever in de regen blijft staan, 
op zekere afstand, en hoopt uit het maken van deze beslissing verlost te 
worden door een naderende bus. Haar aarzeling lijkt voort te komen uit 
gevoelens van angst: angst voor de nabijheid van de slapende vreemdelin-
gen. Niet dat deze vreemdelingen iets doen, behalve slapen. Niet dat deze 
vreemdelingen haar iets doen. Puur hun aanwezigheid, de nabijheid van 
hun zich niet verroerende lichamen, zijn aanleiding voor Sofie’s gevoe-
lens van onbehagen. Een onbehagen dat metonymisch terugkeert in de 
opmerking dat de schoen van één van de vreemdelingen “leek te grijnzen”; 
een grijnzende schoen die, in tegenstelling tot zijn drager, Sofie’s blik wel 
beantwoordt.

De daaropvolgende regels schilderen een kort moment van intersub-
jectiviteit, wanneer één van de mannen daadwerkelijk terugkijkt, zij het op 
bijzonder passieve, niet betrokken wijze: 

De man die het verst weg lag, opende zijn ogen, keek haar aan. (...) 
Onwillekeurig deed ze een stap achteruit. De man zei niets, deed 
niets, sloot opnieuw zijn ogen.

Ze wachtte.

Er gebeurde niets. (Peeters 55) 

Sofie schrikt en deinst achteruit. Ze schrikt opnieuw, huivert zelfs, 
als één van de smerig en vermoeid uitziende mannen vervolgens kucht: 
“grommend. Met een hondenstem, dacht ze.” (50) De sfeer die Sofie’s 
gedachten oproepen, is bedreigend. De paar minuten in de nabijheid van 
deze als haast dierlijk gerepresenteerde mannen, die in feite niets doen, 
haar zelfs nauwelijks waarnemen, brengen een lichamelijke angstreactie 
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teweeg. De komst van de bus verlost Sofie uit deze situatie: door in te 
stappen kan ze, opgelucht, aan de nabijheid van de mannen ontsnappen. 

De literaire representatie van deze ontmoeting sluit naadloos aan bij de 
eerder besproken “affectieve politiek van angst”, zoals uitgewerkt door Sara 
Ahmed in The Cultural Politics of Emotion. Zoals reeds gezegd stelt Ahmed 
hier dat angst een belichaamde ervaring is die twee kanten op werkt: angst 
vormt zowel diegene die angst voelt, als diegene voor wie men bang is, 
degene die gevreesd wordt. In Ahmeds woorden: “fear works through and 
on the bodies of those who are transformed into its subjects, as well as its 
objects” (Ahmed 62).27 In het middendeel van De ontelbaren identificeer 
je je als lezer met de subjecten van angst: bijvoorbeeld met Sofie en haar 
onbenoemde angst voor de vreemdelingen. De toegang tot de vreemde-
lingen zelf en tot inzicht in wat de angstrelatie met hen doet – ontheemd, 
hongerig, koud en nat als ze zijn – wordt door de in dit deel gekozen struc-
tuur van focalisatie, die haast eenzijdig bij de Vlamingen ligt, grotendeels 
geblokkeerd, onmogelijk gemaakt. Een vorm van eenzijdige representa-
tie en identificatie die wij als lezers, bekend met beelden van gestrande 
vluchte lingen en gevormd door een politiek vertoog dat in het teken staat 
van afwijzing en uitsluiting van vreemdelingen, maar al te goed kennen.28

Het gevoel van ontsnapping, en daarmee de opluchting die Sofie 
ervaart wanneer zij zich aan de nabijheid van de vreemdelingen kan ont-
trekken, blijkt echter slechts van korte duur. Wanneer Sofie in de bakkerij 
aankomt, waar het in schril contrast met de situatie van de vreemdelingen 
heerlijk warm en droog is, blijkt zich in het portiek voor de ingang een 
andere vreemdeling op te houden, schuilend voor de kletterende regen. 
Op last van de bakker die vooral bang is dat de man klanten af zal schrik-
ken, probeert Sofie de man weg te sturen. Maar zonder succes: “[d]e man 
krabbelde overeind, wees naar de regen, mompelde iets wat ze niet begreep 
in een taal die ze niet kon thuisbrengen” en blijft in het portiek staan. 

Terwijl de eerdere ontmoeting tussen Sofie en de vreemdelingen passief 
blijft en tot een uitwisseling van blikken beperkt, komt er in deze scène een 
eerste vorm van contact tot stand. Dit contact is puur functioneel en heeft 
als doel het beëindigen van de ontmoeting. Als Sofie de vreemdeling een 
croissant aanbiedt in ruil voor zijn vertrek, neemt hij deze dankbaar aan en 
maakt zich, als tegenprestatie, uit de voeten. Deze procedure ontwikkelt 
zich tot een terugkerend en geheim ritueel, waardoor Sofie – tegen wil en 
dank – een soort verstandhouding met de man opbouwt: hij komt iedere 
dag, volgens een onuitgesproken afspraak altijd alléén, en wacht tot zij 
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een gelegenheid vindt hem, door personeel of klanten onopgemerkt, zijn 
“vertrekpremie” te geven. Dit moment van uitwisseling is minimaal, van 
contact is nauwelijks sprake. Desalniettemin zijn het dergelijke momenten 
binnen de roman, die de deur naar intersubjectiviteit openen, naar situ-
aties waarin de ander, de vreemdeling, voor even een zekere subjectstatus 
verkrijgt en waarin de strikte wij-zij scheiding een kort moment wordt 
losgelaten.

Er zijn meer door Sofie gefocaliseerde passages die duidelijk maken dat 
zij in toenemende mate worstelt met de door haar in te nemen houding 
ten opzichte van de vreemdelingen. Zo heeft zij ondanks haar eigen gevoe-
lens van onbehagen moeite met de pertinente veroordeling van de vreem-
delingen door sommige van haar klanten. Tegenover hun verdachtmakin-
gen staat haar twijfel, tegenover hun projecties staan haar kleine, maar 
desalniet temin niet te negeren momenten van toenadering en compassie. 
Zij ziet de erbarmelijke toestand waarin de vreemdelingen verkeren en is 
zich ervan bewust dat ze in feite niets (mis)doen, behalve er zijn. En terwijl 
haar tegenspelers de vreemdelingen als indringers op afstand trachten te 
houden, vraagt Sofie zich af of een dergelijke afwijzende houding vanuit 
het oogpunt van de medemenselijkheid wel te verantwoorden is. “Wie 
weet, in hun plaats deed ik misschien hetzelfde” (Peeters 65), mijmert zij 
voor zich uit. En met deze mijmering – eenvoudig, oprecht, en tegelijk 
enigszins verloren – brengt Sofie (en met haar de roman) een fundamen-
teel dilemma kernachtig onder woorden.

Het narratieve effect van deze overweging is vergelijkbaar met de hier-
voor besproken tekstuele suggestie van gelijkenis tussen wij-zij-jullie: ze 
opent de deur tot identificatie met de vreemdelingen en tot reflectie op het 
wille keurige, toevallige karakter van hun precaire situatie en onze welvaart. 
Aangezien wij als lezers via focalisatie directe toegang hebben tot Sofie’s 
gedachten, worden ook wij uitgenodigd onszelf deze vraag te stellen en ons 
in te leven in de positie van de vreemdeling. De identificatie die zo aange-
boden wordt, is ongemakkelijk, verontrustend zelfs en heeft als voornaamste 
effect de bewustwording – in spiegelbeeld – van de eigen privileges. Daar 
bovenop dringt de roman op deze wijze de vraag aan ons op naar ons eigen 
intersubjectieve contact met “de vreemdeling”, en naar de positie van gast-
vrijheid die we tegenover deze vreemdeling al dan niet willen innemen. 
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DE gRENzEN VAN DE gAsTVRIjHEID

Om te kunnen demonstreren hoe De ontelbaren het idee en onze 
praktijk van gastvrijheid test en in twijfel trekt, wil ik eerst ingaan op de 
overpeinzingen van de Franse filosoof Jacques Derrida over dit onderwerp. 
In verschillende lezingen en teksten reflecteert Derrida uitgebreid op het 
idee van gastvrijheid (Hospitalité).29 Hierbij is hij zich er steeds zeer van 
bewust dat zowel het idee van gastvrijheid, als de omzetting ervan in de 
eind 20ste-, begin 21ste-eeuwse context van zijn denken uiterst precair 
is: gastvrijheid is weliswaar slechts zelden direct onderwerp van politieke 
beslissingen of maatschappelijke discussies, maar speelt indirect, in een tijd 
waarin migratie en het bewaken van nationale grenzen hoog op de agenda 
staan, des te meer een rol van betekenis. 

Interessant, vooral ook in de context van mijn artikel en van Peeters’ 
roman, is de tekst die Derrida als uitgangspunt voor zijn overpeinzingen 
neemt: de reflecties van de 18de-eeuwse Verlichtingsdenker Immanuel 
Kant over wat deze de weg Zum ewigen Frieden [Naar de eeuwige vrede] 
noemt. In deze tekst schreef Kant, in een historische context waarin glo-
balisering nog een geheel andere betekenis had dan vandaag de dag het 
geval is, over wat hij zag als het recht van wereldburgers (Weltbürgerrecht) 
en over de rol van gastvrijheid (Hospitalität) hierbinnen. Kants tekst is 
prachtig in zijn, in onze hedendaagse ogen, wellicht wat naïef aandoende 
idealisme. Van een indrukwekkende eenvoud en tegelijkertijd ongelooflijk 
brisant is bijvoorbeeld zijn stelling dat mensen “sich doch nebeneinander 
dulden (...) müssen” om de simpele reden dat “ursprünglich aber niemand 
an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der andere” (Kant 
1977, np).30 Het aardoppervlak, aldus Kant, is tenslotte een bezit van alle 
mensen gezamenlijk. 

Derrida gaat uitgebreid in op Kants ideeën over het recht op gastvrij-
heid (een recht welteverstaan, en niet zomaar een filantropische geste), 
volgens Kant een voorwaarde voor het realiseren van wereldburgerschap 
en, hieruit voortkomend, de zo gewenste eeuwige vrede. Een centrale 
passage binnen Derrida’s bespreking van Kants ideeën betreft de openings-
alinea van diens “Derde definitieve artikel ten behoeve van de eeuwige 
vrede”, waarin Kant de basis voor zijn ideeën over gastvrijheid formuleert: 

(…) Hospitalität (Wirtbarkeit) [bedeutet] das Recht eines Fremd-
lings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen, von 
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diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn 
abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so 
lange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht 
feindlich begegnen.31 (Kant 1977, np)

Terwijl Kant gastvrijheid en vijandigheid in zijn derde stelling dui-
delijk als opposities in het spel brengt, stuurt Derrida de aandacht juist 
naar de etymologische verbondenheid van deze twee termen. Binnen zijn 
deconstructivistische analyse vormen gastvrijheid (hospitaliteit) en vijan-
digheid (hostiliteit) juist een paar: ze zijn etymologisch gezien aan elkaar 
verwant, maar bovendien, zo toont hij vervolgens aan, ook op een andere 
fundamentele manier met elkaar verbonden. 

In de tekst met de in dit opzicht veelzeggende woordspel-titel 
“Hostipitality” (2000)32 legt Derrida uit dat het bieden van gastvrijheid, 
het een ander welkom heten in je huis, altijd en per definitie ook het 
trekken van een grens met zich meebrengt, het uitoefenen van je macht 
als gastheer of gastvrouw.33 Als gastheer ben jij uiteindelijk degene die de 
voorwaarden stelt waaronder je gast welkom is, jij bepaalt de regels van 
het huis waaraan de gast zich “als goede gast” dient te houden. Met andere 
woorden: de ander is welkom als gast, mits deze zich aan de regels van de 
gastheer of -vrouw zal houden en op die manier dus ook de autoriteit, de 
machtspositie van deze binnen de betreffende ruimte erkent en bevestigt. 
In Derrida’s eigen woorden: 

hospitality is certainly, necessarily, a right, a duty, an obligation, 
the greeting of the foreign other [l’autre étranger] as a friend but on 
the condition that the host, the Wirt, the one who receives, lodges 
or gives asylum remains the patron, the master of the household, on 
the condition that he maintains his own authority in his own home 
(…). (Derrida 2000, 4).34

Het idee van gastvrijheid, aldus Derrida, is dus niet zo absoluut of 
onvoorwaardelijk als weleens gedacht of gesuggereerd wordt, zeker niet 
wanneer de vreemdeling tot een bepaalde, gestigmatiseerde categorie 
behoort, zoals de asielzoeker of de vluchteling.35 Tussen de gastheer en de 
gast bestaat een belangrijk verschil in machtspositie dat de relatie tussen 
beiden danig beïnvloedt. 
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Zo speelt de binnen het openbare debat veelvuldig aangehaalde deugd 
van de tolerantie een opvallende rol binnen deze relatie. Tolerantie verwijst 
naar de ruimte die we anderen bieden voor het behouden en (be)leven 
van hun eigenheid. In de praktijk lijkt de term echter eerder de grens van 
de gastvrijheid te belichamen, de grens die met name getrokken wordt 
voor hen die als cultureel of raciaal anders en afwijkend worden waargeno-
men. Met andere woorden: gastvrijheid is niet onbegrensd, en het is bij het 
trekken van de grens dat gastvrijheid omslaat in wantrouwen, en dat open 
armen veranderen in afwijzende handgebaren of, als volgende stap, daden 
van geweld. Het is op dit punt dat Derrida vijandigheid of hostiliteit in het 
spel brengt. Hostiliteit, aldus Derrida, is de parasiet, de ongewenste gast, 
die op het idee van de gastvrijheid leeft en ditzelfde idee van binnenuit 
ondermijnt: “the self-contradiction in its own body” (Derrida 2000, 3).

De blinde vlek of de tegenspraak die zo in het concept gastvrijheid 
besloten ligt, noem je, in de deconstructivistische terminologie van 
Derrida, een aporie. Deze aporie is des te prangender wanneer de rede-
nering naar een hoger niveau wordt getild en het niet meer gaat om gast-
vrijheid binnen huiselijke kring, maar om gastvrijheid op grotere schaal, 
binnen het metaforische huis van de natiestaat, of breder nog en in aan-
sluiting op de actualiteit: binnen de grenzen van “een verenigd Europa”. 
In de hedendaagse context van te “managen” migranten- en vluchtelingen-
stromen betreft de aporie de veelvuldig aangewende slag om de arm die 
het idee van gastvrijheid biedt. Terwijl zowel Nederland als de Europese 
Unie zich er graag op laten voorstaan dat zij aan allen die dit “echt” nodig 
hebben graag en uit principe een warm welkom bieden, ziet de praktijk er 
anders uit. De “gasten” in nood worden tijdelijk opgevangen in kampen 
langs de Europese buitengrenzen, maar een gastheer die zich ook als gast-
heer verantwoordelijk toont is in geen velden of wegen te bekennen.36

De aporie van de gastvrijheid speelt ook een belangrijke rol in De ontel-
baren. Terwijl bij de meeste personages in de roman wel een basaal ethisch 
besef aanwezig is dat het bieden van gastvrijheid aan (mede)mensen in 
nood als een algemene verantwoordelijkheid ziet, brengt het grote aantal, 
én de bedreiging die hiervan uitgaat voor het eigen welwezen, dit besef in 
het gedrang. Zo blijkt al snel dat het trekken van grenzen een middel is om 
de vreemdelingen door te sturen naar daar waar men deze stap nog niet 
heeft genomen: 
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“Ze installeren zich,” zei Brackx, “maar er komen nog altijd nieuwe 
bij. Van mij mogen ze, maar er zijn plaatsen waar ze worden weg-
gejaagd. Dan komen ze hier, waar iedereen hen laat begaan. Hoe 
lang kan dat blijven duren?” (Peeters 117) 

Het antwoord van het personage Vanoost is veelzeggend: “Het zijn 
de gastvrijen die het eerst het onderspit delven” (idem). Deze uitspraak 
brengt het bieden van gastvrijheid in direct verband met de eigen onder-
gang. Bovendien wordt in het vervolg de beslissingsmacht over het al dan 
niet delen van de (“eigen”) ruimte verschoven naar de vreemdelingen: “De 
gastvrijheid ligt nu bij hen. Of ze die nemen of er nog mee wachten, dat 
bepalen zij” (idem). Zo verandert de positie van de gastheer, wiens regels 
in theorie de transactie van gastvrijheid bepalen, in een positie van gelaten 
afwachting, van overgeleverd zijn aan de vreemdelingen.37 

Centraal in deze reflecties op de situatie en relatie met de anderen 
staat een ervaring van machteloosheid, die langzaam omslaat in vertwij-
feling. En uit vertwijfeling worden ethische principes overboord gezet en 
groeit de bereidheid tot grof geweld. Met een ademstokkend toekomst-
scenario als resultaat. Tegelijk, in de kantlijnen van de escalatieplot, oppert 
de roman op subtiele wijze dat er een vraag is die niet gesteld wordt, een 
stem die niet wordt gehoord. Verspreid over de roman wordt deze mijns 
inziens cruciale vraag wel een aantal keren gedacht en gesuggereerd: “Wat 
deden ze hier?” (Peeters 55) en “Wat komen ze hier doen? Wat willen ze?” 
(Peeters 64). Wanneer verschillende dorpelingen bijeen zitten om de steeds 
explosievere, onhoudbare situatie te bespreken, komen beide thema’s – dat 
van de gastvrijheid en dat van de oorzaak van de volksverhuizing – samen: 

“Hebben wij hun gevraagd om te komen, hebben wij hen uitge-
nodigd?”

“Wat wil je dan?”

“Dat ze terugkeren!”

“Heeft Sandor [één van de vreemdelingen, ‘een professor’, die 
meerdere talen spreekt en als tolk optreedt] al een keer uitgelegd 
waarom ze hier zijn?” (Peeters 135)
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De vraag blijft, wederom, in de lucht hangen; ze wordt niet aan de 
vreemde lingen gesteld en blijft als zodanig dan ook onbeantwoord. Voor het 
retorische effect op de lezer is het stellen van de vraag echter al voldoende: 
deze wordt juist door het uitblijven van een antwoord aangemoedigd 
zelf over achterliggende oorzaken en, in het verlengde hiervan, mogelijke 
oplossingen na te denken. 

CoNCLUsIE

De gewelddadige en ademstokkende ontknoping van Peeters’ roman 
De ontelbaren heb ik in dit hoofdstuk grotendeels buiten beschouwing 
gelaten. In plaats van de daden van geweld jegens de vreemdelingen cen-
traal te stellen, heb ik ervoor gekozen de aandacht te richten op veel zel-
dener momenten van twijfel en situaties van contact. Want het is hierin, 
zo mijn overtuiging, dat openingen naar en vergezichten op een andere 
verbeelding van de toekomst liggen; het is op deze manier dat de romans 
doem scenario, dat zo opvallend veel parallellen vertoont met “de werke-
lijkheid” van het openbare vertoog, subtiel doch krachtig wordt uitge-
daagd en ook ondermijnd. 

Dit gebeurt met name in het uitgebreide middendeel van de roman, 
dat ik als kern voor mijn analyse heb gebruikt. Zoals ik heb laten zien, 
maakt het eenzijdige “autochtone” perspectief in dit deel, dat voortkomt 
uit de specifieke structuur van focalisatie, de lezer bewust van wat Anthony 
Downey “a far from resolved question” noemt, namelijk: “what does it 
mean to be reduced to ‘bare life’ and coerced into adopting the accursed 
role (...) of homo sacer?” (Downey 115). Nogmaals, Peeters’ roman biedt 
geen antwoord op deze vraag, maar dwingt zijn lezers wel, op indringende 
wijze, om hierover na te denken.

Wat ik aan het begin van dit hoofdstuk, toen ik Ulrich Becks concept 
van “world risk society” introduceerde, niet heb genoemd, is het feit dat 
Beck in zijn studie over dit thema juist poogt een andere draai te geven 
aan het wijdverbreide idee van een bedreigde wereldgemeenschap. Bewust 
hoopvol (maar volgens cynici wellicht juist naïef ) stelt hij dat er, in poten-
tie, ook een positieve kant en mogelijkheden aan het idee van globale risi-
co’s zitten: deze maken ons namelijk bewust van onze wereldwijde weder-
zijdse afhankelijkheid. Sterker nog, ze dwingen ons een relatie met “de 
ander” aan te gaan, diens subjectiviteit te erkennen en samen met hem 

lichtheid van literatuur.indd   71 9/06/15   14:06



72

of haar na te denken over mogelijke oplossingen voor de (vermeende) 
existentiële bedreigingen op globale schaal. Het lijkt erop dat De ontel-
baren een uitwerking van dit idee in extremis biedt, waarbij de door Beck 
gepropageerde grensoverschrijdende verbondenheid echter geen kwestie 
van keuze, maar van “noodlot” is. En waarbij ook de tijd van (het zoeken 
naar) oplossingen voorbij is. Een literair doemscenario als waarschuwing, 
voor de lezer die deze waarschuwing wil oppikken. 
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De fantasieën van De onschulDigen:  
over het gif van een onverWerkt verleDen, 
en Wat literatuur Daaraan kan Doen

Isabel Hoving

Een zondagochtenduitzending van het onvolprezen radioprogramma 
OVT. Het onderwerp: een onlangs verschenen boek over het Nederland 
in de periode na de dekolonisatie. Tijdens het debat keren we terug naar 
de jaren zeventig, vlak voor de Surinaamse onafhankelijkheid. We horen 
Ischa Meijers imitatie van een Surinamer, die snikkende lachsalvo’s ople-
vert. Ook de studiogasten lachen mee. De auteur van het boek, een weten-
schapper met een uitstekende reputatie, plaatst de scène in zijn context. 
Hij legt uit dat er in Nederland een zekere angst heerste toen een groot 
aantal Surinamers naar Nederland wilde komen. De teneur was: “‘Een 
ding gaan we niet zeggen: ze mogen niet komen. Want dan zijn we racis-
tisch’ (...) Dat was natuurlijk de politieke correctheid van toen”, zegt de 
wetenschapper. “Zo’n Ischa Meijer, die kon daar natuurlijk lekker een grap 
over maken.”

De presentator gaat in op de suggestie dat er veel veranderd is, tussen 
toen en nu. Voorzichtig vraagt hij zich af: “Maar zijn wij (...) in de gevoe-
ligheid veranderd? [Ischa Meijer] illustreert dat er [in de jaren zeventig] 
een zekere onbevangenheid, losheid is nog in (...) omgang met... Nu is het 
anders ... maar zijn wij dan aan het vertrutten, volgens jou, of wat is er aan 
de hand?”

De wetenschapper, diplomatiek laverend, gaat eerst mee met de 
woordkeuze van zijn gastheer: “Alles waar geen humor bij kan, is vertrut-
tend natuurlijk, per definitie. (...) Alles wat politiek correct is, is natuurlijk 
ook een verschrikkelijke vorm van truttigheid... omdat we nergens meer 
om mogen lachen. Dat is allemaal niet goed. Maar...” Vaardig keert hij 
terug naar zijn streven de veranderingen tussen toen en nu in sociologische 
termen te schetsen: “...toch even teruggaand op dat wat ik zeg van mezelf, 
van ik zit [als kind] op zo’n school [met postkoloniale migranten], ik weet 
van niks. Mijn kinderen hebben natuurlijk veel meer geleerd dat het niet 
zo vanzelfsprekend is, dat we Nederlanders alleen maar bezien als witte 
mensen die in dit land geboren zijn.” 
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De discussie over truttigheid is afgesloten, en het gesprek is terug op 
koers: de multiculturalisering van het postkoloniale Nederland. Maar ik 
bleef nadenken over de stelling dat enige weerstand tegen het maken van 
grappen over Surinamers een teken van vertrutting zou zijn. Wat me ook 
bijbleef, was de aarzelende retoriek van het gesprek. Zowel de presenta-
tor als de wetenschapper praatten omzichtig, met veel pauzes en relati-
veringen. Ze leken zich er allebei zeer van bewust dat het gespreksthema 
explosief was. Met groot gevoel voor de tijdgeest presenteerde de weten-
schapper zichzelf niet als deskundige, niet als diegene die precies weet hoe 
de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van dekolonisatie en multi-
culturalisering zich hebben voltrokken, maar als iemand die ook maar was 
meegesleept door de loop van de geschiedenis, iemand die, net als ieder-
een, eerst “van niks” wist.

Onschuldig. Dat komt ook uit de nostalgische opmerking van de 
presentator naar voren: we waren zo plezierig onbevangen, zo los. Goed 
beschouwd is dat een tegenstrijdig verlangen: die onbevangenheid wordt 
als een staat van paradijselijke onschuld gezien, maar, zoals de weten-
schapper zegt, die onschuld is ook een vorm van onwetendheid die tot 
een beperkte blik leidde. Zijn eigen kinderen weten inmiddels wèl dat 
Nederlanderschap en witheid niet samenvallen, en dat is blijkbaar een 
gewaardeerde blik verbreding. Maar ook nu duidt de wetenschapper die 
blikverbreding terloops als een “natuurlijk” proces aan. Het is misschien 
flauw als ik er op wijs dat het woord “natuurlijk” zo vaak valt, in het boven-
staande fragmentje; dat is het gevolg van de improviserende spreekstijl 
van het studiogesprek. Maar er zit ook een andere kant aan. Wie dingen 
“natuurlijk” noemt, roept onwillekeurig het beeld op van een transpa-
rante werkelijkheid, waarin zich, als vanzelf, voorspelbare ontwikkelingen 
voordoen. 

In zijn wetenschappelijk werk gaat de wetenschapper er waarschijn-
lijk van uit dat de maatschappelijke werkelijkheid niet voorspelbaar is, dat 
niets vanzelf gebeurt. Voorvallen zijn het gevolg van talloze handelingen, 
samenwerkingen, en conflicten. Ook wetenschappers, journalisten en 
radiomakers zijn een factor in dat proces. Waarom vinden zelfs zij, die zich 
bewust zijn van de complexiteit van de samenleving waar ze over spreken, 
het dan toch onvermijdelijk zichzelf als onschuldig en onwetend buiten 
die verwikkelingen te plaatsen? Waarom doen ze alsof het een deugd is om 
niets te weten van de complexiteiten die dekolonisatie, migratie en multi-
culturalisering met zich meebrengen? Als we het bovenstaande gesprek 
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beluisteren, dat werd opgenomen in de meest vrijzinnige, meest progres-
sieve studio van het land, dan wordt duidelijk dat de tegenovergestelde 
positie (je wèl deskundig verklaren, wèl verantwoordelijkheid aanvaarden, 
wèl een moreel of politiek oordeel uitspreken over ongewenst gedrag) bijna 
ondenkbaar ongewenst is. Je maakt jezelf er finaal mee monddood. 

In dit essay wil ik bekijken waarom die onschuld zo vreselijk belangrijk 
is voor iedere spreker die serieus genomen wil worden. Ik zal daarna het 
waarheidsconcept van de nieuw-realisten onder ogen nemen, die de toon 
van het openbare debat de afgelopen jaren zijn gaan bepalen, en de rol 
van fantasieën en stereotypen in dat debat. Ten slotte voer ik twee literaire 
helden op als gewaardeerde tegenspelers van de dominante opiniemakers. 

oNsCHULDIgE sCHRIjVERs EN sCHULDIgE LEzERs 

Ruim vijf jaar geleden speelde zich een heftige discussie af die, achteraf 
gezien, een vooruitwijzing was naar de verhitte Zwarte Pietdebatten van 
2014. Ook deze keer ging het over de rol van witte fantasieën over zwarte 
mensen. In 2009 ging het over een literaire fantasie. Robert Vuijsjes debuut 
Alleen maar nette mensen was de focus van het debat. Omdat ik de discussie 
in een bredere context wil plaatsen, zal ik één van Vuijsjes collega’s in mijn 
bespreking betrekken. De twee schrijvers van wie het werk in dat jaar met 
zoveel heftigheid besproken werd, debutant Robert Vuijsje en routinier 
P.F.Thomése, werden in Vrij Nederland van 15 december 2009 uitvoerig 
geïnterviewd. Het is een razend interessant en vreemd glibberig gesprek 
geworden. Aan de ene kant is het een pleidooi voor de complexiteit van 
de literatuur. Vooral Thomése pleit voor dubbelzinnigheid en hij hekelt de 
“imbeciele literatuuropvatting die niks anders betekent dan dat je boter bij 
de vis wilt, duidelijkheid” (Vullings 119). Hij schrijft om “de lezer er zelf 
zijn weg in te laten zoeken. Dat is mijn kunst. Daar hoort verwarring bij 
(...) Die dubbelzinnigheid is een wezenlijk bestanddeel van de literatuur” 
(Vullings 120). Allebei beklagen ze zich dat het publiek het onderscheid 
tussen auteur en personages niet begrijpt. Zoals interviewer Jeroen Vullings 
het stelt, begrijpen “veel lezers en zelfs litera tuurwetenschappers niet dat 
een roman naar een eigen werkelijkheid verwijst” (Vullings 119). Vuijsje 
en Thomése begrijpen dat juist heel erg goed. Ze zijn schrijvers, binnen 
hun eigen domein, waarbinnen eigen regels gelden. Binnen dit domein 
zijn ze integer – en daarom is Vuijsje “stomverbaasd” over de commotie 
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rond zijn werk, en vindt hij zichzelf achteraf “naïef” (Vullings 118, 119). 
Hij spreekt over de “onbevangenheid” (Vullings 121) die hij nu is kwijt-
geraakt. Thomése, die al een tiental titels op zijn naam heeft staan, rept van 
de verlegenheid die hij probeert te overschreeuwen (Vullings 121). 

Dat is de ene kant: het pleidooi voor de complexiteit van het eigen 
domein van de literatuur. Aan de andere kant blijkt dat beide auteurs juist 
schrijven omdat ze geraakt zijn door maatschappelijke gebeurtenissen, 
en daar iets over willen zeggen. Vuijsje wilde een boek schrijven over “de 
waarheid” van de omgang tussen allochtonen en autochtonen (Vullings 
119); “de dingen tonen die ik voor me zag gebeuren” (Vullings 119). Hij 
claimt dus een zeker realisme. Thomése wijst zelfs, met instemming, op de 
realistische leeswijze van veel lezers: “Je toetst als je zo’n boek leest je eigen 
ervaringen. Je beschouwt de schrijver als iemand die daarover nagedacht 
heeft” (Vullings 116-19). Ze protesteren tegen het platte realisme waarbij 
het publiek alleen maar wil weten of iets “echt gebeurd” is (Vullings 116), 
maar ze schrijven wel degelijk om de waarheid te tonen, hypocrisie aan de 
kaak te stellen, of, in het geval van Thomése, om te provoceren: “Ik ben 
van aard een provocateur, een treiteraar, dus als ik ze daarmee op de kast 
krijg, ga ik het niet uit de weg” (Vullings 121). Hij vindt het zelfs “wel eens 
terecht dat ze me aanvallen, want je eigen hypocrisie is een onderdeel van 
het schrijven (...) Het is toch: de schaamte voorbij” (Vullings 121). 

Hoe verschillend deze twee auteurs ook zijn, deze debutant die zich-
zelf naïef vindt, en de doorgewinterde provocateur, ze presenteren zich-
zelf allebei als spiegels van de samenleving. Ze vertolken een versluierde 
waarheid. Als ze onaangenaamheden tonen, is dat omdat die, volgens hen, 
in de samenleving bestaan, maar door hypocrisie en schaamte niet onder 
ogen worden gezien. In die zin zijn ze dus onschuldig. Boodschappers, 
geen daders. 

Thoméses opmerkingen over zijn eigen doelbewuste spel met de 
gevoeligheden van zijn lezers laat zien hoe ingewikkeld die relatie tussen 
taal en werkelijkheid is. Hij noemt een boek “een plek om te dromen, te 
fantaseren, ook over de schrijver voor mijn part” (Vullings 119), waarmee 
hij het schrijverschap een actiever rol toekent dan Vuijsje. Als hij protes-
teert dat lezers kritiek op hem hebben, in plaats van dat ze zijn boodschap 
serieus nemen, klinkt dat dan ook een beetje vreemd: “Gek genoeg willen 
de moralisten liever jou kaltstellen dan de gegevens uit het boek analyseren” 
(Vullings 119). Volgens hemzelf zijn die “gegevens” uit het boek immers 
helemaal geen harde gegevens. Dat zijn, hoe werke lijkheidsgetrouw ze ook 
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mogen overkomen, altijd dromen, fanta sieën, bedenksels van de auteur. 
Voor de auteur is het de kunst om met allerhande ingrepen een onweer-
staanbare suggestie van werkelijkheid te scheppen. Maar dat is een moei-
lijke kunst – geen neutrale spiegeling. En dat is precies wat Thomése zelf 
betoogt.

De betekenis van literatuur is in de loop van de eeuwen gezocht bij 
de auteur (de betekenis van de tekst is de bedoeling van de auteur), bij 
de lezer (lezers scheppen hun eigen betekenis, bijvoorbeeld op grond van 
hun eigen ervaringen met een bepaald genre), in de relatie tussen tekst en 
werkelijkheid, en in het talige spel van de tekst zelf. De laatste decennia 
wordt onderkend dat je die verschillende aspecten niet goed uit elkaar 
kunt halen. In hun protest tegen het gelijkschakelen van romanpersonages 
en auteur pleiten Thomése en Vuijsje dan ook op het ene moment voor 
een literatuuropvatting die de autonomie van de tekst respecteert, en op 
het andere moment voor een literatuuropvatting die stelt dat de beteke-
nis van literatuur ligt in de manier waarop ze werkelijkheid weet weer 
te geven. Dat is op zich geen inconsistentie. Ze hebben groot gelijk met 
hun dubbele definitie: literatuur krijgt betekenis door een ingewikkeld 
spel, waarbij volgens bepaalde genre-gebonden, literaire conventies, een 
bepaald werkelijkheidseffect wordt geschapen, of waarbij juist een werke-
lijkheidseffect wordt doorbroken. 

Wat me hier echter opvalt, is dat zij de lezer een merkwaardig beperkte 
rol toebedelen. In het interview melden de twee auteurs vooral dat veel 
(vooral: professionele) lezers hun roman fout hebben gelezen – het zijn 
moralisten, sensatiezoekers, hypocrieten, politiek correcten. Er zijn 
in hun ogen veel foute lezers, maar ook een paar goede. Thomése zegt: 
“Vertrouwen in de lezer hebben, dat is ook de functie van literatuur” 
(Vullings 121). Zijn ideale lezers worden op een productieve manier door 
zijn werk verward, worden er door aan het denken gezet. Ze zullen, neem 
ik aan, zijn visie delen dat er achter de hypocrisie een bittere waarheid 
over onze smerige wereld schuilgaat. En Vuijsjes ideale lezers zullen op 
dezelfde manier overtuigd worden van de alomtegenwoordige hypocrisie 
en onmacht tot werkelijk contact in de multiculturele samenleving. Toch 
bleek dat er lezers waren die, vanuit een andere maatschappelijke, culturele 
en literaire ervaring, volstrekt niet overtuigd waren door deze schrijvers. 
Zijn die dan allemaal fout? Moeten we al die lezers wegzetten als poli-
tiek correcte, moralistische hypocrietelingen? Het merkwaardige is dat de 
schrijvers zichzelf als neutraal, naïef en onschuldig presenteren, terwijl zij 
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hun lezers (behalve hun eigen ideale lezers) allerhande strategische en poli-
tieke motieven toedichten.

Ook opvallend is de parallel met het nieuw-realistische spreken dat 
een centraal onderwerp is van dit boek. In de politiek en de journalistiek 
zijn het de nieuw-realisten die zichzelf als de onschuldige vertolkers van 
een klaarblijkelijke waarheid presenteren. Zij betichten hun tegenstanders 
van politieke correctheid en hypocrisie in dezelfde termen als die gebezigd 
door de twee auteurs. Tegelijkertijd doen ze voortdurend een beroep op 
diegenen in wie ze wel vertrouwen hebben, diegenen in wiens naam zij 
spreken, diegenen die ook de waarheid ontmaskerd willen zien: de hard-
werkende burgers, de mensen in de straat. Blijkbaar is deze manier van 
spreken – waarbij jijzelf onschuldige vertolker bent, en anderen strategisch 
opereren, op basis van politieke of ideële agenda’s – inmiddels al zo wijd-
verbreid, dat zelfs schrijvers en wetenschappers zich er als vanzelfsprekend 
van bedienen. Maar deze manier van spreken is verre van glashelder. Er zit 
een vreemde, bijna postmoderne draai in, zoals ik zal laten zien.

HET woNDERbAARLIjk posTmoDERNIsmE  
VAN DE NIEUw-REALIsTEN 

Toen het interview met de twee auteurs plaatsvond, stond het eerste 
proces tegen Geert Wilders nog op stapel. Wilders deed toen een beroep 
op de waarheid van zijn uitingen. Zoals Dick Pels het formuleert, in de 
Volkskrant van 26 januari 2010: 

Volgens Geert Wilders staat met hem ook de waarheid in het 
beklaagdenbankje. Het tegen hem gevoerde “proces van de eeuw” 
gaat behalve over de vrijheid van meningsuiting ook om waar-
heidsvinding: “Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de verge-
lijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding 
waar? Als iets waar is, kan het toch niet strafbaar zijn?”

Dick Pels vervolgt dat de absolute waarheid echter niet bestaat. 
Waarheden zijn afhankelijk van het perspectief van de spreker, betoogt hij. 
Wilders lijkt in zijn “waarheidsfanatisme” ironisch genoeg op het extre-
misme van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Vanuit 
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zo’n opvatting is elke discussie zinloos. “Maar,” stelt Pels, “het is de trots 
van de democratie dat zij lijdt aan een ‘waarheidstekort’.” 

Over de achtergronden van dit Nederlandse, nieuw-realistische beroep 
op een vaststaande, objectieve waarheid, dat samengaat met een visie op 
geschiedenis en identiteit als stabiele essenties, zijn inmiddels verhelde-
rende studies verschenen. Het nieuw-realisme is besproken als een con-
servatieve uiting van het nostalgisch verlangen naar een samenleving (die 
nooit bestaan heeft), waarin normen, waarden en machtsverhoudingen 
vastlagen. Het wordt geanalyseerd als een politieke positie, en het popu-
lisme dat vanuit die positie wordt uitgedragen, is volgens sommigen een 
defensieve reactie van een politieke elite die zijn macht door internati-
onalisering ziet verbrokkelen (Duyvendak, Engelen en De Haan). Maar 
het nieuw-realisme doortrekt de hele samenleving, ook op een manier 
die zich onttrekt aan partijpolitieke analyses. Je kunt dit verlangen naar 
waarheid ook beschouwen als een reactie op het hyperrealisme – die con-
ditie van de consumptiemaatschappij waar het verschil tussen fantasie en 
werkelijkheid is weggevallen, omdat goederen hun waarde ontlenen aan 
hun vermogen fantasieën te bevredigen (zoals het verlangen naar status 
en seks). Voormalig literatuurcriticus Hans Goedkoop constateert dat er 
in het huidige tijdsgewricht een immens verlangen naar het werkelijke, 
het tastbare, is losgemaakt (Goedkoop 265-85). De Nederlandse literatuur 
na de jaren 1980 zou – op soms paradoxale wijze – door dat verlangen 
worden gekenmerkt. 

Dat verlangen zou zo hardnekkig en alomtegenwoordig niet zijn als 
het gemakkelijk vervuld zou kunnen worden. Er is geen simpel tegengif 
tegen het angstige gevoel dat de grip op de werkelijkheid teloor is gegaan. 
Talloze theoretici betogen dat mensen nu eenmaal geen onbemiddelde 
toegang hebben tot de werkelijkheid, dat zij de wereld hooguit construeren 
met behulp van een reeks complexe zintuiglijke, semiotische systemen – 
maar dat is inmiddels geen nieuw inzicht meer, en het helpt ons niet de 
specifieke situatie van dit moment te begrijpen. Het meest interessante 
en merkwaardige aan het hele nieuw-realistische debat is, volgens mij, 
het alomtegenwoordige, paradoxale besef, ook onder diegenen die op een 
ander moment een beroep doen op “de” waarheid, dat uitspraken niet in 
staat zijn om een neutrale werkelijkheid weer te geven; dat beelden niet 
direct kunnen verwijzen naar de werkelijkheid. De weerkerende discussie 
over Zwarte Piet is daar een mooi voorbeeld van: steeds weer herhalen 
voorstanders van de maskerade dat de zwartgeverfde figuur helemaal niet 
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naar echte zwarte mensen verwijst, dat het om een onschuldig folkloris-
tische verkleedpartij gaat waarvan de betekenis volkomen losstaat van de 
historische werkelijkheid van slavernij en kolonialisme. Maar al in novem-
ber 2008 bood een column van Ronald Giphart uit de Volkskrant een 
tegenvoorbeeld – een lollige toekijker bij de intocht van Sinterklaas roept 
jolig “Obama!” tegen één van de Zwarte Pieten. Op dat moment wordt 
dus wél een directe link gelegd tussen de historisch zwarte persoon en 
folkoristische uitdossing. De critici van het Nederlandse blackface-feno-
meen leveren vele andere tegenvoorbeelden; veel Caraïbisch- en Afrikaans-
Nederlandse mannen en vrouwen zijn ooit voor Zwarte Piet uitgeschol-
den. Een ander voorbeeld biedt het voetbal: Ajax-fans noemen zichzelf 
Joden en worden voor Joden uitgescholden, terwijl zowel fans als vijandige 
supporters elk werkelijk verband met de Joodse bevolkingsgroep ontken-
nen. Maar hun scheldwoord ontleent zijn kracht evengoed aan de directe 
link met een politiek zeer beladen geschiedenis – en juist om die reden 
vulden de provocerende supporters het scheldwoord aan met de geluiden 
van sissend gas, en de gescandeerde leus “Hamas, Hamas, Joden aan het 
gas”.38 

Ik wil twee punten benadrukken. Het eerste ligt het meeste voor de 
hand. Juist diegenen die het bestaan van één waarheid verdedigen, hebben 
de neiging uitspraken van anderen op te vatten als strategische zetten op 
basis van een politiek belang. Zoals Duyvendak en anderen betogen, zijn 
“allerlei onderzoekers en hun onderzoekingen onder vuur komen te liggen 
van critici die de betrouwbaarheid, niet zozeer in methodologische of sta-
tistische, maar in de politieke zin ter discussie stelden” (Vuijsje & Thomése 
98). De waarheid wordt in het huidige populistische klimaat bij de “man 
in de straat” gelegd, terwijl wordt aangenomen dat de politieke elite van 
die man vervreemd zou zijn. Daarom is er een groot wantrouwen gegroeid 
tegen wetenschappelijk onderzoek dat de stem des volks niet ondersteunt 
– en daarmee groeide het wantrouwen tegen de wetenschappelijke onder-
zoekers, die van een verkeerde politieke voorkeur worden verdacht. 

Het gevolg hiervan is dat het openbare debat verzandt in het uit-
wisselen van meningen – ik vind dit, jij denkt dat – terwijl de 
argumenten en bewijzen die aangedragen worden om die menin-
gen te staven buiten de orde worden verklaard door ze te herleiden 
tot een belang. (Duyvendak, Engelen en de Haan 98)
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Zoals Dick Pels zegt, maakt een al te fanatiek geloof in de waarheid 
elke discussie zinloos. Wonderlijk genoeg lijken de nieuw-realisten, die de 
waarheid in pacht zeggen te hebben, niet langer te denken dat taal repre-
senteert – maar hangen ze de (in wezen postmoderne) visie aan, dat taal 
performatief van aard is. Dat wil zeggen dat taal niet zozeer verwijst naar 
een buitentalige werkelijkheid, maar dat taal iets doet, iets teweegbrengt: 
overtuigt, beveelt, beledigt, manipuleert.39 Hun eigen uitspraken mogen 
dan wel een transparante waarheid representeren (behalve natuurlijk als ze 
een “geintje” maken, of een “mooie” folkloristische traditie voortzetten), 
maar hun tegenstanders, menen ze, gebruiken de taal alleen maar om te 
bedriegen, aan te vallen, te verwarren. Het inzicht in de performatieve 
werking van taal vervluchtigt dan weer op het moment dat de vrijheid 
van meningsuiting onderwerp van debat wordt. De vrijheid van menings-
uiting wordt dan als absoluut voorgesteld – bijvoorbeeld als het recht op 
beledigen – zonder acht te slaan op de subtiliteiten van de performatieve 
werking van taaluitingen in de alledaagse praktijk. Socioloog en filosoof 
Bas van Stokkom analyseert de eis op het recht op beledigen dan ook 
terecht als een pleidooi dat ten goede komt aan groepen die al een plaats in 
het publieke debat hebben verworven: 

Een right to offend kan dan ook als een “recht van de sterkste” 
worden uitgelegd: voorbehouden aan een elite van goed gebekten 
die over zendtijd en publieke podia beschikt om burgers op stang 
te jagen. De kosten zijn doorgaans voor rekening van religieuze en 
etnische minderheden die zich niet willen of kunnen verweren. 
(Stokkom 10-11) 

Schrijver Thomése speelt doelbewust met die performatieve kant van 
de taal: hij erkent volmondig dat hij met zijn schrijven wil treiteren en 
provoceren. Maar die performatieve kracht van taal is oncontroleerbaar: 
als lezers werkelijk geprovoceerd worden, kan hun reactie volkomen onge-
wenst zijn; de gewelddadige aanslagen op cartoonisten, filmers en redac-
ties zijn een schokkend voorbeeld. Schrijvers kunnen zich eigenlijk net 
zomin als opinieleiders terugtrekken op het zwakke verweer dat zij alleen 
maar een waarheid representeren. Ze hebben de representatieve werking 
van taal zelf immers ter discussie gesteld, toen ze zeiden dat hun literaire 
werk niet direct naar de werkelijkheid verwijst. Maar als zij het recht op 
spreken, aanvallen en treiteren opeisen, dan hebben hun lezers ook het 
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recht hun mening te geven. Niet met geweld, maar de stemlozen hebben 
evenveel recht tot spreken als de schrijvers en publicisten. Het probleem is 
alleen dat niet alle burgers het recht op spreken even gemakkelijk kunnen 
opeisen. 

wAARom sTEREoTypEN NIET ALLEEN mAAR om TE LACHEN zIjN 

Hierboven constateerde ik dat er in het huidige nieuw-realistische 
klimaat tegelijkertijd twee tegenstrijdige visies op taal worden uitgedragen: 
dat taal simpelweg naar de werkelijkheid verwijst; dat taal helemaal niet 
naar de werkelijkheid verwijst. Het tweede punt dat ik wil benadrukken, 
heeft specifiek betrekking op die radicale scheiding tussen beeld (Zwarte 
Piet, ‘Joden’/Ajacieden) en werkelijkheid (echt bestaande zwarte mensen, 
Joden). Die scheiding is niet nieuw. Antropoloog Daniel Miller en litera-
tuurwetenschapper Michael North analyseren diezelfde scheiding als een 
onderdeel van het primitivisme. In de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw waren West-Europese modernistische kunstenaars een tijdlang 
gefasci neerd door zogenaamd primitieve, niet-westerse volkeren. Picasso 
werd diep geraakt door de Afrikaanse maskers, Josephine Baker veroor-
zaakte een hype, jazz werd populair, de dichters van de négritude lieten van 
zich horen, en door dergelijke ontwikkelingen groeide de belangstelling 
voor alles wat Afrikaans (en anderszins niet-westers, niet-modern) was. 
Wetenschappers als Miller, North, en cultuurwetenschappers Ella Shohat 
en Robert Stam zien die fascinatie als een uiting van de manier waarop 
westerse moderne mensen de eigen verloren en begeerde authenticiteit 
op de raciale ander projecteren (bijvoorbeeld de Afrikaan). De primitieve 
beelden worden zo een uiting van hun eigen verborgen wildheid, hun 
eigen authenticiteit. Het woeste, aardse, seksuele, gewelddadige stereotype 
van de Afrikaan is wat zij zelf diep van binnen denken te zijn, wat ze óók 
zijn, of zouden willen zijn. Die primitivistische beeldvorming is dus een 
dankbaar voertuig voor westerse fantasieën. Maar als nu echte Afrikanen 
hun leefwereld binnenkomen, als migranten en medeburgers, wordt het 
moeilijk de fantasie intact te houden. Volgens Miller geven westerlingen 
het stereotype dan nog niet op. Zij proberen daarentegen de scheiding 
tussen de geliefde fantasie en de werkelijkheid intact te houden. Zij plaat-
sen het stereotype buiten de werkelijkheid in een poging de projectie te 
bewaren, in de wereld van kunst en media. En daar, in die vrijplaats, willen 
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ze niet worden geconfronteerd met de fantasie-bedervende, alledaagse 
werkelijkheid.

Dat kan ook de reden zijn waarom schrijvers – en niet alleen Vuijsje en 
Thomése – hun personages en plots zo hartstochtelijk verdedigen. Het zijn 
voor hen in eerste instantie persoonlijke fantasieën, die, gedurende hun 
schrijfproces, de emotionele en psychologische spanning van hun verhaal 
opvoeren.40 De botsing met de lezers op wiens lichamelijk bestaan derge-
lijke fantasieën uiteindelijk teruggevoerd kunnen worden, kan voor een 
schrijver hoogst ongemakkelijk uitpakken. Het gaat hier om stereotypen 
die tegelijkertijd heel persoonlijk én sociaal relevant zijn (vaak ontlenen 
ze hun kracht aan hun sociale relevantie). Er is geen gemakkelijke uitweg 
uit dit dilemma. Literatuur is aan de ene kant dat duistere domein van 
sociaal mogelijk onacceptabele fantasieën, die schrijvers onderzoeken, of 
waar ze mee worstelen. Dat moet ze zijn. En aan de andere kant grijpt 
literatuur in de maatschappij in, maakt ze deel uit van het publieke debat, 
doet ze uitspraken en lokt ze weerwoord uit. Deze ambivalentie kan niet 
simpelweg opgelost worden door te stellen dat de literatuur een vrijplaats 
moet zijn die volkomen buiten de sociale werkelijkheid staat, waar geen 
kritiek op geleverd mag worden – want daarmee ontken je de performa-
tieve werking van taal, en zeg je in feite dat literatuur sociaal irrelevant is. 
Maar hij kan ook niet opgelost worden door te zeggen dat schrijvers zich 
voortaan moeten beperken tot sociaal wenselijke fantasieën. Dat zou de 
doodsteek zijn voor de literatuur. 

Vanuit een nieuw-realistisch perspectief, dat de representatieve 
werking van literatuur nu eens wel, en dan weer niet erkent, is het moeilijk 
vast te stellen wat de sociale werking van bepaalde fantasieën is. Toch is 
die werking er wel degelijk (en dat hebben Vuijsje en Thomése aan den 
lijve gemerkt). Stereotypen zoals die van de oversekste, domme zwarte 
man, de sluwe, achter de schermen complotterende rijke Jood, de agres-
sieve, fanatieke moslim, de seksuele zwarte vrouw, die enkel lichaam is, 
zetten een niet-onschuldige sociale traditie van collectieve vernedering en 
uitsluiting voort. Vuijsje meent dat zijn stereotypen het doel hebben een 
bepaalde waarheid bloot te leggen. Dat zou de eerste stap moeten zijn in 
elk leesproces: het onderzoeken van de functie van dergelijke stereotypen 
binnen de roman. Maar het is niet gemakkelijk de functie van het beeld 
van de op geld beluste, hypocriete, weelderige zwarte vrouwen te bepalen, 
en nog minder het effect op de lezers. Welke waarheid wordt in dit beeld 
bloot gelegd? Misschien zijn die vrouwen alleen bedoeld als teken voor de 
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seksuele obsessie van Vuijsjes hoofdpersoon David, kijken we als het ware 
door zijn ogen. Dan is de waarheid die de roman hier aan de kaak wil 
stellen eerder de malle seksuele obsessie van een witte man voor weelderige 
zwarte vrouwen. Het lijkt me duidelijk dat de roman ons pesterig wil laten 
zien dat we allemaal onze eigen verlangens en angsten op elkaar projec-
teren. De roman is een sociale satire, een moderne comedy of manners. 
De vraag is alleen: wanneer werkt een stereotype satirisch, bevrijdend, en 
wanneer versterkt een stereotype zichzelf? Het feit dat de fictionele zwarte 
vrouwen zelf nauwelijks op seks belust zijn, maar de witte seksbelustheid 
vrij berekenend gebruiken om wat geld bij te verdienen, kun je op zich 
opvatten als kritiek op het racistische en seksistische stereotype van de 
hyperseksuele zwarte vrouw. Het doel van het boek zou kunnen zijn dat we 
allemaal samen leren te lachen om die mallemolen van stereotyperingen, 
zodat we eindelijk wat losser tegenover elkaar komen te staan. Bevrijd van 
de truttigheid van zowel de stereotypen, als de politieke correctheid die 
onze interculturele omgang frustreert. Dat zou prachtig zijn. Alleen: in de 
praktijk blijkt de roman bij veel lezers niet zo gewerkt te hebben. 

Als deze satire gretig gebruikmaakt van allerhande stereotypen, 
waarvan sommige uit een racistische beeldtraditie komen, betekent dat 
beslist niet dat het boek ook een racistische roman is. Ik vind Vuijsjes 
roman zeker geen racistische tekst. Daarvoor presenteert hij de stereotypen 
met te veel ironie, en neemt hij alle bevolkingsgroepen op de hak. Maar 
de stereo typen die hij gebruikt, verliezen hun performatieve kracht niet 
noodzakelijkerwijs door het enkele feit dat ze in een nieuwe, ironische 
literaire context zijn geplaatst.41 

Juist de sociaal minder weerbare groepen hebben het meeste last van 
stereo typen. Een stereotype kan blijven functioneren door herhaling; elke 
herhaling versterkt het beeld. Dat gebeurt des te meer in een tijd waarin 
er enerzijds op gehamerd wordt dat de werkelijkheid simpel, transparant, 
dat wil zeggen stereotiep, is en waarin er anderzijds geen kritische discussie 
over de dominante fantasieën wordt geduld. Ik kan deze roman echter niet 
lezen zonder me bewust te zijn van die lange beeldtraditie waarin zwarte 
vrouwen (vaker wel dan niet fors geschapen) zijn neergezet als zinnelijke, 
seksuele wezens – niet zozeer vanwege hun eigen seksueel verlangen, maar 
als het doelwit van seksuele projecties. Deze traditie is al decennialang 
door talloze (vaak vrouwelijke) literatuurwetenschappers en letterkun-
digen (vaak uit de Afrikaanse diaspora) geanalyseerd en bekritiseerd. Ze 
lieten zien dat die beeldtraditie een reservoir vormt aan westerse erotische 
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fantasieën over zwarte vrouwen, die hand in hand ging met de productie 
van rassentheorieën die zwarte vrouwen als minder dan menselijk onder 
alle andere mensen plaatsten. Deze beeldvorming maakte ook deel uit van 
de verdediging van de legitimiteit van kolonisatie en slavernij. Historisch 
gezien is die beeldvorming, met name in de negentiende eeuw, een 
element geweest van een hardnekkig mondiaal machtssysteem. Ik herhaal 
deze geschiedenis niet omdat ik denk dat ze onbekend is, maar omdat ik 
wil benadrukken dat ze nog steeds relevant is. De structurele ongelijk-
heid tussen bijvoorbeeld Surinaamse Nederlanders en witte Nederlanders 
is niet opgelost. De zwarte vrouwen waarover Vuijsje spreekt, hebben, 
om met van Stokkom te spreken, veel minder toegang tot “zendtijd en 
publieke podia” dan hijzelf, als journalist. Het beste bewijs is misschien 
dat Surinaamse vrouwen zelf wel degelijk schrijven – er is zelfs al sinds de 
millennium-wisseling sprake van een ware “boom” van zeer getalenteerde 
Surinaamse en Surinaams-Nederlandse schrijfsters – maar dat hun tiental-
len soms uitstekende romans en verhalenbundels in de media veel minder 
aandacht trokken dan deze ene roman over hen. 

Hier ligt, wat mij betreft, één van de knelpunten in de hele discussie 
over stereotypen. De toegang tot publieke podia, tot hoger onderwijs en 
beter betaalde banen is niet gelijk voor alle groepen in de maatschappij. 
Ingewikkelde processen van uitsluiting en insluiting zijn op allerlei niveaus 
en in allerlei domeinen werkzaam, ook in de media en de literatuur. 
Beeldvorming maakt deel uit van die processen. De beeldvorming van 
zwarte vrouwen als seksuele wezens is in Nederland nog steeds heel sterk. 
Emeritus hoogleraar Gloria Wekker suggereert zelfs dat de meest voor-
komende vorm van racisme in Nederland het seksueel racisme is (Wekker 
2014). In een context waar weinig alternatieve beelden voorhanden zijn, 
werkt de simpele herhaling van die beelden als een versterking van die 
beeldvorming. In een context waarin de media voortdurend inzoomen op 
datgene wat al de aandacht heeft gekregen, heeft de alternatieve beeld-
vorming – die er wel degelijk is – nauwelijks de kans haar kritische werk 
te doen. 

Laat ik mijn focus verbreden. Uitsluiting en insluiting zijn net zozeer 
institutionele processen, als het gevolg van beeldvorming. En toch zijn 
woorden en beelden ook van belang. Geert Mak liet met het voorbeeld 
van de opsplitsing van het voormalige Joegoslavië zien hoe gemakkelijk 
een publieke manier van spreken over “anderen” in maar een paar jaar kan 
omslaan in daadwerkelijk geweld tussen bevolkingsgroepen, die daarvoor 
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vreedzaam naast elkaar leefden (Mak 57-59). Hij analyseert de “taalvervui-
ling” (Mak 59) waarvan nationalisten en rechtse populisten zich destijds 
bedienden, taalstrategieën die op dezelfde manier werkten als bij de natio-
naal-socialisten in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, en hij trekt de 
lijn door naar het heden. Hij hekelt het beroep op het nationalisme, en die 
absolute tweedeling tussen “wij” en “zij”. In zo’n klimaat is het verzet tegen 
wij/zij-denken bloednodig, en daarin kunnen satirische romans een grote 
rol spelen. Maar tegelijkertijd kunnen stereotyperingen het wij/zij-denken 
versterken. En dat kan in de huidige situatie ongewenste sociale conse-
quenties hebben. 

Het zou allemaal anders liggen als zwarte schrijfsters, met hun alter-
natieve beelden, net zo enthousiast werden onthaald en net zo gretig 
besproken, bij DWDD, Pauw, in Vrij Nederland, Margriet en het Algemeen 
Dagblad. Als lezers meer hoorden over bijvoorbeeld Marylin Simons, 
Annet de Vries, Annel de Noré, Cándani, naast Cynthia McLeod, Ellen 
Ombre, en Astrid Roemer, als ze in 1982 Een dikke zwarte vrouw als ik 
hadden gezien, dat toneelstuk van Thea Doelwijt op basis van het werk van 
de formidabele Sophie Redmond, arts, toneelschrijfster, actrice, politica, 
als ze zelfs alleen maar de allergrootsten onder de Afrikaans-Amerikaanse 
en Caraïbische schrijfsters hadden gelezen – Nobelprijswinnares Toni 
Morrison, Paule Marshall, Maryse Condé, Alice Walker, Jamaica Kincaid, 
bijvoorbeeld – er zijn te veel geniale schrijfsters in de Afrikaanse diaspora 
om op te noemen; dan zouden ze de evocatie van het oude stereotype 
van de seksueel beluste zwarte vrouw hoofdschuddend naast zich neerleg-
gen. Wie gelezen heeft hoe zwarte schrijfsters zelf schrijven over de manier 
waarop anderen hun fantasieën op hen loslaten, kan weinig belangstelling 
opbrengen voor een nieuwe vorm van stereotypering, behalve als de betref-
fende auteur daar een werkelijk kritische draai aan weet te geven.42 

fANTAsIE EN oNsCHULD

Ik heb hierboven geprobeerd het stereotype van de zwarte vrouw in 
een sociale en literaire context te plaatsen. Daarmee heb ik dat stereo-
type nog niet van zijn kracht ontdaan. Want zelfs al heeft dat stereotype 
een kwalijke geschiedenis en een mogelijk negatieve uitwerking op het 
heden, het kan toch nog de persoonlijke fantasie zijn van de schrijver – de 
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krachtige motor van zijn creativiteit, waarvan de kracht niet afhangt van 
sociale wense lijkheid.

De filosoof Slavoj Žižek biedt hier een schat aan inzichten. Ik trek 
de discussie weer breder, en ik volg Žižek in zijn redenering over racis-
tische stereotypen in het algemeen. Žižek werkt de stelling uit dat we ze 
als fantasie kunnen beschouwen. Ik heb daarnet gewezen op de ambiva-
lentie in het Nederlandse stereotype (bijvoorbeeld Zwarte Piet), dat aan 
de ene kant wordt gezien als totaal los van de werkelijkheid, en aan de 
andere kant als wél naar de werkelijkheid verwijzend. Žižek beschouwt een 
dergelijke ambivalentie als een kenmerk van het postmodern racisme, dat 
een welbewust, cynisch onderscheid maakt tussen werkelijkheid (“Ik weet 
best dat alle culturen/mensen evenveel waard zijn”) en de eigen racistische 
visie (“maar ik zeg toch...”) (Žižek 2000). De spreker splitst zichzelf als 
het ware op: aan de ene kant is er het zelf dat bepaalde kennis bezit (over 
kolonisatie en slavernij, over racisme), maar aan de andere kant is er het 
zelf dat spreekt en handelt alsof hij die kennis helemaal niet bezit. Dat is 
zijn onschuldige, onwetende kant. Hij kan die kant verdedigen door zich-
zelf als slachtoffer te presenteren; hij is werkloos, kan geen goede woning 
vinden, terwijl intussen die migranten wel alle steun en subsidies lijken te 
ontvangen (Myers 103-104). 

In deze situatie heeft het niet zoveel zin in debat te gaan over het feit 
dat het racistische stereotype niet op de werkelijkheid gebaseerd is. Dat 
weet de betreffende spreker allang. Het heeft wel zin om onder ogen te 
zien dat het hier om een fantasie gaat, met een heel bepaalde functie. De 
fantasie van het racistische stereotype heeft namelijk de functie het ver-
storende, ongrijpbare element in de maatschappij te belichamen. Zonder 
de Jood, de Surinamer, of de Marokkaan, meent de spreker, zou de maat-
schappij een heerlijke harmonieuze gemeenschap vormen (Žižek 1992 
90). Maar juist de fantasie van de verstorende figuur is onmisbaar om de 
droom dat zo’n harmonieuze samenleving mogelijk zou zijn, in stand te 
houden (Myers 108-09).

Over fantasieën is in principe geen rationele discussie mogelijk. Zoals 
Tony Myers in zijn inleiding op Žižek uitlegt, is onze fantasie het raam zelf 
waardoor we de wereld bekijken. Zonder onze fantasieën hadden we niet 
eens toegang tot de werkelijkheid. In Žižeks werk is fantasie iets anders 
dan simpelweg de verbeelding waarin je je verlangens vervult. Een fantasie 
is een reactie op wat jij denkt dat de anderen (je ouders, onbegrijpelijke 
buitenstaanders) van je willen – waardoor een fantasie altijd in interactie 
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tot stand komt. Je verlangt bijvoorbeeld naar iets omdat je vermoedt dat je 
ouders graag willen dat je dat zou doen. Ook de racistische fantasie begint 
hier: je vermoedt dat buitenstaanders – moslims, bijvoorbeeld – iets van je 
willen; maar omdat je niet precies weet of begrijpt wat ze willen, creëer je 
zelf een begrijpelijk scenario: ze willen de macht overnemen, homo’s en 
vrouwen vermoorden of onderdrukken, en de sharia invoeren. Vervolgens 
wordt dat scenario de basis voor jouw eigen fantasie over de moslim. Hier 
ontstaat het raamwerk waarmee je vervolgens de wereld om je heen bekijkt. 
Juist omdat het fantasiescenario uit angst en onzekerheid is ontstaan, stelt 
Žižek, kan het niet gemakkelijk ter discussie gesteld worden. 

Ten slotte wijst Žižek nog op de zinnelijke dimensie van de fantasie. 
Niet alleen gaat een fantasie over de manier waarop we ons eigen plezier 
organiseren, we kijken ook naar anderen als mensen die een heel ander 
soort plezier zoeken en vinden, op een manier die voor ons verborgen 
blijft. Of we zien ze als mensen die ons eigen genot van ons proberen af 
te pakken (Myers 105-06). In bijna alle racistische stereotypen vinden we 
dan ook verwijzingen naar de vreemde of bedreigende seksuele gewoontes, 
eet- en werkgewoontes van de “anderen”. Daarom (en om nog heel wat 
andere redenen) hebben ook de beelden van seksuele zwarte mannen en 
vrouwen zo’n hardnekkig bestaan in de witte fantasie. Daarom ook draait 
het debat over multiculturalisering in wezen over seksualiteit en gender 
(De Swaan, Hoving). Onverzoenbare fantasieën over plezier en genot 
botsen hier op elkaar. 

De analyse van het racistisch stereotype als een middel om de droom 
van een volmaakte samenleving in stand te houden is heel verhelderend om 
de Nederlandse discussies over moslims in perspectief te zetten. Maar het 
is niet de situatie die we in Vuijsjes roman aantreffen. Het gaat daar eerder, 
zoals ik boven al suggereerde, om de fantasie van ongehinderd interraciaal 
seksueel contact – een paradijselijke situatie die helaas onmogelijk gemaakt 
wordt door wederzijds wantrouwen, wederzijdse stereotyperingen, inhalig-
heid en hypocrisie. Het verhaal wasemt een verlangen naar onschuld uit. 
Juist door te stellen dat iedereen zich schuldig maakt aan stereotyperingen 
en wantrouwen, is niemand meer schuldig. Het is die vermaledijd hard-
nekkige geschiedenis van kolonisatie, racisme en antisemitisme die een 
vrije omgang onmogelijk maakt. We deden er beter aan die erfenis van ons 
af te schudden, lijkt de roman te willen zeggen, ons verlangen naar elkaar 
toe te geven, en elkaar voortaan vrij, als gelijken, te ontmoeten. 
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De Britse cultuurwetenschapper Paul Gilroy legt uit waarom dat niet 
zomaar kan. We kunnen die geschiedenis niet van ons afschudden, stelt hij, 
omdat hij nog niet lang is verwerkt. De kolonisatie is in Groot-Brittannië 
(en in Frankrijk, Italië, Spanje, België en Nederland) nog grotendeels een 
onderwerp van schuldgevoel en schaamte, waar witte Britten (en anderen) 
in de regel van wegkijken (Gilroy 89-90). Gilroy ziet de enorme belang-
stelling voor de Tweede Wereldoorlog als een teken voor het nationale ver-
langen terug te keren naar een moment dat de natie nog ondubbelzinnig 
goed was. De belangstelling voor de kolonisatie steekt daar magertjes bij af. 
Toch is het noodzakelijk dat dat verleden grondig wordt besproken. Gilroy 
suggereert dat Europese naties met een onverwerkt koloniaal verleden aan 
een post-imperialistische melancholie lijden, die het ze onmogelijk maakt 
te rouwen om het verlies van de almachtsfantasie die met de imperialis-
tische identiteit samenhing. Zo kan het verleden niet werkelijk verwerkt 
worden (Gilroy 98-99). Wat niet verwerkt is, blijft voortwoekeren. De 
postkoloniale migranten brengen het onderwerp niet alleen zelf ter tafel 
(bijvoorbeeld door een gedenkteken aan de slavernij te eisen), maar ze 
herinneren door hun loutere aanwezigheid ook onophoudelijk aan dat ver-
leden. Gilroy meent dat latere generaties immigranten, die niet uit voor-
malige kolonies kwamen, toch volgens datzelfde, al ingesleten, patroon 
van vijandschap worden ontvangen (Gilroy 100).

In reactie op dergelijke onhanteerbare schuldgevoelens gaan vele 
Britten (en Fransen, Belgen, Nederlanders...) zich beschouwen als slacht-
offers. Gilroy ziet het slachtofferschap als een neurotische, erotisch geladen 
conditie. Uiteindelijk leidt die conditie tot zelfhaat en apathie. Die apathie, 
die ik in verband breng met het cynisme dat Žižek noemt, uit zich onder 
meer in het aanvaarden van de historische onvermijdelijkheid van racisme. 
De deplorabele toestand van veel gedekoloniseerde naties kan dan gelden 
als bewijs dat de koloniale misère dus niet alleen de schuld van de Europese 
kolonisten was. Ook de postkoloniale regimes gedragen zich slecht, en 
zelfs racistisch. Onderzoeken die uitwijzen dat in het Britse rechts systeem 
racisme voorkomt, worden gerelativeerd met de opmerking dat dat racisme 
onbedoeld is.43 Zo wordt de onschuld enigszins hersteld – en de melancholie, 
apathie en cynisme in stand gehouden. 

Gilroy wijst overigens met plezier op al die initiatieven die wel opdui-
ken om de erfenis van het koloniale verleden aan de orde te stellen. Je vindt 
ze alleen op weinig zichtbare plaatsen in de populaire cultuur, politiek en 
wetenschap, zegt hij, en de mainstream media laten er veel te weinig van 

lichtheid van literatuur.indd   89 9/06/15   14:06



90

zien. In die minder mediagenieke kringen vind je wel allerlei pogingen 
om een voortdurende, alledaagse omgang met verschillen te ontwikkelen, 
geleid door ideeën over gastvrijheid, wederzijdse zorg en tolerantie (Gilroy 
99). Het lijkt mij dat zo’n alledaagse omgang alleen onder twee voorwaar-
den mogelijk is. Ten eerste moet ze berusten op de erkenning dat oude 
patronen van uitsluiting (racisme, seksisme) nog steeds op institutioneel 
niveau werkzaam zijn, en dat individuele “goede wil” dus niet voldoende 
is om gelijkwaardige omgang te creëren. Het ontkennen van structurele 
machtsverschillen komt niet alleen voort uit de weigering de vele uitslui-
tingsmechanismen te onderkennen, die in elke maatschappij werkzaam 
zijn. Het komt ook voort uit een marktdenken dat ons, ten onrechte, alle-
maal als gelijkwaardige consumenten wenst te zien, met gelijke kansen op 
rijkdom en geluk. Inzicht in structurele ongelijkheid is één voorwaarde 
voor de alledaagse omgang tussen verschillende groepen. Ten tweede moet 
die omgang niet worden gedomineerd door de fantasieën van één bepaalde 
groep. In Nederland lijken de ideeën van het nieuw-realisme zo alomte-
genwoordig te zijn, dat de luide stem van de opiniemakers die de ultieme 
waarheid zeggen te vertolken alle andere stemmen wegdrukt. Hun fanta-
sieën domineren.

Gilroy besteedt er in zijn werk over “postcolonial melancholia” weinig 
aandacht aan, maar de Nederlandse filosofe Baukje Prins wees wel op de 
gender-specifieke (mannelijke) aard van het nieuw-realisme. De roep om 
een harde, éénduidige waarheid, het verlangen naar een krachtig, schulde-
loos, almachtig zelf, kan inderdaad in verband worden gebracht met tra-
ditionele definities van mannelijkheid. De fantasie over een onbegrensde, 
gelijkwaardige seksuele omgang tussen mensen van verschillende kleur en 
maatschappelijke positie, waarbij de wens enige lichamelijke en geestelijke 
distantie te houden als truttigheid wordt gezien, lijkt me in de eerste plaats 
een mannelijke fantasie. 

wAT TE DoEN mET fANTAsIE 

Wat kan de literatuur betekenen, in deze lastige situatie vol patstellin-
gen? Kan literatuur hier wel wat uitrichten? 

Natuurlijk. Er zijn talloze in het Nederlands publicerende auteurs 
die zich buiten deze fantasieën bewegen. De Surinaamse en Surinaams-
Nederlandse auteurs die ik noemde, zijn daar een voorbeeld van. 
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Wonderlijk genoeg zijn er weinig boekbesprekers in Nederland die die 
romans betekenisvol vinden als een bijdrage aan de Nederlandse discussie 
over kolonisatie en multiculturalisering. De romans worden gezien als een 
evocatie van een exotische situatie ver weg, die uiteindelijk niets met “ons” 
heeft uit te staan. Zo werd en wordt ook literatuur van migranten in eerste 
instantie benaderd als werk over de identiteitsproblematiek van de immi-
grant, in plaats van als een commentaar op, bijvoorbeeld, de krampachtige 
manier waarop Nederland immigratie – als onvermijdelijk onderdeel van 
de globalisering waar Nederland haar welvaart aan dankt – reguleert. Deze 
romans van immigranten en bewoners van voormalige koloniën gaan over 
de sociale, culturele en psychische gevolgen van kolonisatie en dekolonisa-
tie, ze gaan over de strijd om aan armoede, isolatie en corruptie te ontsnap-
pen, ze gaan over seksualiteit en nieuwe sekseverhoudingen. Maar omdat 
veel van deze werken geen deel uitmaken van de postkoloniale Nederlandse 
fantasiewerelden, worden ze vaak niet als stem in het debat herkend. Het is 
de literatuurkritiek te verwijten dat zij veel te weinig aandacht besteedt aan 
deze verhalen, die een welkome verbreding van het debat zouden kunnen 
betekenen. Die veronachtzaming houdt de mythe in stand dat er maar één 
soort fantasie van belang is. 

Er bestaat aan de andere kant heel veel literatuur en film die maar al 
te goed inspeelt op de bestaande fantasieën, en het publiek, soms met veel 
succes, een bevredigende fantasiewereld aanbiedt waarin de bedreiging 
voor een harmonieuze wereld uit de weg wordt geruimd, waarin seksuele 
verlangens en machtsverlangens wel worden bevredigd. Dat kunnen 
ambachtelijk knap gemaakte producties zijn, ze kunnen vermakelijk en 
succesvol zijn, maar ze hebben daarmee nog niet noodzakelijkerwijs groot 
maatschappelijk of artistiek belang. 

Ik ga ervan uit dat er geen rationele dialoog mogelijk is tussen fanta-
sieën. Dat betekent dat een ideologiekritische benadering van literatuur, 
ondanks het feit dat ze vaak onmisbare inzichten biedt, niet snel tot ver-
anderingen leidt. Ik zie wel iets in een benadering die literatuur (onder 
meer) als manipulatie van psychische en seksuele spanningen ziet, zoals 
bijvoorbeeld de Franse filosoof Jean-François Lyotard voorstelt. Maar ik ga 
er ook weer niet van uit dat de beste literatuur zich kenmerkt door een zo 
extreem en brutaal (tegen de schaamte in) mogelijk volgen van de eigen 
fantasie. Het is waar dat de intensiteit van emotionele lading tegenwoor-
dig wel wordt gezien als een kenmerk van authenticiteit of kwaliteit, maar 
die visie ligt in het directe verlengde van de marktideologie: datgene wat 
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je verlangens het meest intens en onmiddellijk bevredigt, is het meeste 
waard. En toch: de meest interessante literatuur is niet die literatuur die de 
hevigste klappen uitdeelt, die je in snikken doet uitbarsten, of die je het 
hardste doet klaarkomen.44 

De meest interessante literatuur in de context van het machteloze 
multiculturele debat, waarbij ieder zich beroept op onschuld en cynisme 
hoogtij viert, is de literatuur waarin op een andere manier met die psychi-
sche spanningen wordt gewerkt. Daar wordt géén onschuld geclaimd, die 
wordt niet door cynisme bepaald, terwijl er intussen wel een riskante wor-
steling wordt aangegaan met de eigen fantasie – waarvan de aantrekkings-
kracht weliswaar wordt bevestigd, maar die toch niet als de enig mogelijke 
wordt opgelegd. 

In de andere essays in dit boek worden een aantal boeken besproken 
waarin dat het geval is. Ik wil hier, als aanvulling, twee romans bespre-
ken die, in tegenstelling tot die andere, maar zijdelings met kolonisatie 
en multiculturalisering te maken hebben. Maar ze geven wel een bijzon-
dere draai aan die opmerkelijke constellatie van fantasieën, waar de nieuw- 
realistische onschuldigen zich op baseren. Omdat de nieuw-realistische 
onschuldige, cynische positie zo sterk verbonden lijkt met mannelijk-
heid, zou ik twee mannelijke auteurs willen voordragen. De eerste, Hafid 
Bouazza, heeft vaker van zich laten horen in het debat over literatuur en 
multiculturaliteit. Hij is volkomen wars van identiteitspolitiek. De tweede, 
Willem Melchior, heeft weinig te zeggen over de multiculturalisering. Hij 
staat bekend als een auteur die in ongelofelijk fraai Nederlands, en pijnlijk 
obsessief, schrijft over sadomasochistische homoseksualiteit. Allebei schrij-
ven ze in de fragmenten die ik bespreek een min of meer duistere fantasie 
tot leven. Allebei roepen ze die fantasie op zo’n eigenzinnige manier op, 
dat de “normale” machtsverhoudingen die aan die fantasie ten grondslag 
liggen, bloot komen te liggen, ontrafeld worden, en op hun kop gezet. 
Geen van beiden doen ze dat vanuit een emancipatoir verlangen.

In Bouazza’s roman Salomon (2001) bezoeken vier jonge jongens een 
prostituee in de Amsterdamse rosse buurt. Bouazza’s waanzinnige, exube-
rante beschrijving, vanuit het gezichtspunt van zijn overgevoelige held, 
toont de vrouw als een gruwelijke, overweldigende, opwindende oerwereld. 
Ik heb het fragment niet gekozen omdat het hier om een zwarte vrouw zou 
gaan: “Wat ons op het bed wachtte, was een opslagplaats van paarlemoeren 
vlees en vet, gekleed in een witte badjas” (Bouazza 30). De opgewonden 
held van het verhaal is een Amsterdammer, al verwijst de roman nauwelijks 

lichtheid van literatuur.indd   92 9/06/15   14:06



93

naar de vertrouwde Amsterdamse vertelstijlen. Zijn seksuele opwinding 
wordt niet gevoed door interraciaal verschil, maar wel door het feit dat de 
vrouw als iets prehistorisch, iets oers wordt ervaren (niet zo heel anders 
dan het verlangen van de hoofdpersoon van Vuijsjes roman, die ook in 
eerste instantie primitiviteit zocht). Waar het me om gaat, is dat er hier 
een heel complexe literaire verlustiging in vrouwelijke weelderigheid wordt 
geboden, die de mannelijke superioriteit niet bevestigt, maar tot op zekere 
hoogte onderuithaalt. De beschrijving kan zeker als neerbuigend worden 
ervaren: “Ik weet niet hoeveel plooien en ledematen onze lichtekooi had. 
Als elke plooi en elke rimpel in een vrouwenlichaam staat voor een jaar, 
dan was deze vrouw rond de honderd jaar oud (...) De tepels waren afge-
stompt, moedeloos, gezonken tot kraters in hun hobbelige areola’s die zo 
groot waren als parasols” (Bouazza 29). De verbijsterde jongen is vol (al 
even ambivalent te waarderen) bewondering: “Haar mond was vermiljoen 
geverfd (...) getuit als een pioenroos of de sluitspier van een muilezel (zoals 
Gobo zei – zijn humor was onuitputtelijk). Ze was mooi. Haar onderkin 
was keurig in drie plooien gevouwen” (Bouazza 30). Deze beschrijving 
wordt onderbroken door een korte terugblik op de kindertijd van de held. 
Het is een mooie suggestie van de zintuiglijke verwarring van die periode 
(“een kolkende massa van kleuren” (Bouazza 30)), waarbinnen de held heel 
langzaam zijn zintuigen leert te regelen. “De stad was mijn overbevolkte 
baarmoeder (...) ik moest van de stad en haar park gespeend worden, want 
te veel groen omloverde mijn geest” (Bouazza 32-33). Zo begrijpen we 
dat het bezoek aan de overweldigende prostituee, die een “oerwereld” is 
“van baarmoederlijke oorden, waar vreemde wezens hof hielden, en bizarre 
vogels met viertenige, paarse klauwen, geribbeld als sokken” (Bouazza 35) 
een rite de passage is, waarin de jongen zich los probeert te maken uit de 
sensuele overweldiging van zijn nog onvolwassen bewustzijn. In psycho-
analytische termen gaat het om zijn uittrede uit de voor-symbolische ima-
ginaire orde, die met de moeder wordt geassocieerd. Net als Vuijsjes fors 
geschapen heldinnen, neemt ook deze vrouw het initiatief in wat voor haar 
weinig verheffende, maar noodzakelijke geldarbeid is. De held keek nog 
in de spiegel, toen de vrouw “mij onder de oksels vastpakte en tussen de 
kudde van haar boezem te vondeling legde (...) Ik rolde over de hobbels en 
bleef aan haar navel steken, totdat haar moederlijke handen mij vonden 
en tussen wijsvinger en duim begon zij van mijn lid een shagje te rollen” 
(Bouazza 34). De jongen werd overmeesterd door een exuberant weergege-
ven opwinding, totdat de “melkweg” kwam. Hij is de vrouw daarna intens 
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dankbaar voor zijn inwijding: “O ik hield van haar. Ik had mijn moeder 
gevonden” (Bouazza 36). De vrouw intussen, bevindt zich ver van hem: 
“Alleen zal ik haar laatste woorden nooit begrijpen. Ze zei dat ze nooit zo 
makkelijk haar geld had verdiend” (Bouazza 36).

De vrouw die het object van de lust is, is de jongen in alle opzichten 
de baas; zij is een moederlijke oerwereld die hem volkomen overvleugelt, 
en die hem zijn eigen seksualiteit leert kennen. Er wordt haar echter geen 
enkele subjectiviteit gegund. Maar aan de andere kant – en hier verschilt 
de roman van Vuijsjes debuut – wordt zij ook niet in het mannelijk hetero-
seksuele domein ingelijfd. De jonge held volgt niet het gebruikelijke pad, 
waarin hij zich vrouwen zoals deze zal gaan toe-eigenen; Alleen maar nette 
mensen blijft veel dichter bij dat bekende patroon. Hij vindt zijn moeder 
om haar te kunnen verlaten. Hij erkent dat hij haar niet begrijpt, maar hij 
legt haar ook zijn fantasieën niet op. Het was niet zijn missie om zich de 
oerwereld, de staat der authenticiteit en primitieve onschuld toe te eigenen 
door een relatie met oermoederlijke vrouwen aan te gaan. Zijn seksualiteit 
volgt niet het pad van de “normale”, dominante heteroseksualiteit. “Deze 
vrouw had mij de sleutel getoond, ik mocht de sleutel met de spitse kop 
houden, en eenmaal gevonden behoefde ik geen vrouw meer als portier. Ik 
droeg zelf tien portiers bij mij” (Bouazza 36). 

Een vertrouwd scenario wordt hier op zijn kop gezet. Dat scenario luidt 
als volgt: Een onschuldige Nederlandse jongen zoekt seksuele volwassen-
heid, en daarmee zijn mannelijkheid, door zich een mythische, oervrouwe-
lijkheid seksueel toe te eigenen, die hij als absoluut anders ervaart. Daarna 
(en daarnaast) kan hij een volwaardige relatie aangaan met hem meer 
gelijke (moderne) vrouwen. Toch wordt die mannelijkheid juist gevormd 
door de toe-eigening van die primitieve vrouwelijkheid. Dit scenario is te 
herkennen in allerhande koloniale praktijken, en bijvoorbeeld in de histo-
rische hogere klassen waar jongens hun lusten op dienstmeisjes botvierden. 

Het bijzondere van dit fragment is dat er geen sprake is van toe- 
eigening en dominantie. De inwijding opent niet het pad naar de toe- 
eigening van andere vrouwen, maar naar masturbatie. Door het hele 
gebeuren wordt geen dominante mannelijkheid gecreëerd, door middel 
van het vervullen van (seksuele) machtsfantasieën, en dat is het punt dat 
ik wil maken. Als je Bouazza’s verhaal naast dat van Vuijsje leest, herken je 
de vruchtbare ambivalentie bij Vuijsje beter; maar Bouazza gaat heel wat 
verder in het vermijden van het masculiene happy end. De jongeman blijft 
in de hele roman overweldigd door de al te intense zintuiglijkheid van de 
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stad, zonder dat zijn liefde voor een meisje of zijn obsessie voor een strips 
lezende buurman hem enige sturing geeft. Bovendien trekt een morsige 
sloeber van onbepaalde moslim-achtergrond bij hem in en gooit zijn huis-
houden in de war. Niets biedt zijn mannelijkheid houvast. Is dit een model 
voor een harmonieuze interculturele interactie? Nee, bepaald niet – maar 
in dit verhaal schept Bouazza wel een zintuigelijk, erotisch, uiterst ver-
warrend beeld van een multicultureel Amsterdam waar sekseverhoudin-
gen, noch seksualiteit, noch etniciteit, enig houvast bieden. Interculturele 
seksuele omgang is zeker mogelijk, zoals in andere verhalen van Bouazza 
duidelijk wordt gemaakt, het is waar de hele maatschappij om draait; maar 
die omgang heeft meestal niets uit te staan met de fantasieën die bevre-
digd hopen te worden, is zelden bevorderlijk voor het scheppen van een 
stabiele mannelijke identiteit, en ook niet voor het creëren van een harmo-
nieuze gelijkwaardigheid. Die is in elk geval al een illusie. Is dit werk, ten 
slotte, een bijdrage aan het thematiseren en verwerken van het koloniale 
verleden? Nee, hoewel het wel een andere mogelijkheid biedt om je tot 
de (verwarringen van de) multiculturalisering te verhouden – in alledaags 
geklungel, waarbij het erotische niet meer als machtsstrategie kan worden 
ingezet. En daarmee kun je Bouazza’s werk beschouwen als onderdeel van 
de broodnodige alternatieve verbeelding die Gilroy roemde. Het alledaagse 
geïmproviseer staat daarin centraal. 

Willem Melchior schrijft bijna altijd over seks. De fantasie waar hij zijn 
verhalenwereld omheen bouwt, is heel duidelijk: het gaat om een homo-
seksueel masochistisch verlangen naar een meester. Om die fantasie uit te 
spelen leent Melchior heel af en toe geschikte decors uit de mythologie 
en literatuur: de klassieke wereld (uitgelezen decor voor homo-erotische 
fantasieën), Perzië (idem); maar meestal situeert hij zijn verhalen in New 
York of elders in de Verenigde Staten, of in Nederland. Hij is er vooral 
geweldig goed in om met een mengeling van een naturalistische en alle-
daagse spreekstijl de banaliteit van het alledaagse op te roepen. Zijn seks-
scènes spelen zich soms in de allerburgerlijkste milieus af, zijn personages 
kunnen over de meest alledaagse details mijmeren, terwijl ze op het punt 
staan zich over te geven aan heftige seks. Als Melchior er de klassieken 
en Perzië bijhaalt, doet hij dat ook zonder omslag, alsof hij overduidelijk 
wil maken dat dat een kunstmatige vertellersingreep is, die de handeling 
enige herkenbaarheid moet geven. In zijn roman 24/7 treedt ook zo’n bijna 
plichtmatige exotische figuur op: een schimmige, ongetwijfeld frauduleuze 
Amerikaan van Hongaarse afkomst, die zich via internet bekend maakt 
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als Sir Tamás. 24/7 vertelt hoe een Amsterdamse jongeman probeert om 
zich via een internetcontract als slaaf uit te leveren aan deze zeer gewenste 
sadistische meester. De tekst bestaat uit een aaneenschakeling van alle-
daagse gebeurtenissen, waarin boodschappen doen en bezoek aan vrienden 
worden afgewisseld met seksuele avonturen, en, meer en meer, overpein-
zingen over de raadselen van de seksuele lust, en de wanhopige vraag hoe 
het masochistisch verlangen vervuld kan worden. 

Wat dit werk zo belangrijk maakt, is de manier waarop Melchior laat 
voelen dat het verlangen aan de ene kant radeloos intens is – werkelijk een 
zaak van leven en dood – terwijl het aan de andere kant vervlochten is met 
de banaliteit van het alledaagse. Er wordt geen enkele poging gedaan het 
seksuele verlangen te mythologiseren of te verfraaien (of, erger nog, op 
spectaculaire wijze te vervullen en op te lossen). Dat de duistere, exotisch 
Midden-Europese Sir Tamás als tegenspeler wordt opgevoerd, heeft niet 
het mythologiserend effect dat een oriëntalistische fantasie zou kunnen 
hebben. De literaire keuze voor deze tegenspeler laat de hoofdpersoon juist 
langdurig piekeren over de betrouwbaarheid van die figuur, juist omdat 
het zo voor de hand ligt dat een frauduleuze website zo’n aantrekkelijk 
exotische naam zou inzetten. Naam en omschrijving van Sir Tamás ver-
hogen zijn marktwaarde als sadistische meester aanzienlijk. Je zou dat als 
een ironische kritiek op de globalisering van de seksmarkt kunnen lezen, 
en op de voortdurende marktwaarde van het exotische. Dàt het scenario 
dat Sir Tamás biedt zo stereotiep is, doet echter niets af aan de werkelijk-
heid van de opwinding die hij in de hoofdpersoon opwekt. Het scenario 
verwijst niet naar een zuivere werkelijkheid, maar is louter performatief: 
niet bedoeld om een werkelijkheid te representeren, maar om een gevoel 
op te wekken. Dat is de inzet van deze roman: 175 pagina’s lang blijft 
de spanning van dat verlangen opgevoerd worden, afgezwakt, bevraagd, 
betwijfeld, en opnieuw opgevoerd, in een uitputtende zoektocht naar het 
moment waarop eindelijk een andere macht de twijfel van de hopeloze 
zoeker beëindigt. 

Juist doordat Melchior die zoektocht weigert te romantiseren, wordt 
duidelijk dat zijn verlangen niet zo heel erg afwijkt van wat in Nederland 
gewoon is. Lees de volgende scène, als de held op pagina 90 het contract 
van zijn mogelijke sadistische meester doorneemt:

Je kunt zeggen dat het flauwekul is en dat ik me belachelijk maak, 
en waarschijnlijk is dat ook zo, maar als ik het niet serieus neem, 
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om te beginnen in elk geval om erachter te komen waar mijn 
wellust me brengt, schiet ik er niks mee op. Het contract opent 
een wereld die me doet duizelen. Als je tot je door laat dringen wat 
er staat, is elke regel ervan een vernedering, die door het formele 
taalgebruik des te venijniger aankomt – inderdaad als een klap in 
je gezicht, een stomp in je maag.

Het is net zoiets als bij de Baghwan gaan, in Poonah. Of brood uit 
gaan delen in landen waar het oorlog is. De laatste halte voor de 
zelfmoord. (Melchior 90)

Even later leest de hoofdpersoon een krantenartikel over de bezuini-
gingen die door Europese afspraken noodzakelijk zijn geworden. 

Nederlanders zijn masochisten, heet het in de bijgaande tekst, 
maar zelf noemen ze het “afspraak is afspraak”. Het treft me omdat 
het contract me vooral opwindt vanwege de afspraken die erin vast 
worden gelegd (...) Kennelijk hangt masochisme samen met een 
sterk plichtsbesef. (Melchior 99)

De held laat ons weten dat “de slaafse onderwerping volgens mij tame-
lijk universeel is” (Melchior 99). Als we deze gedachten over het maso-
chisme serieus nemen, dan zou je die inderdaad van toepassing kunnen 
vinden op de Nederlandse situatie van nu: de roep om sterk leiderschap, 
dat ons van de verwarringen van het alledaagse bevrijdt; het beroep op rea-
lisme, keihard optreden, een einde aan alle twijfel en debat. Als masochist, 
denkt de hoofdpersoon, staat zijn seksuele verlangen haaks op wat in de 
krant als kernwaarde van Nederland wordt genoemd: persoonlijke autono-
mie, rede en redelijkheid, gelijkheid en universaliteit, enzovoort. Daarmee 
laat hij zien hoe leeg sommige van deze begrippen zijn, in een maatschap-
pij die geobsedeerd wordt door een fantasmatische harde waarheid.

Maar Melchior is zich zeer bewust van de paradoxen binnen het maso-
chistische verlangen, en de nieuw-realisten zouden zich die aan kunnen 
trekken. De Franse filosoof Gilles Deleuze legt uit dat het de masochist 
niet zozeer gaat om de toegebrachte pijn, maar om dat contract; de einde-
loos opwindende onderhandelingen over de macht die jij een ander toe-
staat over jou uit te oefenen. Dat is kort gezegd precies de samenvatting 
van het boek. Het is niets anders dan het eindeloze onderhandelen over de 
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voorwaarden van de onderwerping van de held. De roman zelf belichaamt 
een weigering van de snelle, gemakkelijke oplossing. Er is geen uitweg uit 
het besef dat het leven gebroken is, en dat diepste verlangens niet vervuld 
kunnen worden. Een fantasie is niet meer dan een fantasie. En zo stelt deze 
roman zich lijnrecht op tegenover alle literaire of filmische fantasieën die 
de illusie van almacht bieden, om het vreselijke inzicht af te dekken dat 
er géén harmonieus leven mogelijk is, en geen conflictloze samenleving. 
Uiteindelijk benoemt de roman de uiterste consequentie van die fanta-
sie naar een almacht die alle twijfel oplost als pathologisch: “Ik dacht: Ik 
ben evengoed een geval. (...) Freak is nog een veel te chic begrip. Ik ben 
gewoon een geval.” (Melchior 166) 

Melchiors werk draagt weinig tot niets bij aan het debat over multi-
culturalisering of kolonisatie. Maar het raakt wel aan de nog fundamen-
telere kwesties die de vorm van die debatten bepalen, zoals de aard van 
machtsverlangen. 

bEsLUIT

Onze vraag in dit boek is: wat kan de literatuur uitrichten, in deze tijd 
van nieuw-realisme? Mijn bijdrage voerde langs de thema’s van onschuld, 
waarheid en stereotypen, naar het Nederlands onvermogen het eigen 
koloniale verleden te verwerken, en de neiging zich aan fantasieën vast 
te klampen. Ik heb gesuggereerd dat er in een situatie waarin fantasieën 
de hoofdrol spelen, geen openlijk debat over die fantasieën mogelijk is. 
Literatuur kan dus nooit een heldere, overtuigende stem in het debat zijn, 
die met een verstandig oordeel alle betrokken het licht doet zien. Maar 
wat literatuur wel kan doen, is precies waar ze goed in is: niet realistisch 
zijn, geen waarheid claimen. Als het openbare debat in de greep is van 
fantasieën, dan kan literatuur de aard van de fantasie op zich blootleggen. 
Niet de aard van een bepaalde fantasie, maar de aard van het menselijk 
verlangen op zich. Literatuur is op zijn best de plaats waar het verlangen 
niet wordt vervuld, zodat we ons bewust kunnen worden van de pijnlijke 
onvervulbaarheid van onze verlangens. Dat lijkt me de allerbeste voor-
waarde om een ruimte te scheppen, waarin met iets van verwerking kan 
worden begonnen. 

Voor de nieuw-realisten zijn taal en stijl in wezen van geen belang. De 
taal is niet meer dan een verpakking voor de onveranderlijke waarheid. 
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Voor schrijvers zijn taal en stijl alles. Er zit niets in. Er is geen boodschap, 
er is geen waarheid, er is alleen verlangen. En het is alleen de taal zélf, die 
de pijnlijke, wanhopige intensiteit van het verlangen voelbaar maakt. Het 
ritme van Melchiors cirkelende zinnen, die zich steeds weer op zichzelf 
terugdraaien, en die steeds weer de begeerde vervulling uitstellen, uitstel-
len en uitstellen, zíjn het verlangen zelf. Het verlangen zelf is niets dan dat 
wanhopige uitstellen van een vervulling – die uiteindelijk niets anders kan 
zijn dan de dood. Bouazza’s sardonische exuberante taal belichaamt zelf het 
erotische plezier van het verwarrende leven, waarin we onszelf voortdurend 
verliezen. Taal is zelfverlies. Taal is verlangen. 

Literatuur bestaat om ons eraan te herinneren dat het dominante 
opleggen van de eigen fantasie, om aan de eigen ondraaglijke schuld te 
ontsnappen, haaks staat op de wens om werkelijk, intens, en verwarrend 
te leven.
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literatuur tussen cynisme en geloof: 
heDenDaagse kannibalen of boze blanke 
mannen in De leraar en De maagD marino 

Maria Boletsi

Na het einde van de Koude Oorlog en de val van het communisme in 
het Oostblok aan het begin van de jaren 1990 leek de dominantie van het 
neoliberalisme onbetwist.45 Het westers neoliberalisme, aangevoerd door 
de Verenigde Staten, kon nu ogenschijnlijk ongeremd heersen. Dat voedde 
het vertrouwen van politieke theoretici, die optimistische diagnoses for-
muleerden over dit “post-politieke” tijdperk. Het beste voorbeeld daarvan 
is Francis Fukuyama’s invloedrijke verkondiging van het “einde van de 
geschiedenis.”46 De westerse politiek vierde het verdwijnen van conflict in 
een “post-politieke” wereld, waarin redelijkheid en het ideaal van consen-
sus een einde zouden maken aan de rol van meningsverschillen, passie en 
affect in de politiek (Mouffe 2005 28, 31).

Sinds het begin van het nieuwe millennium zijn de zelfverzekerde ver-
kondigingen van de jaren 1990 echter volledig op hun kop gezet. Emoties 
– angst, woede, wantrouwen, frustratie en desillusie – hebben het westerse 
sociale en politieke landschap overspoeld. Na de aanslagen op 11 sep-
tember 2001 is de angst voor “anderen” een sterke mobiliserende kracht 
geworden, zowel in de Verenigde Staten als in veel Europese landen. Die 
“anderen” – terroristen, moslimfundamentalisten, maar ook etnische min-
derheden en migranten – worden gezien als een bedreiging voor westerse 
burgers en hun manier van leven. Deze politiek van angst heeft geleid 
tot een ingrijpende herschikking van het Europese politieke landschap: 
de opkomst van populistische anti-immigratiepartijen, verharding van de 
immigratiepolitiek, een gevoel van een constante staat van crisis, en inten-
sivering van nationalisme in een tijd waarin de soevereiniteit van staten 
afneemt. In de grimmige context van de voortdurende Europese financiële 
crisis kan het onvermogen van de Europese landen om socio-economische 
stabiliteit te garanderen op een geglobaliseerde, door het financieel kapi-
talisme gedomineerde markt, gekoppeld worden aan uitbarstingen van 
intra-Europees geweld. Voorbeelden hiervan zijn de hevige rellen in Parijs 
in 2005, de rellen in Athene in 2008 en in Londen in de zomer van 2011, 
maar ook het bloedbad in Noorwegen in 2011.
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Emoties zijn volop terug van weggeweest in de Europese poli-
tiek en maatschappij – en het zijn overwegend negatieve emoties. De 
Nederlandstalige context is daarop geen uitzondering. In een artikel in De 
Groene Amsterdammer van 25 juni 2014 onderzoekt Merijn Oudenampsen 
de vermeende terugkeer van een anti-Europees ressentiment onder 
Nederlandse kiezers, die zich in hun keuze voor een politieke partij eerder 
lijken te laten leiden door emotie dan door rationaliteit. “Het wantrouwen 
bij de burger”, schrijft Oudenampsen, “is terug van weggeweest, en dat 
lijkt samen te gaan met de nadruk op irrationaliteit en emotie.”47 Sinds 
het jaar 2000, toen de sombere “waarheid” over het (mislukken van het) 
multiculturele experiment aan het licht gebracht werd, typeren heftige 
emoties ook in Nederland en België het publieke debat rond migratie en 
multiculturalisme. Dit leidde tot een drastische verandering in de manier 
waarop het debat rond migratie en multiculturalisme gevoerd werd: van 
een viering van het multiculturalisme naar wat Paul Scheffer in zijn gelijk-
namige artikel in NRC Handelsblad in 2000 het “multiculturele drama” 
noemde.

De toevlucht tot geweld in de door angst gedreven politiek in veel 
Europese landen, Nederland en België inbegrepen, wordt vaak verklaard 
door de aanwezigheid van externe “anderen”, waar westerse samenlevingen 
het gevoel hebben zich tegen te moeten wapenen. Meerdere literaire werken 
uit de Verenigde Staten en Europa die geschreven zijn in de periode na wat 
wij “9/11” zijn gaan noemen, handelen over dit klimaat van angst en de 
relatie tussen zelf en ander in het post-9/11-tijdperk. Sommige romans 
duiken in de psyche van deze “anderen”, in het bijzonder terroristen, in een 
poging om hun motieven begrijpelijk te maken. Soms wordt er daarbij een 
link gelegd tussen het geweld van terrorisme of moslimfundamentalisme, 
en het globale kapitalisme en de westerse politiek – hetgeen suggereert 
dat terrorisme een vorm van geweld is die zijn oorsprong (gedeeltelijk) 
“thuis” in het Westen vindt. The Cyclist (2003) van Viken Berberian, The 
Reluctant Fundamentalist (2007) van Mohsin Hamid, Salimar the Clown 
(2005) van Salman Rushdie, Terrorist (2006) van John Updike, Cosmos 
Incorporated (2007) van Maurice Dantek, Métamorphoses (2012) van 
François Vallejo en Sousmission (2015) van Michel Houellebecq zijn alle-
maal voorbeelden van romans uit de jaren na 9/11 waarin geweld in het 
Westen gelinkt wordt aan terrorisme en moslimfundamentalisme. In deze 
romans zijn degenen die geweld plegen voornamelijk niet-westers: geweld 
wordt ofwel gerelateerd aan de externe dreiging van terrorisme, ofwel aan 
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migranten, met name moslims, die niet zelden in Amerikaanse of Europese 
maatschappijen opgevoed zijn.

De kwestie van geweld houdt ook in de recente Nederlandstalige 
literatuur de gemoederen bezig. Wat opvalt is dat Nederlandse en Vlaamse 
auteurs geweld niet uitsluitend beschrijven als iets dat geïmporteerd wordt 
door niet-westerlingen. Dit hoofdstuk legt de nadruk op de toenemende 
aandacht in de Nederlandstalige literatuur voor geweld als een intra- Europees 
fenomeen: de neiging om de aandacht weg te leiden van de “ander” als 
bron van geweld (de terrorist, de fundamentalist, de gemarginaliseerde 
migrant) en om Europa zelf te zien als een ruimte die geweld voortbrengt. 
Deze romans thematiseren dan ook juist geweld dat wordt uitgeoefend 
door westerse subjecten; in het bijzonder door boze, gedesillusioneerde 
witte mannen.

In Elvis Peeters’ roman De Ontelbaren (2005), die Liesbeth Minnaard 
in dit boek in detail analyseert, veroorzaakt de komst van een grote stroom 
migranten in Europa bij de lokale bewoners extreme nervositeit en angst, 
wat er uiteindelijk in resulteert dat zij een onvoorstelbare genocide plegen. 
Andere romans focussen zich op witte mannen van middelbare leeftijd, 
die zich in toenemende mate overbodig voelen of ervaren dat hun machts-
positie in de samenleving afneemt, en om die reden hun toevlucht nemen 
tot (extreem) geweld. In Arnon Grunbergs Tirza (2006) is de hoofdper-
soon een nuchtere man van middelbare leeftijd, die emoties als een ziekte 
beschouwt, maar een innerlijke leegte ervaart als zijn jongste dochter Tirza 
hem, na het behalen van haar eindexamen, verlaat om met haar vriend een 
rondreis door Afrika te maken. Als zij daar om mysterieuze redenen ver-
dwijnt, reist hij af naar Afrika om haar te vinden. Uiteindelijk ontdekt de 
lezer echter dat de vader verantwoordelijk is voor de verdwijning van zijn 
dochter: hij heeft haar en haar Marokkaanse vriend, die hij wantrouwde 
omdat hij zijn dochter van hem afgepakt had, op brute wijze vermoord. In 
Robert Ankers Oorlogshond (2011) is de hoofdpersoon – een taaie, agres-
sieve man die “Michiel de Ruyter” genoemd wordt – een leraar klassieke 
talen op de middelbare school, die regelmatig verwikkeld is in gevech-
ten, drugsgebruik, en orgieën met zijn leerlingen. Zijn controversiële leer-
methodes zijn een reactie op een nieuwe educatieve visie in Nederland, het 
“Andere Leren”. In het tweede deel van de roman verlaat hij Nederland 
om als huurling te vechten in Afrika, waar hij onderdeel wordt van een 
commando en deelneemt aan barbaarse gewelddadigheden. Verslaafd aan 
geweld, verbindt hij zich na zijn terugkeer in Nederland aan de fictieve 
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provincie Saumerland, die een onafhankelijkheidsstrijd voert tegen de 
Nederlandse staat. 

In Bart Koubaa’s De leraar (2009) krijgt de lezer inzicht in de gedach-
tegang van een cynische, gedesillusioneerde leraar aan een Vlaamse school 
voor beroepsonderwijs, waarop voornamelijk leerlingen uit kansarme 
migrantengezinnen zitten. Tegen het einde van het verhaal ontdekt de 
lezer dat de hoofdpersoon een kannibaal is, die dertien mensen vermoord 
en opgegeten heeft. De meeste van zijn slachtoffers, waaronder ook één 
van zijn studenten, behoren tot een etnische minderheid. Ook Yves Petry’s 
roman De maagd Marino (2010), winnaar van de Libris Literatuur Prijs 
in 2011, gaat over een geval van kannibalisme in het hedendaags Europa. 
Petry’s bron van inspiratie was een bekende Duitse moordzaak, waarin een 
man zijn minnaar vroeg hem te castreren, te doden en enkele delen van 
zijn lichaam op te eten. Petry’s roman verkent de geestesgesteldheid van 
zowel de dader als de “rekwestrant” van de moord, door middel van de 
narratieve stem van de overleden Bruno – het slachtoffer. Bruno is een 
literatuurdocent op de universiteit, die zijn baan opzegt nadat hij zijn 
vertrouwen in de academische wereld en het belang van literatuur in de 
samenleving verloren heeft. Ontgoocheld en vervreemd van anderen sluit 
hij een zelfmoordpact met zijn minnaar, Marino.

De overeenkomsten tussen deze romans zijn opvallend. De rode draad 
die de hoofdpersonen in alle bovenstaande romans met elkaar verbindt, is 
hun ontgoocheling, frustratie en cynisme. Deze gevoelens zijn het resultaat 
van een verlies van macht en controle, maar vaak ook van hun onvermo-
gen om ergens met overtuiging in te geloven, of het nu een ideaal, een 
wereldbeeld, een religie, een ideologie, of de literatuur zelf is. Allemaal 
nemen ze hun toevlucht tot geweld ten opzichte van anderen, met name 
immigranten en moslims, of tegen zichzelf (De maagd Marino). De heden-
daagse malaise van het westerse mannelijke subject neemt in deze romans 
een perverse, pathologische wending.

Dit hoofdstuk focust op de twee romans waarin de protagonist kan-
nibalistische handelingen verricht: De maagd Marino en De leraar. In deze 
romans wordt ruw geweld vergezeld door een verlangen om een verbinding 
aan te gaan met de fysieke en materiële wereld. Aangetast door de leegheid 
van cynische afstandelijkheid zoeken de hoofdpersonen een nieuwe bron 
van macht in extreme fysieke ervaringen – met alle gevolgen van dien.

Mijn analyse van De leraar richt zich op de manier waarop de roman 
verschillende vormen van geweld ensceneert. Hierbij zal ik gebruikmaken 
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van het onderscheid dat Slavoj Žižek aanbrengt tussen drie soorten geweld: 
subjectief geweld, dat zichtbaar is en uitgevoerd wordt door een “duidelijk 
te identificeren partij”; symbolisch geweld, dat gesitueerd is in taal; en syste-
misch geweld, dat is ingebed in economische en politieke structuren (Žižek 
2008, 1). De laatste twee vormen van geweld, die Žižek karakteriseert als 
“objectief ”, zijn onzichtbaar en daardoor een stuk moeilijker te bevragen. 
Echter, juist dit onzichtbare geweld moet aan de orde gesteld worden als 
we willen begrijpen “wat anders ‘irrationele’ explosies van subjectief geweld 
lijken te zijn” (Žižek 2008, 2).

Dit hoofdstuk bespreekt deze vormen van geweld in De leraar in de 
context van de hiervoor genoemde veranderingen in het Europese politieke 
landschap, en, in het bijzonder, de verschuiving richting een “nieuw- realisme” 
in het Nederlandse publieke debat over migratie en multiculturalisme. In 
de roman ontvouwt zich een complexe kritiek op de tegenstrijdigheden 
in de dominante retoriek over migratie en multiculturalisme. De hoofd-
persoon in de roman herhaalt én ironiseert de logica van het publieke 
debat. Dit hoofdstuk zal laten zien hoe de roman lezers bewust maakt van 
onzichtbare vormen van geweld die een rol spelen in de ons vertrouwde 
retoriek en in liberale waarden zoals gastvrijheid en tolerantie.

In mijn analyse van De maagd Marino ga ik na op wat voor manier de 
roman omgaat met een rij van tegengestelde paren: cynisme en geloof, het 
abstracte en het materiële, het geestelijke en het lichamelijke, het metafo-
rische en het letterlijke, het fictionele en het werkelijke. Deze conceptuele 
paren vormen tegenstrijdigheden die aan de basis liggen van de moeilijke 
situatie waarin het Europese liberale subject zich vandaag de dag bevindt: 
het onvermogen om ergens in te geloven en het sterke verlangen om dat te 
doen; het verlangen naar een onbemiddelde ervaring van de werkelijkheid 
en het geweld dat dit verlangen ontketent. Anders dan in De leraar keert 
geweld zich in De maagd Marino voornamelijk tegen het zelf. Echter, de 
“anderen” van het westers liberalisme spoken ook hier rond. Het cynisme 
van de hoofdpersonen en hun onvermogen om ergens in te geloven ver-
groot hun onverdraagzaamheid ten opzichte van die anderen – gelovigen, 
moslim-migranten, collectieve identiteiten – die iets lijken te hebben wat 
zij niet hebben: geloof.

In mijn lezing van de romans richt ik de aandacht op het probleem van 
het Europese liberale subject dat mijns inziens centraal staat in deze lite-
raire werken: het verdwijnen van overtuigingen, vooral in de context van 
het zogenaamde postmoderne relativisme, en de ondergang van de “Grote 
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Verhalen” na 1989. Onmiddellijk na de aanvallen van 9/11 werd de nood-
zaak om terug te keren naar een onbetwiste notie van de werkelijkheid 
door velen gezien als een morele plicht. Commentatoren verkondigden 
het einde van het postmoderne “tijdperk van ironie”, en relativisme werd 
gezien als moraal verwerpelijk.48 Ironie is, natuurlijk, nog steeds spring-
levend – gelukkig ook. Maar de terroristische aanvallen op Amerikaans en 
Europees grondgebied hebben geleid tot het ontstaan van een verlangen in 
het Westen om terug te keren naar de valse veiligheid van absolute waarden 
en waarheden. Dit verlangen ligt ook ten grondslag aan de retoriek van het 
“nieuw- realisme” in Nederland en België. 

Zowel De leraar als De maagd Marino vestigen de aandacht op de 
tanende rol van het onderwijs, en, in het bijzonder Petry’s roman, op het 
vraagstuk van de waarde van literatuur in onze huidige samenleving. De 
literatuur lijkt in deze romans geen antwoord te kunnen bieden op het 
verlangen naar materialiteit en authentieke ervaring dat de hoofpersonen 
kenschetst; noch lijkt zij erin te slagen in een wereld zonder “Grote 
Verhalen” enige vorm van overtuiging te herintroduceren. Beide romans, 
echter, willen de belofte van de literatuur niet opgeven. Hoewel de romans 
geen praktische oplossingen bieden voor de problemen die ze aansnijden, 
lijken ze afstand te nemen van het idee van literatuur als een autonoom, 
niet-referentieel domein. Ze willen literatuur wel degelijk opnieuw een rol 
van belang in de wereld geven. Dit hoofdstuk onderzoekt deze zoektocht 
naar alternatieve functies voor literatuur in de huidige Europese sociaal-
politieke context.

gEwELD bINNEN DE pooRTEN: NIEUw-REALIsmE, posT-9/11-EURopA, 
EN DE “ANDEREN”

Het uit elkaar spatten van het beeld van Nederland als een succesvol 
multi cultureel experiment leidde tot het construeren van een nieuw beeld, 
dat voor het eerst ingekleurd werd in Paul Scheffers veelbesproken artikel 
“Het multiculturele drama”. Het idee zoals dat bestond van een vrolijk, 
multicultureel Nederland werd daarin gezien als een hypocriete verdoeze-
ling van de waarheid over het multiculturalisme, die nu blootgelegd moest 
worden. Baukje Prins heeft de retoriek, die met deze verschuiving opkwam, 
omschreven als “nieuw-realisme”. In de retoriek van het “nieuw-realisme”, 
die vanaf de jaren 2000 in zwang is geraakt, wordt uitgegaan van een 
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onomstreden notie van de werkelijkheid, waarbij men de zaken moet 
kunnen benoemen “zoals ze zijn”, zonder zich te hoeven verbergen achter 
relativeringen of genuanceerde en complexe redeneringen. Deze “harde 
werkelijkheid” werd gebruikt als rechtvaardiging voor het doorvoeren van 

harde maatregelen, zoals het aanscherpen van immigratiewetten.
Deze verschuiving in retoriek klinkt door in beleidspraktijken van 

Europese overheden sinds 9/11. In een artikel in The Guardian (2010) 
interpreteert Žižek het gewelddadig uitzetten van “ongewilde” anderen 
uit Europese landen en de harde meningen over migranten als sympto-
men van een nieuwe politiek. Hierin wordt angst gebruikt om burgers te 
mobiliseren:

[T]he big event of the first decade of the new millennium, was 
when anti-immigration politics went mainstream and finally cut 
the umbilical cord that had connected it to far right fringe parties. 
From France to Germany, from Austria to Holland, in the new 
spirit of pride in one’s cultural and historical identity, the main 
parties now find it acceptable to stress that immigrants are guests 
who have to accommodate themselves to the cultural values that 
define the host society – “it is our country, love it or leave it” is 
the message.

In de context van de “immigratiedreiging”, zo redeneert Žižek, veroor-
delen Europese overheden het “direct populistisch racisme als ‘onredelijk’ 
en onacceptabel voor onze democratische standaarden”, maar kondigen 
ze tegelijkertijd “‘redelijke’ racistische beschermingsmaatregelen” af. Deze 
maatregelen worden gelegitimeerd op basis van de veronderstelde dreiging 
die uitgaat van problematische migrantengroepen of immigratiestromen, 
met name uit Islamitische landen – wat Geert Wilders op karakteristieke 
wijze een “tsunami van islamisering” heeft genoemd. De neiging om harde 
anti-immigratiemaatregelen in de context van een beangstigende werke-
lijkheid als redelijk en noodzakelijk te bestempelen, noemt Žižek “barba-
risme met een menselijk gezicht”.

In zijn boek La peur des barbares (2008) richt ook filosoof Tzvetan 
Todorov de aandacht op het geweld dat het resultaat is van onze angst voor 
anderen in het Westen sinds 9/11. Volgens Todorov worden westerse landen 
vandaag de dag gedomineerd door de angst voor barbaren. Militaire acties 
van de Verenigde Staten in reactie op de aanvallen van 9/11, onder de vlag 
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van de “war on terror”, hebben laten zien welke gevolgen het toegeven aan 
die angst kan hebben. Anti-immigratiebeleid en xenofobie in Nederland, 
België en andere Europese landen na 9/11 zijn volgens Todorov manifesta-
ties van dezelfde angst. Zijn centrale stelling is dat de angst voor barbaren 
“ons” (dat wil zeggen, het Westen) zelf in barbaren dreigt te veranderen. 
Het “verdedigen” van democratische en humanistische waarden leidt tege-
lijkertijd tot een verloochenen van diezelfde waarden.

Voor Todorov gaat dit soort geweld in tegen de aard van Europa zelf. 
Voor hem is de Europese identiteit er een van meervoudigheid: de plu-
raliteit van de “regionale, nationale, religieuze en culturele identiteiten 
waardoor het gevormd wordt” ligt aan de basis van de Europese eenheid 
(Todorov 253). Deze pluraliteit maakt het mogelijk dat verschillende, of 
zelfs tegengestelde perspectieven tegelijkertijd kunnen bestaan, en stimu-
leert een productieve vorm van concurrentie en kritisch denken (Todorov 
251, 254).

Todorovs voorstelling van de Europese identiteit als meervoudig, 
niet-hiërarchisch en niet-hegemonisch krijgt een ironische ondertoon in 
de context van de huidige crisis in Europa en de onevenwichtigheid van 
machtsrelaties tussen Europese landen, die door de crisis sterk is toege-
nomen. In Todorovs visie “smelt het idee van beschaving samen met dat 
van Europa” (Todorov 281). Europese waarden (de nalatenschap van de 
Europese Verlichting) en het ideaal van de “Europeanisatie” zouden een lei-
draad moeten vormen in het hedendaagse liberale, democratische Westen. 
Op het moment dat Europa afwijkt van deze waarden – bijvoorbeeld door 
geweld uit te oefenen – is dat, volgens Todorov, zonder twijfel barbaars. 
Maar Todorovs insteek suggereert dat de gevallen van intra-Europees 
geweld uitzonderingen zijn, losse steken in het weefsel van de Europese 
identiteit, die synoniem staat voor “beschaving”. Dergelijke afdwalingen 
kunnen worden voorkomen, aldus Todorov, als Europeanen trouw blijven 
aan hun kernwaarden. Mijn lezing van De leraar en De maagd Marino 
neemt Todorovs beschrijving van Europa als meervoudig, rationeel, zelf-
kritisch en open ten opzichte van het anders-zijn van anderen nader onder 
de loep.
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HET “REDELIjkE” gEzICHT VAN symboLIsCH gEwELD IN  
DE LERAAR

Het grootste deel van De leraar bestaat uit 120 korte hoofdstukken, 
waarin de hoofdpersoon, bijgenaamd “de Kraai”, gebeurtenissen uit zijn 
leven als onderwijzer vertelt. De Kraai is een vijfenvijftigjarige leraar op 
een school voor beroepsonderwijs. Zijn taak bestaat er voornamelijk uit 
de taalvaardigheid van zijn leerlingen te vergroten en hen te leren auto- 
onderdelen te benoemen in correct Nederlands. De hoofdstukken van 
zijn verhaal hebben de vorm van dagboekaantekeningen, waarin we een 
gefragmenteerd beeld krijgen van zijn relaties met studenten en collega’s, 
zijn kijk op de samenleving en het onderwijssysteem, en herinneringen uit 
zijn jeugd.

De Kraai introduceert zichzelf als een nuchter persoon (“Ik sta met 
beide benen op de grond en lees iedere dag de krant”, Koubaa 9). Al op 
de eerste pagina’s overpeinst hij een verandering in de manier waarop hij 
en zijn collega’s praten. Een paar jaar geleden zou geen leraar openlijk over 
problemen met studenten en de tekortkomingen in het onderwijssysteem 
gesproken durven hebben: nu echter “schamen [we] ons niet meer voor 
wat we denken, we slikken onze meningen niet meer in” (Koubaa 11). 
Deze constatering past binnen de retoriek van het “nieuw-realisme”, die 
gekenmerkt wordt door een minachting voor politieke correctheid: de 
waarheid over het onderwijs kan nu eindelijk ronduit worden gezegd. En 
inderdaad laat de Kraai geen kans onbenut om de “waarheid” te onthullen 
over de wantoestand van zijn leerlingen en het onderwijssysteem, dat op 
geen enkele manier aansluit bij hun behoeften.

Zijn leerlingen, van wie de meerderheid afkomstig is uit kansarme 
wijken met hoge criminaliteitscijfers, missen de (taal)vaardigheden om aan 
hun sombere lot te ontsnappen. Volgens de officiële onderwijsplannen uit 
Brussel is het doel van zijn onderwijs bij de leerlingen “vaardigheden en 
attitudes te ontwikkelen om als volwassen adequaat en zinvol te [kunnen] 
functioneren in de maatschappij” (Koubaa 12). De Kraai weet echter dat 
het toekomstperspectief van zijn leerlingen nihil is: deze tieners uit arme 
probleemgezinnen kunnen niet eens één zin correct Nederlands formule-
ren. De kloof tussen de echte behoeftes van de leerlingen en de doelen die 
door het ministerie gesteld worden, creëert een ironische spanning tussen 
de officiële retoriek en de “werkelijkheid”, zoals we dat vanuit zijn perspec-
tief te zien krijgen.
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Zijn diagnose van een sombere werkelijkheid achter de mooipraterij 
van de officiële retoriek en zijn volledige ontgoocheling zouden de lezer 
kunnen verleiden om zich met de Kraai en zijn opvattingen te identifice-
ren. Voor velen zal zijn diagnose wellicht vrij redelijk en misschien zelfs 
verfrissend oprecht klinken, zeker in tegenstelling tot de hypocrisie van 
het staatsvertoog. Lezers die, onbewust of niet, de retoriek van het “nieuw- 
realisme” geïnternaliseerd hebben, zullen zijn poging om de “waarheid” 
te onthullen waarschijnlijk waarderen. Ook zijn vaderlijke houding ten 
opzichte van de problematische situatie van zijn leerlingen kan gemakke-
lijk de sympathie van de lezer opwekken.

Maar dat is niet het hele verhaal – verre van. Terwijl de roman de lezer 
verleidt zich te identificeren met het perspectief van de Kraai, worden er con-
stant nieuwe elementen geïntroduceerd die deze identificatie onrustbarend 
maken – totdat de Kraai uiteindelijk zelfs een perverse kannibaal blijkt te 
zijn. De “onthulde” waarheid over de leerlingen wordt daardoor ook meer 
verdacht dan we aanvankelijk zouden denken. De houding van de Kraai 
ten opzichte van leerlingen is vaak neerbuigend, en zijn “redelijke” uitspra-
ken zijn doorspekt met signalen van zowel fysiek als linguïstisch geweld: 
zo laat hij bijvoorbeeld een Marokkaanse leerling honderd keer de zin “Ik 
ben een aap” opschrijven. Zijn ondersteunende, vaderlijke houding wordt 
vergezeld van gewelddadige fantasieën, zoals de wens om zijn leerlingen 
te slaan – een wens die in vervulling gaat op het moment dat hij met hen 
in gevecht raakt tijdens een repetitie voor een schooltoneelstuk (Koubaa 
54-55, 163). Hun pogingen om Nederlands te praten klinken hem in de 
oren als het gemompel van een barbaarse taal, of, nog erger, als dierenge-
luiden (Koubaa 79). “[H]oe erbarmelijker hun Nederlands”, merkt hij op, 
“hoe sterker hun lichaamstaal, hun doofstomme slapstick” (Koubaa 119). 
Zijn migrantenleerlingen zijn trieste acteurs in een komedie die voor zijn 
amusement opgevoerd wordt: ze zijn gecast als primitieve wezens die hun 
instinct volgen, en niet hun ratio. Zelfs de leraar Islamitische talen op zijn 
school draagt de bijnaam “King Kong”, een verwijzing naar de achterlijk-
heid van het Islamitische geloof dat veel van de leerlingen aanhangen.

Zelfs als hij wel sympathie toont, verraadt het taalgebruik van de Kraai 
de wil om zijn soevereine macht over de leerlingen te behouden: hij ziet 
ze als minderwaardige burgers. Sympathie en cynisme, ondersteuning en 
neerbuigendheid vormen in de roman een vreemde mix. Voor de lezers is 
de verleiding om zich te identificeren met de verteller gevaarlijk, omdat 
zij meegezogen dreigen te worden in een retoriek die doordrenkt is van 
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geweld. Bij gebrek aan een andere narratieve autoriteit, worden zij gedwon-
gen om het perspectief van de Kraai te volgen, en schieten zij steeds heen 
en weer tussen identificatie en desidentificatie. De neiging om te identifi-
ceren met de verteller kan de lezers alert maken op het symbolische geweld 
(het racisme, de neerbuigendheid, de gewelddadige fantasieën) dat impli-
ciet deel uitmaakt van hun eigen “redelijke” standpunten ten opzichte van 
buitenlanders en migranten. Als de lezers er tegen het einde van de roman 
achter komen dat zij zich geïdentificeerd hebben met een kannibaal, maakt 
de (aanvankelijke) identificatie van de lezers met de Kraai hen medeplich-
tig aan zijn geweld. “Niemand is onschuldig” zijn de laatste woorden van 
de Kraai tijdens zijn proces (Koubaa 280).

Het is lastig om de politieke en ideologische overtuiging van de Kraai 
vast te pinnen. De racistische ondertonen in zijn taalgebruik, die soms 
schaamteloos duidelijk op de voorgrond treden, maken het aantrekke-
lijk om hem te zien als een vertegenwoordiger van extreem rechts. Hij 
geeft immers zelfs toe dat hij (voor het eerst in zijn leven, zegt hij) op een 
extreem rechtse partij heeft gestemd. Zijn taalgebruik is echter vol van 
tegenstrijdige beweringen; het is een spanningsveld waarbinnen verschil-
lende ideologische perspectieven elkaar bevestigen of ondermijnen. Het 
absolutisme van zijn standpunten wordt vaak onderuitgehaald door een 
relativerende impuls, zoals zijn bewering dat “de objectieve waarheid niet 
bestaat” omdat er meerdere perspectieven zijn van waaruit een gebeurtenis 
geconstrueerd kan worden (Koubaa 22).

Racistische overtuigingen gaan hand in hand met meer genuanceerde 
standpunten, die het resultaat zijn van een ironische nabootsing van 
rechts-liberale retoriek:

Natuurlijk zou het gemakkelijk en onethisch zijn te zeggen dat 
de zwakken zwak zijn omdat ze pech hebben, genetisch en qua 
omgeving: het is wel degelijk hun eigen schuld als ze de kansen die 
ze geboden krijgen om uit de vicieuze cirkel te stappen niet met 
beide handen grijpen; in het bijzonder de kansen die onze school 
hun biedt. (Koubaa 134)

Dergelijke ironische uitspraken van de Kraai laten het conflict zien 
tussen twee invalshoeken: een rechts-liberale retoriek, die de zwakken 
verantwoordelijk houdt voor hun eigen toestand, en een Marxistische 
opvatting, die het geweld dat inherent is aan het systeem verantwoordelijk 
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houdt voor de situatie van de lagere klassen. De ironische herhaling van 
verschillende standpunten is voor de verteller niet alleen een manier om ze 
te ondermijnen. Het laat zien dat taal de mogelijkheid biedt om meerdere 
perspectieven en ideologieën in dezelfde uitspraak naast elkaar te laten 
bestaan – wat Mikhail Bakhtin “linguïstische hybriditeit” noemt.49 De 
ironie van de Kraai nodigt de lezer uit om zowel rechtse als linkse retoriek, 
en ook het officiële staatsvertoog, met enige achterdocht te benaderen.

Bovendien laat de ironie van de verteller zien dat er een ambiguïteit 
schuilt in algemeen geaccepteerde overtuigingen: “Dat het liberalisme onze 
leerlingen naar het mes doet grijpen is blasfemie, mijn generatie heeft een 
degelijke opvoeding gehad, bewijs hiervan bovengenoemde doelstellingen 
en leerplannen van de Vlaamse Gemeenschap” (Koubaa 124). Dit citaat 
suggereert dat fysiek geweld (de zwakken die hun mes grijpen) een reactie 
is op westerse neoliberale structuren, die bepaalde groepen de middelen 
om een eigen toekomst te claimen ontneemt. Het geweld dat kansarme 
etnische minderheden uitoefenen, wordt gezien als een neveneffect van 
het liberale systeem zelf. Geweld is voor hen de enige manier om zicht-
baarheid op te eisen binnen een sociale orde die hen het recht op verte-
genwoordiging ontzegt. Tegelijkertijd verleent de diagnose van de Kraai 
hier ook geloofwaardigheid aan het vooroordeel in de dominante retoriek 
sinds 9/11 dat deze “anderen” een bedreiging vormen. Een bepaald taal-
gebruik blootstellen aan ironische, subversieve herhalingen draagt dus ook 
het risico in zich om dominante vertogen te bevestigen, in plaats van ze te 
destabiliseren.

Taal construeert subjecten door grenzen te trekken – bijvoorbeeld 
tussen “autochtone” en “allochtone” burgers. De Kraai geeft een opsom-
ming van stereotypen die circuleren in de Nederlandse en Vlaamse 
gemeenschappen rondom migranten, en concludeert:

Mijn leerlingen weten heel goed hoe over hen en hun familie 
wordt gedacht, hoe hun geloof als wortel van alle kwaad wordt 
beschouwd, hoe zij als de oorzaak van onveiligheid worden 
gebrandmerkt. De taal die ik onderwijs is een gebrekkig instru-
ment om iets over zichzelf en onze omgeving te zeggen, ieder 
woord trekt een grens en staat nuancering in de weg, dat voelen 
mijn leerlingen, zoals de hele wereldbevolking voelt wat liefde en 
haat is, maar er geen woorden voor heeft; wat niet wil zeggen dat 
ze dom of ongevoelig zijn, het is de taal, onze taal die ervoor zorgt 
dat wij die indruk krijgen. (Koubaa 121)
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Dat zijn studenten geen tegenvertoog kunnen vormen dat ingaat 
tegen vooroordelen in de maatschappij, is niet alleen vanwege hun slechte 
beheersing van de Nederlandse taal, maar is ook het resultaat van de ideo-
logie die in die taal ingebed is. Vanuit de taal zelf worden zij beschouwd 
als domme, of erger, gevaarlijke burgers, (potentiële) criminelen of ter-
roristen, en de “wortel van alle kwaad”. Deze vorm van talig geweld, die 
groepen uitsluit, is onzichtbaar en, in Žižeks termen, “objectief ”, zodat 
wij de indruk krijgen dat die grenzen natuurlijk zijn. Zelfs als zijn leer-
lingen perfect Nederlands zouden spreken, zou de taal hun subjectiviteit 
nog steeds niet kunnen uitdrukken: hoe kunnen ze een legitiem zelfbeeld 
creëren in een taal die hen representeert als gevaarlijke paria’s?

Desalniettemin is er een moment waarop de talige tekortkoming van 
zijn leerlingen een instrument van verzet wordt. De Kraai geeft zijn leerlin-
gen een oefening: hij splitst een verzameling Nederlandse spreekwoorden 
in twee delen, en verdeelt de delen over twee kolommen. De leerlingen 
wordt gevraagd om elke helft van een spreekwoord te verbinden aan de 
corresponderende wederhelft in de andere kolom. Eén van de leerlingen 
maakt een (foute) verbinding tussen twee zinsdelen in de twee kolom-
men: “Oost, west, tikt het nergens” (Koubaa 96). Dit foute spreekwoord 
is uiteraard een vermenging van twee spreekwoorden met dezelfde beteke-
nis: “Zoals het klokje thuis tikt / tikt het nergens” en “Oost, west / thuis 
best”. Beiden bevatten het woord “thuis”. Echter, de leerling verbindt de 
twee delen waarin het woord “thuis” mist. Zijn fout samengestelde spreek-
woord heeft daarom de tegenovergestelde betekenis van de twee correcte 
spreekwoorden. De verbindingslijnen die hij trekt in de oefening – lijnen 
die gelezen kunnen worden als allegorie voor de gewenste verbinding met 
de gastcultuur – worden in het nieuw ontstane spreekwoord de grenzen 
waarlangs uitsluiting plaatsvindt: een maatschappij waarin sommigen 
“thuis zijn” vervreemdt anderen van het concept “thuis”. Het werkwoord 
“tikt” roept metonymisch ook nog een associatie op met bommen en ter-
rorisme. Dit maakt de huiselijke, veilige inhoud van deze spreekwoorden 
unheimlich en gewelddadig: er tikt, als het ware, een bom in dit huis. 
Deze evocatie van terrorisme verwijst naar het bekende angstbeeld dat de 
geweldpleger degene is zonder een thuis: de migrant. Echter, in de roman is 
het de echte geweldpleger, de Kraai, die “thuis” is. Het fout samengestelde 
spreekwoord laat zien hoe foutieve uitspraken het symbolische geweld van 
taal kunnen blootleggen. De kracht van spreekwoorden ligt in naturalisatie 
door middel van conventie, waardoor de betekenis van het spreekwoord 
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geheel vanzelfsprekend lijkt te worden; de onverwachte herschrijving door 
de leerling berooft de twee spreekwoorden van die vertrouwdheid, en richt 
daarmee de aandacht op hun ideologische vooronderstellingen.

Het vaststellen van de “ware” ideologische identiteit van de hoofd-
persoon is dus moeilijk, omdat zijn taalgebruik fluctueert tussen een 
(extreem) rechtse invalshoek, soms expliciet racistisch, en een Marxistische 
kritiek van de (neo)liberale retoriek. Het hele verhaal draait om verhul-
ling en onthulling: van de onthulling van de waarheid over het onderwijs-
systeem in Vlaanderen tot de graduele onthulling van de verachtelijke 
daden van de Kraai. Echter, deze onthullingen brengen ons niet dichter bij 
een eenduidige “waarheid”. De Kraai blijft een verwarrende, controversiële 
figuur, wiens tegenstrijdige meningen de kiem van hun eigen ondergang 
in zich dragen. Wat wordt onthuld, is niet zozeer de waarheid over hem 
of over de maatschappij, maar het geweld dat inherent is aan elk vertoog 
dat een aanspraak op de waarheid maakt. Een vertoog dat claimt inzicht te 
geven in de “waarheid” of in de “feiten” achter hypocriete verhullingen, is 
het meest ideologisch van allemaal, omdat het zijn ideologische uitgangs-
punten, en het geweld dat daarmee gepaard gaat, onzichtbaar maakt en 
daardoor dus buiten discussie stelt.

De impliciete kritiek in de roman op de retoriek van het nieuw- 
realisme stopt niet bij het onthullen van de ideologische premissen van 
die retoriek. Als dat wel het geval zou zijn, zou dat in feite een herhaling 
zijn van hetzelfde retorische gebaar dat het wil bekritiseren: namelijk het 
onthullen van iets “waars” – in dit geval, ideologie – dat zich achter een 
façade verbergt. Het taalgebruik van de Kraai doet meer dan wijzen op de 
ideologische aard van schijnbaar neutrale vertogen: het brengt in die ver-
togen een vorm van geweld onder de aandacht die daadwerkelijk voelbare 
consequenties heeft en die uitsluitingspraktijken bevordert. Het geweld 
van de Kraai kan men ook op deze manier zien: als een materialisatie en 
concretisering van symbolisch geweld. De transmutatie van symbolisch 
(linguïstisch) geweld tot een literaire praxis onderstreept de materialiteit 
van symbolisch geweld en zijn onlosmakelijke verbondenheid met fysiek 
geweld. Deze samenhang komt ook naar voren in een verwijzing naar het 
militaire verleden van de Kraai: hij vertelt ons dat hij is opgeleid als profes-
sioneel scherpschutter, en later besloten heeft zijn geweer in te ruilen voor 
de taal door leraar te worden (Koubaa 227). Zijn geweer en de taal zijn 
beide instrumenten van geweld.
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Het verschuiven van overtuigingen en ideologische perspectieven in 
het taalgebruik van de Kraai heeft nog een bijkomende, en wellicht ver-
rassende, implicatie. Op een bepaalde manier maakt het de Kraai tot een 
belichaming van het liberale subject zelf: een subject dat zijn overtuigingen 
als tentatief beschouwt en ze constant bevraagt (Eagleton 1996, 69). De 
Kraai zou men kunnen zien als een liberale “ironist”, die zich er volgens 
Richard Rorty “altijd van bewust is dat de termen” waarin hij zichzelf 
beschrijft “aan verandering onderhevig zijn” en dat zijn vocabulaire “wille-
keurig en fragiel” is (Rorty 73-74). Liberale subjecten doen zich voor als 
“flexibel, steeds bereid om hun vooronderstellingen aan te passen” (Žižek 
2008, 125). Dat deze perverse kannibaal gelezen kan worden als een versie 
van het liberale subject is natuurlijk verontrustend. De Kraai komt naar 
voren als het monsterlijke exces van de liberale houding ten opzichte van 
de vrijheid van meningsuiting: een moderne Frankenstein, wiens lichaam 
bestaat uit de slordig aan elkaar genaaide paradoxen van het liberalisme.

TUssEN ToLERANTIE EN gAsTVRIjHEID 

Het taalgebruik van de Kraai toont niet alleen het conflict tussen ver-
schillende ideologische perspectieven, maar ook de tegenstrijdigheden in 
de grondbeginselen van de liberale retoriek. Ik vestig hier vooral de aan-
dacht op de manier waarop de roman tolerantie en gastvrijheid aan de 
kaak stelt – twee centrale concepten in het debat rond multiculturalisme 
en integratie.

De Franse filosoof Jacques Derrida stelt dat tolerantie een paterna-
listisch gebaar impliceert: de ander wordt daarbij als ondergeschikt en 
minderwaardig beschouwd. Tolerantie impliceert een hiërarchische relatie, 
waarin het tolererende subject altijd “aan de kant van de ‘logica van de 
sterkere’ staat” (Derrida 2003, 127). De Amerikaanse politiek filosofe 
Wendy Brown stelt dat het huidige westerse liberale vertoog, zoals dat 
vanaf midden jaren 1980 bestaat, het liberale subject bij uitstek voorstelt 
als tolerant. Deze eigenschap wordt direct gerelateerd aan beschaafdheid. 
Westerse samenlevingen “worden de makelaar tussen wat wel en niet te 
tolereren is” en presenteren zichzelf als de gulle “tolerator” van minder-
heden (Brown 166): tolerantie maakt deel uit van een machtsvertoog.

Tolerantie en gastvrijheid zijn, volgens Derrida, tegenovergesteld 
aan elkaar (Derrida 2003, 127). In Of Hospitality (2000) maakt hij een 
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onderscheid tussen “absolute” en “conditionele” gastvrijheid. Absolute 
gastvrijheid houdt in dat de gastheer zijn huis niet alleen openstelt voor de 
vreemdeling met een naam en herkenbare status, maar ook voor “de abso-
lute, onbekende, anonieme ander” (Derrida 2000, 25). Het is een vorm 
van gastvrijheid waarbij de gastheer geen enkele eis stelt (Derrida 2000, 
83). In het geval van conditionele gastvrijheid, echter, maakt de gast-
heer aanspraak op zijn soevereiniteit (Derrida 2000, 27, 55). De gastheer 
tolereert de gast zolang hij of zij zich houdt aan de Wet van de gastheer. 
Volgens Derrida beschrijft het begrip tolerantie precies deze conditionele 
gastvrijheid.

Het geweld dat inherent is aan de retoriek van tolerantie en gastvrijheid 
komt in de roman tot uiting in de relatie tussen de Kraai en een migran-
tenleerling. Vanaf het begin van het verhaal is er sprake van “zijn leerling”, 
een leerling die de Kraai onder zijn hoede genomen lijkt te hebben. De 
lezer voelt dat er iets vreemds is in hun relatie, en er wordt gehint naar 
geweld en seksueel misbruik. Tegen het einde van de roman wordt de situ-
atie duidelijk. Deze leerling, Mustafa S., blijkt betrokken te zijn geweest 
bij een incident, waarbij enkele leerlingen de broek en onderbroek van 
de Kraai uitgetrokken hebben en daarvan een filmpje gemaakt hebben. 
De Kraai heeft Mustafa S. daarop gekidnapt en in zijn kelder opgesloten, 
alwaar hij hem blootgesteld heeft aan een “educatief proces” bestaande uit 
herhaaldelijk drogeren, verkrachten en martelen. Uiteindelijk vermoordt 
de Kraai de leerling op rituele wijze, en eet hij zijn lichaamsdelen op.

Het “onderwijs” dat de Kraai zijn leerling geeft, is een reactie op de ver-
nedering die hij tijdens “het incident” heeft ondergaan. De daarbij betrok-
ken leerlingen hebben de autoriteit van de Kraai beschadigd, en door een 
van hen te kidnappen kan de Kraai zijn machtspositie herstellen: “Ik zal 
hem leren […] te buigen en respect te hebben voor wat wij verwezenlijkt 
hebben, voor onze cultuur en ons bezit. Dat is mijn taak” (Koubaa 113). 
Zijn taak bestaat er uit de ander te forceren zich de wet en cultuur van de 
gastheer eigen te maken, en te accepteren dat hij te gast is in een andermans 
huis. Het liberale idee van tolerantie laat hier zijn kwaadaardige kant zien: 
de Kraai ontneemt de jongen al zijn rechten en heeft zeggenschap over zijn 
leven en dood. “[Z]onder mij besta je niet”, verklaart hij (Koubaa 105).

Desalniettemin gebruikt de Kraai in de behandeling van zijn leerling 
een vocabulaire van liefde, zorg, vriendelijkheid, zelfopoffering en ver-
gevingsgezindheid. Als hij zijn leerling slaat, is dat voor zijn eigen goed: 
als hij bloedt, verzorgt hij zijn wonden (Koubaa 54). De drugs die hij 
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hem geeft, omschrijft hij als “medicatie”. Hij wil de jongen, die hij zegt te 
behandelen als zijn eigen zoon, “redden”. Als hij hem seksueel misbruikt, 
doet hij dat voor als een terechte straf. De taal die hij gebruikt om zijn 
leerling te beschrijven is dubbel. Genezing en verwonding, discipline en 
verkrachting, terechte bestraffing en marteling, medicatie en drogeren, de 
liefdevolle vader en de meedogenloze beul: deze termen beschrijven twee 
zijden van dezelfde medaille. Het personage van de Kraai kan men lezen 
als een voorbeeld van over-identificatie met het machtssysteem: hij trekt de 
waarden van het systeem tot in het extreme door, waardoor hun obscene, 
excessieve kant naar boven komt. Macht, stelt Žižek, creëert altijd zijn 
eigen exces. Als belichaming van het exces van het systeem personifieert de 
Kraai de “obscene onderbuik van de Wet”, die de Wet verborgen probeert 
te houden om zijn geloofwaardigheid en autoriteit in stand te houden 
(Žižek 2002, 29). In de westerse politiek na 9/11 worden zulke excessen 
vaak afgedaan als betreurenswaardige uitzonderingen. Zo heeft President 
G.W. Bush bijvoorbeeld opgemerkt dat de “afschuwelijke” martelpraktij-
ken in Abu Ghraib “niet representatief zijn voor ons Amerika” en de “aard 
van de mannen en vrouwen die ons land dienen”.50 De roman dwingt ons 
echter om zulke excessen wel te zien als onderdeel van westerse samenle-
vingen – net zoals de Kraai er, het grootste gedeelte van de roman tenmin-
ste, “redelijke” en sociaal geaccepteerde standpunten op na lijkt te houden.

De Kraai gebruikt een metafoor van “rotte appels” om zichzelf te 
beschrijven: “Ik ben wie ik ben, misschien die ene rotte appel die de hele 
mand aantast. Maar laten we niet vergeten dat die beschimmelde appel 
een hormoon produceert waardoor de andere appels sneller rijp worden” 
(Koubaa 229). Hoewel de maatschappij hem ziet als een uitzondering, 
suggereert hij hier dat het systeem dit soort geweld nodig heeft om zichzelf 
in stand te houden. Met het oog op het bovenstaande is het misschien niet 
verwonderlijk dat de Kraai zichzelf omschrijft als een “moreel wezen”:

Ik ben een moreel wezen: ik werk en betaal mijn rekeningen op 
tijd. […] ik vlieg niet naar derdewereldlanden om me te ontspan-
nen en koop geen goedkope hemden die door een klein Chinees 
meisje in een donker atelier aan elkaar zijn genaaid. […] Ja, ik 
ben een moreel wezen, ik help de economie van onze samenle-
ving goed draaiende te houden […]. Ik bouw mee aan een eerlijke 
samenleving, die mijn belastinggeld goed investeert in veiligheid 
en sociale zekerheid en de derde wereld een stuk van de taart geeft. 
(Koubaa 195)
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Hoewel de zaken die hem een gewetensvolle burger maken haaks 
lijken te staan op zijn gruweldaden, zijn die laatstgenoemde een obscene 
verlenging van zijn moraliteit. Hij is de verschoppeling van het systeem, 
maar tegelijkertijd is hij het systeem zelf.

LITERATUUR, mATERIALITEIT, EN sUbjECTIVITEIT IN  
DE mAAgD mARINo

“The best lack all conviction, while the worst are full of passionate 
intensity.”

W.B. Yeats, “The Second Coming”

De openingsscène van De maagd Marino leest als een scène uit een 
horror film: Marino bindt zijn minnaar vast aan metalen ringen in de muur, 
plakt zijn mond dicht en snijdt zijn penis af. Zijn slachtoffer is verdoofd, 
maar toch wordt de pijn ondraaglijk – waarop Marino met een mes zijn 
keel doorsnijdt. In de derde persoon worden het huis en de handelingen 
van Marino gruwelijk gedetailleerd beschreven. De verteller gebruikt de 
tegenwoordige tijd, alsof het incident plaatsvindt terwijl hij spreekt. Het 
geheel is tot in de puntjes gepland en afgesproken door het slachtoffer en 
zijn beul. Nadat zijn minnaar gestorven is, snijdt Marino delen van zijn 
lichaam af, die hij in de daarop volgende weken opeet.

Ondanks de verwachtingen die de openingsscène opwekt, ontwikkelt 
de roman zich niet tot een horrorverhaal. Aan het einde van de eerste scène 
maken we kennis met de vertelinstantie: de verteller is Marino’s slachtof-
fer, die in de rest van de roman zijn eigen verleden en het verleden van 
Marino uit de doeken doet. In het heden is Marino opgesloten vanwege 
zijn daad, en spreekt de dode Bruno – zo heet de verteller – vanuit het 
hiernamaals tot de lezer. Deze spook-verteller dringt de geest van Marino 
binnen, en spreekt via Marino’s pen. Het is Bruno, en niet Marino, die 
de overhand heeft in de roman. Hij is de “k” in het verhaal, want hij is 
een “geboren ik-zegger”. Marino is dat niet: “Waar hij [Marino] zijn rol 
moet vervullen in ons verhaal, daar mag hij dat doen in de derde persoon, 
daar zal ik hij zeggen, daar kan hij hij schrijven. Ik dicteer, hij noteert” 
(Petry 19). Bruno’s status als slachtoffer moet dus tussen aanhalingstekens 
geplaatst worden, omdat het onderscheid tussen slachtoffer en dader in het 
verhaal in twijfel getrokken wordt. Bruno, een literatuurdocent, bezit de 
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macht van het woord en bepaalt hoe het verhaal verteld wordt, net zoals 
hij de omstandigheden van zijn eigen dood bepaald heeft: de stille Marino 
volgde alleen de bevelen van Bruno op.

Lezers die hopen in het verleden van de protagonisten een verklaring 
te vinden voor de omstandigheden van de moord, komen er bekaaid van 
af: net als in De leraar worden er verschillende motieven en verklaringen 
gepresenteerd, maar worden die ook gedeeltelijk ingetrokken of tegenge-
sproken. Uit hun verleden komen Marino en de verteller naar voren als twee 
totaal verschillende personages. Marino is een verlegen computernerd, die 
een bescheiden computerwinkel runt. Hij is op een pathologische manier 
afhankelijk van zijn egocentrische moeder: hij is sociaal gehandicapt, gere-
serveerd, rationeel, en een man van weinig woorden (volgens Bruno lijdt 
hij aan “logofobie”, Petry 61). Marino gelooft niet in de kracht van de taal, 
en ziet taal niet als een onderdeel van de werkelijkheid: “Het waarmerk 
van het werkelijke is voor Marino de stilte. Zwijgen is instemmen met 
de natuur der dingen […]. Taal? Niet meer dan een spook van klank, een 
dolende echo tussen de bergwanden van het reële” (Petry 61). Voor hem is 
er een absoluut onderscheid tussen een niet-gemedieerde materiele werke-
lijkheid, en de abstracte, talige wereld van de geest. Marino’s scepticisme 
ten opzichte van taal “besmet” overigens ook Bruno’s stem: “Nooit […] 
heeft hij [Marino] aan dergelijke concrete gevoelens een abstracte inhoud 
proberen te geven. Hebben ze trouwens wel een inhoud? Zijn het niet juist 
gevoelens die van alle abstractie, van alle betekenis zijn gezuiverd? Is het 
leven, inclusief al zijn mogelijke interpretaties, uiteindelijk iets anders dan 
louter sensatie? Ooit zou ik die vraag beslist ontkennend hebben beant-
woord” (Petry 76).

Wat heeft Bruno dichter bij Marino’s sceptische houding ten opzichte 
van taal gebracht? Na vijftien jaar als literatuurdocent gewerkt te hebben, 
zegt Bruno, die vroeg in de veertig is, zijn baan op. Daarna besluit hij al 
snel dat hij wil sterven. De beslissing om de gruwelijke sensatie van cas-
tratie te ondergaan terwijl hij sterft, is gerelateerd aan zijn verlangen naar 
de materialiteit van de ervaring. Deze wens staat in scherp contrast met 
zijn intellectualisme. Als universitair docent geloofde Bruno rotsvast in de 
kracht van de literatuur, en slaagde hij erin om zijn passie over te brengen 
op zijn studenten. Langzamerhand raakt hij echter gedesillusioneerd. Hij 
heeft minachting voor de matige kwaliteit van het werk van zijn collega’s. 
“[H]un publiceerdrift”, merkt hij op, “leidde alleen maar tot een modder-
stroom van zogezegd wetenschappelijke artikelen, waaronder het primaire 
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werk, de literatuur zelf, fossiliseerde tot morsdood gebeente dat niet meer 
lopen, vliegen of springen kon” (Petry 93).

In zijn jonge jaren is Bruno een schoolvoorbeeld van de traditionele 
humanistische intellectueel in zijn ivoren toren – een collega noemt hem 
een “hopeloze romanticus” (Petry 95). Hij minacht theorie en literaire 
kritiek, die volgens hem de literatuur geweld aandoen, en pleit voor een 
manier van lezen waarbij het woordenspel in literaire teksten een “magisch 
niveau” bereikt (Petry 94). De manier waarop hij praat over literatuur, 
heeft een religieuze ondertoon. Als humanist doceert hij de canon van 
westerse, witte, mannelijke, en voornamelijk modernistische auteurs – in 
zijn college “Hoogtepunten uit de Literatuur van de Twintigste Eeuw” 
behandelt hij werken van “Musil, Kafka, Beckett, Nabokov, Roth, Amis, 
Sebald” (Petry 92, 101). Wat hem fascineert, is de manier waarop grote 
(modernistische) auteurs de lezer van de taal vervreemden en de illusie 
van een een-op-een-relatie tussen taal en werkelijkheid doorbreken: “Voor 
hen is het woord een odyssee met een onzekere bestemming. Wantrouwen 
jegens de woorden is het begin van elk waarachtig schrijverschap” (Petry 
102). Goede literatuur beïnvloedt ons en verandert ons, het is “een kroko-
dillenmuil die ons onverhoeds grijpt” (Petry 103).

Deze visie op literatuur wordt in de loop van de roman weerlegd. De 
magische betovering van de literatuur wordt verbroken, en alles wat Bruno 
rest, zijn lege woorden en illusies die hij niet meer aan zijn studenten kan 
“verkopen”. Literatuur kan zijn leven niet langer verrijken: “Om oud en 
wijs te worden en een beetje verstandig te leven had je echt geen literatuur 
nodig” (Petry 112). Bij zijn publiek, de studenten, constateert hij een toe-
nemende “scepsis en verveling” die zich uit in “glazige blikken, verstrooide 
tics, dagdromerij, stiekeme conversaties” (Petry 106). Zijn eigen generatie 
wekt weerzin bij hem op, maar ook in de jongere generatie ontdekt hij 
geen hoop op vernieuwing. Zijn transformatie in een cynicus is vergelijk-
baar met de ontgoocheling van de Kraai in Koubaa’s roman: voor beide 
mannen leidt het faillissement van een eerder wereldbeeld, waarin zij zich 
belangrijk en machtig konden voelen, tot een gevoel van nutteloosheid.

Op het moment dat de literatuur haar raadselachtige macht over Bruno 
verliest, maakt zelfvertrouwen plaats voor onzekerheid. “Literatuur als een 
krokodillenmuil? Wat een onzin had ik al die tijd verkocht. Wie ging zich 
nu laten opeten door een boek?” (Petry 110). Het feit dat Bruno’s favoriete 
metafoor betekenisloos wordt, markeert de wending van het abstracte, 
de metaforische wereld van literair taalgebruik, naar het letterlijke, de 
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wereld voorbij de façade van de taal, die hij nu een vorm van authenticiteit 
toeschrijft: “Ik plaatste tegenover de fictieve wereld van de literatuur de 
zogenaamde authenticiteit van het leven” (Petry 110). Het “reële” waar 
hij naar verlangt, is niet de ervaring van het alledaagse leven, maar van 
het Lacaniaanse “reële”: de niet-gemedieerde orde die zich bevindt voorbij 
de symbolische orde van de taal en de “verraderlijke lagen van de werke-
lijkheid”, die de taal construeert (Žižek 2002, 6). Dit “reële” kan alleen 
ervaren worden als een extreme, afschrikwekkende, gewelddadige intensi-
teit. Bruno’s ontkenning van de humanistische kijk op literatuur gaat hand 
in hand met een groeiende wens om toegang te krijgen tot het “reële” – een 
wens die leidt tot steeds extremere vormen van geweld. 

De passie voor het “reële” kan gezien worden als een omkering van 
de “‘postmoderne’ passie voor schijn”: de postmoderne, gemedieerde erva-
ring van de “werkelijkheid” door middel van een reeks simulacra (Žižek 
2002 10). Bruno’s wens om door de bedrieglijke virtualiteit van het (post)
moderne leven heen te prikken uit zich in zijn seksuele gedrag. Zo raakt 
hij bijvoorbeeld verslaafd aan pornografie. Zijn behoefte om het “reële” 
te bereiken door de veilige wereld van virtuele seks verandert in een wal-
gelijke, nachtmerrieachtige fantasie: “Wat ik eigenlijk zou willen, was alle 
nieuwe orgasmen die het pornonet me op één dag te bieden had, down-
loaden en ze vervolgens allemaal laten samenvloeien tot één kakofonische 
climax van gekreun en gesteun, van spastisch vlees en draaiende ogen, tot 
één witte, stroperige Amazone van sap en geil” (Petry 203). Pornografie is 
een voorbeeld voor de toenemende virtualiteit van de postmoderne erva-
ring – een realiteit beroofd van zijn substantie, het contact van het vlees. 
Bruno’s fantasie voert deze virtualiteit door tot het punt van exces, waar 
iets van de gewelddadige substantie van het “reële” door kan breken. “Als 
we te dicht in de buurt komen van het object van onze verlangens”, schrijft 
Žižek, “verandert erotische fascinatie in afschuw van het ‘reële’ van het 
blote vlees” (Žižek 2002, 6).

Het verlangen naar het “reële” besmet ook Bruno’s geïdealiseerde kijk 
op literatuur. De literatuur verandert als het ware in een krokodil – niet 
een die hem met een schok tot bezinning brengt, maar een die hem lang-
zaam verorbert: “Opgegeten door de boeken en er vervolgens door uit-
gekakt” (Petry 110). Op het moment dat het “reële” door zijn favoriete 
metafoor heen barst, verandert de pracht van literaire woorden in een 
lelijk, kannibalistisch beest. Desalniettemin realiseert hij zich steeds dat 
hij alleen door middel van taal zijn subjectiviteit vorm kan geven. Zoals 
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Bruno opmerkt, Marino “had ook nooit gedacht dat een ik zonder eigen 
lichaam zoveel woorden nodig zou hebben om enige substantie te verwer-
ven” (Petry 129). Bruno mag zijn verhaal dan misschien vertellen na zijn 
dood, als een spook, maar in feite was hij al een spook – een geest zonder 
lichaam – voordat hij stierf.

In de Cartesiaanse idee van het subject, die in het Europees denken 
sinds de Verlichting dominant is geweest, is er sprake van een strikte 
scheiding tussen geest en lichaam. De locus van het zelf is de geest, die 
een bevoorrechte positie heeft ten opzichte van het zwakke, vergankelijke 
lichaam. Het westerse liberale subject – als een Cartesiaans spook – is een 
geest zonder lichaam: het menselijk bewustzijn is losgekoppeld van het 
lichamelijke. Bruno, wiens zelfbeeld volkomen gebaseerd is op deze schei-
ding van geest en lichaam, raakt in een identiteitscrisis op het moment 
dat hij de literatuur, het gebied van het intellect par excellence, aan terrein 
ziet verliezen. Hij kan zijn gevoel van eigenwaarde niet langer ophangen 
aan zijn baan als literatuurdocent. De enige manier om een gevoel van 
autonomie en controle – allemaal kenmerken van het Cartesiaanse subject 
– te herstellen, is door zijn eigen dood te regisseren: een “zelfgekozen eind-
bestemming” (Petry 128).

Met zijn beslissing om te sterven probeert Bruno tijdelijk de materia-
liteit van zijn eigen vlees te ervaren. Zijn zelfmoordpact is een poging om 
zijn Cartesiaanse subjectiviteit te overwinnen. De wens om zijn penis af 
te laten snijden speelt hierbij een belangrijke rol. Traditioneel gezien staat 
castratie voor een verlies van mannelijkheid en macht. Door zijn castratie 
onderwerpt hij zich aan het geweld van een ander. Het autonome liberale 
subject wordt daardoor kwetsbaar: het wordt een lichaam dat pijn voelt en 
afhankelijk is van de daden van een ander. Hoewel Bruno’s castratie een 
zelfgekozen daad is, functioneert het als een gedeeltelijke overdracht van 
zijn autonomie en een poging om het zelf anders te definiëren – namelijk 
aan de hand van lichamelijkheid.

In westerse patriarchale samenlevingen wordt het lichamelijke en 
materiële van oudsher geassocieerd met het vrouwelijke. Het Cartesiaanse 
subject is nadrukkelijk een mannelijk subject. Volgens de Amerikaanse filo-
sofe Judith Butler worden “mannen traditioneel gezien geassocieerd met 
het onlichamelijke of de transcendente kant van het menselijke bestaan, en 
vrouwen met de lichamelijke en immanente kant van het bestaan” (Butler 
149). Door het vrouwelijke te vereenzelvigen met het domein van het 
lichamelijke, is het voor mannen als het ware mogelijk om “afstand te doen 
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van hun lichamen […], die een potentieel symbool vormen van menselijk 
verval en vergankelijkheid, van beperking in het algemeen” (Butler 150). 
De “anderen” van het mannelijke liberale subject – vrouwen, maar ook 
niet-liberale subjecten – “zijn hun lichaam, terwijl het masculiene ‘ik’ een 
onlichamelijke ziel is” (Butler 150).

Echter, in de roman blijkt het onderscheid tussen geest en lichaam 
voor Bruno verlammend te werken op het moment dat het domein van het 
intellect – hier gerepresenteerd door literatuur – terrein verliest. Bruno’s 
gewillige castratie is zowel letterlijk als figuurlijk een manier om voorbij te 
gaan aan een masculiene identiteit die enkel gedefinieerd wordt op basis 
van het geestelijke, en dichter in de buurt te komen van het lichamelijke: 
een vorm van ervaring die vanuit cultureel oogpunt als vrouwelijk gezien 
wordt. De handelingen die leiden tot zijn dood, kan men zien als een 
poging om zijn subjectiviteit opnieuw vorm te geven op een manier die de 
tegenstellingen lichaam/geest en vrouwelijk/mannelijk ontstijgt. Hoewel 
hij er bij zijn leven niet in geslaagd is om deze tegenstellingen te overbrug-
gen, is hij tenminste niet gestorven als een Cartesiaans subject, maar als 
een subject dat die tegenstellingen belichaamt: geest en lichaam, feminien 
en masculien.

Het thema van castratie komt impliciet ook aan de orde in De leraar. 
Bij de Kraai wordt op een gegeven moment terminale prostaatkanker vast-
gesteld – een ziekte die verwijst naar zijn verlies van macht en controle. 
De Kraai herstelt echter op miraculeuze wijze van zijn kanker. In het boek 
wordt gesuggereerd dat deze ontwikkeling een direct gevolg is van zijn 
kannibalistische praktijken. Het letterlijke en het figuurlijke raken op een 
vreemde manier met elkaar in de knoop op het moment dat de letterlijke 
consumptie van het vlees van de ander door de Kraai een geneesmiddel 
en een bron van hernieuwing wordt. In beide gevallen leidt het verlies van 
status en eigenwaarde tot cynisme en frustratie, die zich uiteindelijk uiten 
in extreme vormen van geweld – pogingen om een nieuwe bron van macht 
te vinden in het materiële. Waar de Kraai zijn gewelddadigheid richt op 
anderen, keert Bruno zich tegen zichzelf en tegen een zelfbeeld dat hij niet 
kan tolereren.
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LAmLENDIgE LIbERALEN, gEpAssIoNEERDE fUNDAmENTALIsTEN? 
“boTsINg DER LITERATUURLIjsTEN” IN DE mAAgD mARINo

Hoewel Bruno’s relatie met Marino gezien kan worden als een botsing 
van tegengestelden, delen ze ook twee belangrijke karaktertrekken: een 
zekere mate van contactgestoordheid, en een minachting voor (religieuze) 
collectieve identiteiten. De “ander” die zowel Bruno als Marino niet kan 
tolereren, is de ander die een onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in een 
transcendente waarheid en zich beroept op een collectieve identiteit. In die 
zin zijn beiden een product van een westers liberaal gedachtegoed, dat ratio-
nele scepsis verkiest boven irrationeel geloof en collectieve identificatie.

Hun onverdraagzaamheid ten opzichte van groepsdenken blijkt dui-
delijk uit de manier waarop Marino neerkijkt op de christelijke groep 
– “Spiritus Semper” – waar zijn moeder zich bij aansluit, en uit Bruno’s 
aversie ten opzichte van moslims die in zijn buurt wonen. Hoewel hij bij 
zijn moeder in huis woont, weigert Marino om haar christelijke vrien-
den, die bij hen thuis bijeenkomsten houden, zelfs maar te groeten. Voor 
Marino liggen christelijke fanatici en moslimterroristen niet zo ver uit 
elkaar: ze willen beide de wereld “redden”, maar op een verschillende 
manier – de christenen “[n]iet met bomaanslagen of gekaapte vliegtuigen 
maar met ‘vlammen van vreugde’” (Petry 53). Marino vindt zijn moeders 
herontdekte religiositeit “niet minder weerzinwekkend dan wanneer ze 
zich plotseling in een boerka had vertoond” (Petry 55). Religieus geloof is 
de “rode lap” voor Marino’s rationele houding. “God is dood” helpt hij zijn 
moeder herinneren, als ware hij een tweede Nietzsche.

Marino’s afkeer voor de religieuze groep waar zijn moeder bij hoort, is 
te vergelijken met Bruno’s onverdraagzaamheid ten opzichte van moslims. 
Een ontmoeting met een moslim op straat – een van de meest krach-
tige scènes in de roman – wekt intense emoties bij hem op. Nadat ze per 
ongeluk tegen elkaar opbotsen, wisselen Bruno en een “bruingekleurde, 
baardige jongeman” gedurende een kort moment een haatvolle blik. Bruno 
ergert zich aan de aanwezigheid van een traditioneel geklede moslim in een 
wijk die “helemaal niet doorging voor een probleembuurt”. De man ziet er 
echter niet uit als een zwerver of een crimineel, en vormt dus geen directe 
fysieke bedreiging. Dus “wat was het probleem?” (Petry 195), vraagt hij 
zichzelf. Bruno’s taalgebruik is steeds doorspekt met racistische opmer-
kingen, die zijn gevoel van superioriteit ten opzichte van allochtonen 
verraden. Over zijn Rwandese schoonmaakster, die niet begrijpt waarom 
een gezonde, sterke man zoals hij zijn leven aan het verkwisten is, stelt 
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hij bijvoorbeeld dat zij “niet het soort persoon [is] aan wie ik zoiets zou 
kunnen hebben uitleggen” (Petry 189). Zijn reactie op de moslim op straat 
is echter extremer: de ontmoeting roept een gevoel van angst in hem op, 
vooral omdat deze ander weigert zich aan Bruno’s superieure blik te onder-
werpen en de staarwedstrijd wint:

We priemden elkaar een paar spannende seconden lang in de ogen. 
We spraken geen woord. We peilden zwijgend de eventuele diepte, 
de mogelijke hitte van het conflict. Mijn aura tegen de zijne. Wat 
had ik hem misdaan? Waar dacht deze verwaande kwast het recht 
vandaan te halen om mij opzettelijk omver te lopen? Toch niet uit 
dat pathetische boekje van hem? Maar mijn aura bezweek merk-
waardig snel, beschamend snel, vernederend snel eigenlijk onder 
de druk van zijn verachting. (Petry 195-96)

Op het moment dat men moslims, en allochtonen in het algemeen, 
ziet als het object van tolerantie in Belgische en Nederlandse samenlevin-
gen, is er een duidelijke machtshiërarchie in het spel waarin de gulle “tole-
rator” een superieure positie inneemt ten opzichte van de minderwaardige 
getolereerde. Dit proces beschermt de positie van de westerse, witte, man-
nelijke tolerator, die de onuitgesproken norm vormt. Op het moment dat 
de “ander” echter zijn eigen intolerante blik op Bruno werpt, wordt Bruno 
gedwongen zich af te vragen om welke redenen deze ander hem niet zou 
tolereren. Dat bedreigt de normatieve status van Bruno’s positie, omdat hij 
zich bewust wordt van zijn eigen culturele en sociale positie.

Het liberale Cartesiaanse subject, schrijft Žižek, “wordt geacht in 
staat te zijn buiten zijn eigen culturele/sociale positie te treden en zijn 
volledige autonomie en universaliteit te bewaarheiden” (Žižek 2008, 142). 
Dit subject ziet zichzelf als “kulturlos”: cultuur is niet verbonden met de 
kern van zijn wezen, maar is een kwestie van persoonlijke keuze (Žižek 
2008,142). Als het liberale subject zich kan voordoen als kulturlos, dan 
kan het zijn principes en waarden ook als universeel en cultureel neutraal 
voordoen (Brown 170). De waarden en overtuigingen van de niet-liberale 
“ander”, echter, worden juist beschouwd als particularistisch, verbonden 
aan een bepaalde cultuur. Volgens deze visie zijn niet-liberale subjecten 
een belichaming van hun cultuur: cultuur bepaalt hun identiteit, en kan 
niet losgekoppeld worden van wie ze zijn. Deze liberale visie berust dus op 
een onderscheid tussen “zij die overheerst worden door cultuur” en “zij die 
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slechts van hun cultuur ‘genieten’” en vrij zijn daar een keuze in te maken 
(Žižek 2008, 120).

Bruno’s beeld van de moslim die hij op straat tegenkomt, is gebaseerd 
op de bovenstaande tegenstellingen. Voor hem representeert de moslim 
een complete identificatie met een cultuur waarin het individu in de groep 
opgaat: “Zij die het individuele denken haatten omdat ze als individu niets 
voorstelden, ik die hun groepsbewustzijn haatte omdat ik tot geen enkele 
groep behoorde. Ik, ik, ik” (Petry 197). Bruno behoort echter wel tot een 
groep. Dat zijn zelfbeeld gebaseerd is op de veronderstelling van de culturele 
neutraliteit van zijn positie als een westerse witte man, wordt hem duide-
lijk op het moment dat hij het object van de blik van de moslim wordt: 
“Vanaf toen viel het me steeds vaker op dat ik van de blanke, steedse, hoog-
opgeleide middenklasse die ik zo diep mogelijk probeerde te verachten, 
zowat de enige vertegenwoordiger in het straatbeeld was” (Petry 196-97).

Bruno is bang dat de normatieve meerderheid waar hij tot behoort een 
minderheid aan het worden is en ziet de moslim daarom als een bedrei-
ging. Echter, de blik van de ander versterkt niet zijn wens om zijn eigen 
klasse te verdedigen, maar maakt hem juist bewust van zijn onwilligheid 
om dat te doen. Bruno ervaart dit gebrek aan overtuiging, dat aan de basis 
ligt van de postmoderne liberale subjectiviteit, als een probleem. Het is 
ook de reden dat hij de staarwedstrijd met de moslim verliest: Bruno ziet 
geen mogelijkheid om een overtuigend alternatief te bieden voor (wat hij 
beleeft als) het geloof dat de moslim aanhangt. In zekere zin verraadt zijn 
reactie op de moslim een verborgen jaloezie voor diens vermogen om zich 
volledig aan een overtuiging te verbinden.

Uitbarstingen van fundamentalistisch geweld in het Westen sinds 
9/11, stelt Terry Eagleton, confronteren het Westen met een contradic-
tie: “de noodzaak voor het Westen zelf om ergens in te geloven, en zijn 
chronische onvermogen om dat te doen” (Eagleton 2009, 141). Voor de 
fundamentalistische “vijand” zijn toewijding, dogmatisme en absolute 
waarheden een gegeven, terwijl westerse postmoderne subjecten de “Grote 
Verhalen” en metafysische onderbouwingen ingeruild hebben voor scepti-
cisme en ironie (Eagleton 2009, 141-42). Volgens Eagleton kan deze “libe-
rale terughoudendheid inzake geloof problematisch worden in tijden van 
crisis” (Eagleton 2009, 145). Na 9/11 was er in westerse samenlevingen 
behoefte aan overtuigende narratieven om weerstand te kunnen bieden 
aan een “metafysische vijand” (Eagleton 2009, 141). De retoriek van “goed 
tegenover slecht”, en ook de retoriek van het nieuw-realisme, kan men zien 
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als (problematische) pogingen om terug te keren naar een bestendige notie 
van waarheid. De veranderingen die Bruno doormaakt in de roman, kan 
men ook in dit licht zien: van het idealistische humanisme van een litera-
tuurliefhebber tot ontgoocheling en cynisme, en uiteindelijk een verlangen 
voor de intensiteit van het “reële”. Klem geraakt tussen zijn cynisme en het 
verlangen naar intensiteit, en geconfronteerd met het gebrek aan een ander 
betekenisvol narratief, ervaart Bruno de verlammende impasse waar het 
hedendaagse liberale subject mee worstelt.

En de literatuur dan? Waarom kan literatuur niet meer een alternatieve 
bron van betekenisgeving zijn voor Bruno? Het vraagstuk van de rol van de 
literatuur staat centraal in de bovengenoemde scène, waarin de moslim de 
Koran in de hand heeft. Bruno beschrijft zijn confrontatie met de moslim 
als “een heuse botsing der literatuurlijsten” (Petry 196):

Het boekje dat hij voor heilig hield, minachtte ik als een kneute-
rig mengsel van boerenpraat en pseudospirituele kwezelarij. De 
teksten uit mijn eigen individuele canon zou hij alleen maar als 
een bron van verwerpelijk intellectualisme en immorele smeerlap-
perij beschouwen, als de neerslag van blanke uitputting en ontspo-
ring […] Een goddeloos decadente zwakkeling was ik in zijn ogen 
hoe dan ook. Hij en zijn boekje dat alle andere boeken overbodig 
maakte. (Petry 196)

Het werkelijke perspectief van de moslim is natuurlijk niet aanwezig in 
Bruno’s verhaal. De “ander” krijgt geen kans om Bruno’s aannames en inter-
pretaties van zijn blik te bevestigen of te ontkennen. Bruno’s lezing van hun 
ontmoeting is eerder een projectie van zijn eigen angsten voor zijn tanende 
positie in de maatschappij dan een bewijs van een daadwerkelijke botsing 
van culturen in de Belgische samenleving. Volgens Bruno ligt de kern van 
hun conflict in hun keuze van literatuur: de Koran tegenover Bruno’s wes-
terse canon. Maar het belangrijkste verschil ligt in de manier waarop zij 
literatuur lezen. Waar de moslim de Koran leest om Gods waarheid te ont-
dekken, en de tekst dus neemt “zoals hij is”, leest Bruno literatuur als auto-
noom en fictioneel en is hij geïnteresseerd in het spel van de taal.

Binnen de westerse moderniteit beschouwt men literatuur over het 
algemeen als fictie: een autonome en geconstrueerde wereld die geen 
directe representatie van de werkelijkheid vormt. Hoewel dit in de geschie-
denis van de literatuur niet altijd het geval is geweest, benaderen moderne 
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lezers literatuur met een zogenaamde “willing suspension of disbelief ” – de 
bereidwilligheid om de premissen van het literaire werk te accepteren, ook 
als die niet direct stroken met de echte wereld. Deze houding suggereert 
dus een zekere mate van voorwenden. Het lezen van literatuur impliceert, 
zo stelt Catherine Gallagher, een losse houding ten opzichte van geloof.51 
We kunnen ons identificeren met personages of ons verliezen in de wereld 
van een roman, maar we zijn tijdens het lezen altijd bewust van het feit 
dat dit fictief is: we bevinden ons op de scheidslijn tussen “geloven en niet 
geloven” (Eagleton 146). Op die manier “wordt het lezen van een verhaal 
een soort speculatieve onderneming, waarin men zich niet te snel wil vast-
leggen, en men opties open wil houden en alert wil blijven voor andere 
mogelijkheden” (Eagleton 147) Een dergelijke mentale flexibiliteit is een 
voorwaarde voor moderne liberale subjectiviteit (Eagleton 147). Deze kijk 
op de functie van literatuur – fictioneel, niet-referentieel, zonder claims op 
de waarheid – sluit aan op het onvermogen van het liberale postmoderne 
subject om ergens in te geloven. Vanuit dat oogpunt is de functie van lite-
ratuur in de westerse (post)moderniteit tegengesteld aan het onvoorwaar-
delijk aanhangen van een overtuiging: het soort geloof dat de niet-liberale 
“ander” zou hebben.

Het faillissement van de literatuur, zoals Bruno dat schetst in zijn 
verhaal, reflecteert dus niet zozeer het falen van de literatuur als zodanig, 
maar het tekortschieten van de manier waarop lezers de functie van lite-
ratuur hebben vormgegeven. Als fictie wordt literatuur vaak niet serieus 
genomen: de autonome status van literatuur schept de vrijheid alles te 
mogen zeggen, maar kan tegelijkertijd ook resulteren in een verzwakking 
van haar morele zeggenschap. Het is precies die realisatie die Bruno dwars-
zit, en die zijn vervreemding van de literatuur in gang zet: “Ik kon mijn 
favoriete auteurs als producenten van werkelijkheid in het geheel niet meer 
zo ernstig nemen als vroeger” (Petry 200).

Bruno’s verlies van vertrouwen in de literatuur suggereert echter dat 
het geloof in literaire autonomie gebaseerd is op een elitaire houding die 
weinig weerklank meer vindt in de wereld. Zijn nieuwe sceptische houding 
ten opzichte van literatuur biedt Bruno echter ook geen bevredigend alter-
natief. Thomas Vaessens stelt in De revanche van de roman dat deze twee 
posities, die hij aanduidt als “humanistisch modernisme” en “relativistisch 
postmodernisme”, het “naoorlogse literatuurdebat” in Nederland hebben 
bepaald. Die houdingen zijn echter steeds minder sterk geworden, zeker 
na 9/11. Volgens Vaessens zijn we vandaag de dag getuige van de opkomst 
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van een nieuwe, “laatpostmoderne poëtica”: in toenemende mate keren 
“geëngageerde” Nederlandse schrijvers het idee van de literaire autonomie 
de rug toe en proberen literatuur weer een stem te geven in de maatschap-
pij. Zonder de postmoderne scepsis ten opzichte van “waarheden” los te 
laten, nemen ze afstand van het “cynisch relativisme” dat men aan de post-
moderne poëtica toeschrijft (Vaessens 13-14). Bruno’s impasse toont het 
faillissement van de twee posities die Vaessens beschrijft: hoewel Bruno 
de humanistische visie op literatuur niet meer overtuigend vindt, kan zijn 
nieuwe sceptische houding geen alternatief bieden voor zijn verlangen naar 
aanwezigheid, het werkelijke, het materiële. De roman verwoordt daarmee 
de noodzaak om beide posities te ontstijgen.

De roman suggereert dat de manier waarop wij heden ten dage litera-
tuur lezen, ons niet in staat stelt dichter bij de materialiteit van de ervaring 
te komen, of om een vorm van geloof te herstellen in een wereld zonder 
zekerheden. De roman stelt daarmee niet voor dat het Westen moet terug-
keren naar een geloof in metafysische waarheden om zichzelf te redden, 
noch dat we literatuur moeten lezen om zijn waarheidswaarde. Maar het 
geeft de zoektocht naar een alternatieve functie van de literatuur niet op. 
In de hierop volgende pagina’s zal ik de rol van de literatuur, zoals beide 
romans die voor ogen hebben, verkennen door me te richten op “ver-
dachte” narratieve stemmen in De leraar en de functie van tegenstrijdighe-
den in De maagd Marino.

VERDACHTE sTEmmEN IN DE RomANs: DE kANNIbAAL,  
DE joURNALIsT, DE TERRoRIsT EN HET spook

In de laatste twintig pagina’s van De leraar neemt een nieuwe vertel-
instantie het stokje van de Kraai over. Dit is waarschijnlijk de stem van een 
journalist, die de zaak van de Kraai onderzoekt en een kader probeert te 
schetsen om zijn daden te verklaren. De journalist speelt met verschillende 
verklaringsmogelijkheden: psychologische profilering, familiegeschiedenis, 
genetische aanleg, sociale factoren enzovoorts. Hij maakt ook een vergelij-
kende studie, waarin het gedrag van de Kraai bekeken wordt in de context 
van andere beruchte moderne westerse kannibalen.

Op het eerste gezicht dient het opvoeren van de journalist als een 
manier om de zaak van de Kraai als het ware tot een einde te brengen, 
door zijn krankzinnigheid te verklaren met behulp van een droge, 
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pseudowetenschappelijke retoriek. Door hem te plaatsen in een genealo-
gie van westerse kannibalen – een handvol andere uitzonderlijke geval-
len in de westerse beschaving – kunnen zijn daden begrijpelijk gemaakt 
worden. Ook het verslag van zijn arrestatie en opsluiting in een psychia-
trische inrichting dient ter geruststelling: de kannibaal is verwijderd uit de 
maatschappij. Met een combinatie van medische, journalistieke, psycho-
logische, antropologische en juridische vertogen probeert de journalist het 
mogelijk te maken de Kraai te “verteren”, te begrijpen, te categoriseren. 
Zelfs de term “kannibaal” wordt gekwalificeerd: hij wordt omschreven 
als een “agressieve”, “rituele”, “seksuele” en zelfs “epicurische” kannibaal 
(Koubaa 280).

Hoewel de journalist de Kraai neerzet als een afwijkend geval, merkt 
hij op dat kannibalisme in de geciviliseerde wereld in toenemende mate 
voorkomt. Dan doorbreekt, in de laatste paragraaf van de roman, een 
opmerking over kannibalisme plotseling het rationele taalgebruik van de 
journalist: “Onbegrijpelijk, want ieder van ons die ooit menselijke herse-
nen geproefd heeft, zal het met me eens zijn: rauw of gebakken, verschillen 
ze nauwelijks van smaak van schapenhersenen” (283). Deze onverwachte 
opmerking stelt het kannibalistische verlangen als een algemeen fenomeen 
voor en keert de geruststellende functie van het journalistiek verslag op 
zijn kop. Kannibalisme is niet uitzonderlijk, maar iets dat ieder van ons 
zou kunnen proberen, een kwestie van smaak. De suggestie van een per-
verse subtekst in het rationele taalgebruik van de journalist maakt plots 
alle narratieve stemmen in de roman even onbetrouwbaar. Het verhaal 
van de journalist, dat als doel heeft de daden van de Kraai te verklaren aan 
de hand van bekende analytische kaders, slaagt er uiteindelijk niet in ons 
enige geruststelling te bieden. 

In de laatste zin van het boek gebeurt er nog iets opmerkelijks: de 
journalist introduceert een nieuwe invalshoek, door een parallel te trekken 
tussen kannibalisme en terrorisme. Geen van beide kunnen volgens de 
journalist verklaard worden aan de hand van bestaande linguïstische struc-
turen: “iedere situatie is uniek en onze taal is veel te arm om kanniba-
lisme volledig te doorgronden. Evenals terrorisme is het een diepmense-
lijke aangelegenheid waarover het laatste woord nog niet geschreven is” 
(Koubaa 283). Dit is de enige expliciete verwijzing naar terrorisme in het 
boek. De lezers weten wederom niet wat ze hier mee aan moeten. Op 
wat voor manier verhoudt een terrorist zich precies tot een Europese kan-
nibaal? Deze gelijkstelling verbindt “westers” geweld (dat van de Kraai) 
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met terroristisch geweld (dat voornamelijk toegeschreven wordt aan niet- 
westerse “anderen”). Het suggereert dat noch deze Europese kannibaal, 
noch de terrorist een absolute “ander” is – een “kwaad” dat Europese 
burgers onmogelijk kunnen begrijpen: beiden zijn symptomatisch voor de 
interne tegenstrijdigheden in het westerse systeem.

Het feit dat de Kraai lichamen van migranten consumeert, duidt op 
het verlangen om een einde te maken aan de dreiging die uitgaat van de 
vermeend “kwaadaardige” ander. Maar zoals de Kraai (de obscene onder-
zijde van het systeem) deze “anderen” wil uitroeien, zo poogt de samen-
leving vervolgens om de Kraai op te sluiten en te “verteren”, door hem de 
status van een uitzondering toe te kennen. Het systeem “eet” zijn anderen, 
en dus ook zijn eigen exces, op. Het onderscheid tussen westers geweld en 
het “externe” geweld van terrorisme wordt daardoor steeds minder houd-
baar. In de roman wordt de niet-westerse “ander” (de moslimimmigrant) 
letterlijk deel van het lichaam van de Kraai: de inwendige “ander” van het 
systeem verzwelgt de “externe” ander, die een vermeende bedreiging vormt 
voor het systeem.

Een allegorische lezing van het boek levert verschillende vragen op. Is 
de angst van het Westen om zijn globale macht en culturele superioriteit 
te verliezen een drijfveer voor het plegen van gewelddadigheden tegenover 
anderen? Is de integratie van migranten in Europese samenlevingen een 
vorm van kannibalisme, waarbij deze samenlevingen “anderen” accepte-
ren door de bedreigende kenmerken van hun andersheid te verslinden? 
Houdt het Westen zijn welvaart in stand door het “opeten” (uitbuiten, toe- 
eigenen) van zijn “anderen”, net zoals het fatale kankergezwel van de Kraai 
verdwijnt na de consumptie van het vlees van zijn slachtoffers? Het boek 
kan gelezen worden als een uitgebreide metafoor voor de manier waarop 
West-Europa omgaat met zijn “anderen”: het vernietigt de “kwade vijand” 
door zelf kwaadaardig te worden. Om Todorov aan te halen: juist de irra-
tionele angst voor barbaren in onze maatschappij maakt ons kwaadaardig, 
barbaars, kannibalistisch.

Hoewel de roman op verschillende manieren geïnterpreteerd kan 
worden, maken de tegenstrijdige of raadselachtige elementen in zowel de 
taal van de Kraai als van de journalist een eenduidige interpretatie eigen-
lijk onmogelijk. De tegenstrijdige ideologische perspectieven van de Kraai 
zorgen ervoor dat hij niet in een (politiek) hokje geplaatst kan worden; de 
journalist ondermijnt zijn eigen verhaal met zijn sluitende opmerkingen. 
De roman zorgt ervoor dat het zijn eigen semantische exces produceert, 
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waardoor de poging van de lezers om het op kannibalistische wijze te con-
sumeren op niets uitloopt.

Net als in De leraar zit het narratief dat Bruno’s geest en Marino’s pen 
produceren in De maagd Marino vol contradicties. Ik zal hier de aandacht 
richten op de twee centrale contradicties in de roman. Eerste contradictie: 
Bruno’s verlies van vertrouwen in het intellect en zijn verlangen om met 
de materialiteit van het bestaan in contact te komen, wordt verwoord door 
zijn spook: een geest zonder lichaam. Tweede contradictie: het verklaren van 
de irrelevantie van literatuur door de verteller gebeurt in een literaire tekst 
– en wel een die gekenmerkt wordt door het “overrijpe taalgebruik, dat aan 
de 19de-eeuwse decadente schrijvers doet denken” (Kieft). Deze tegen-
strijdigheid is niet onopgemerkt gebleven. “In tegenspraak met dat doem-
denken over het verval van de macht van literatuur”, merkt een recen-
sent op, “is de constructie van deze roman, die bij uitstek zeer literair is” 
(Peppelenbos). Hoewel Bruno het einde van het belang van de literatuur 
bezingt, vormt de roman performatief gezien een lofzang op het literaire.

Natuurlijk heeft de intellectuele Bruno een voorliefde voor contradic-
tie en complexiteit: “De lectuur van mijn geliefde meesters had mijn brein 
te complex en te eigenzinnig gemaakt, te zeer vervuld van tegenstrijdig-
heden, om me nog verwant te kunnen voelen met apen, kippen, honden, 
varkens of religioten. Eenduidigheid vond ik iets vies” (Petry 222). Deze 
voorkeur voor contradicties lijkt onderdeel van de elitaire ideologie van een 
arrogante westerse witte intellectueel: de ideologie die Vaessens modernis-
tisch humanisme noemt. In de roman is het juist dit elitarisme dat “vies”, 
verdacht, klinkt. Maar Bruno mist geen enkele mogelijkheid om zijn eigen 
liefde voor deze literaire stijl te bespotten: “Bombastische Bruno en zijn 
ellendige alliteraties, zijn melige metaforen, zijn dolgedraaide papegaaien” 
(Petry 223). Moeten we de twee eerder genoemde contradicties dus zien 
als een bevestiging van deze elitaire houding ten opzichte van literatuur? 
Of is het parodiëren van Bruno’s eigen liefde voor contradicties, zoals in 
het citaat hierboven, bewijs van een postmoderne zelf-deconstruerende 
beweging?

In het verband van deze vragen is het van belang om de rol van het 
spook in het verhaal nader te onderzoeken. Door zijn zelfgekozen dood 
laat Bruno het leven van het intellect, dat hem verraden heeft, achter zich, 
en neemt hij afscheid van een wereld waarin “goede” literatuur geen weer-
klank vindt. Het spook van de literatuur, echter, blijft hem tot op het 
einde achtervolgen. Zo bezoekt hij vlak voor zijn dood een boekwinkel, 
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waar hij “dé Vlaamse roman van het jaar” ziet liggen (Petry 258). Hoewel 
hij verbijsterd is hoe slecht het boek is, koopt hij het voor zichzelf bij wijze 
van afscheidscadeau, en smijt het dan in de vuilnisbak. De teloorgang van 
de literatuur, die zijn handeling symboliseert, is een voorbode van zijn 
eigen ondergang. Het lijkt alsof Bruno’s dood ook de dood van de zijn zo 
geliefde literatuur behelst. Tegelijkertijd verschijnt met zijn dood juist het 
spook, dat de drijvende kracht achter het verhaal wordt.

De laatste woorden van het spook – de laatste zinnen van de roman 
– vormen een wanhopige smeekbode aan Marino om de literaire Bruno 
niet te vernietigen: “ik sméék je: geef niet toe aan de aanvechting om deze 
pagina’s te wissen. Ik ben nog meer gesteld op deze Bruno dan op de Bruno 
die ik speelde toen ik zelf nog Bruno was. […] Hij is het beste wat er van 
mij te maken viel. Alsjeblieft, vernietig hem niet” (Petry 284). Bruno, die 
er zelf voor gekozen heeft te sterven, is nu doodsbang voor de vernietiging 
van zijn literaire zelf. Bruno verzekert Marino er zelfs van dat niemand zijn 
woorden zal geloven, vanwege zijn onbetrouwbaarheid als spook-verteller: 
“Maar je moet niet bang zijn dat je op deze woorden zult worden vast-
gepind. Het zijn toch maar woorden, dat ziet iedereen. […] Heb ik niet 
uitdrukkelijk aangegeven dat ik degene ben die dit alles heeft gedicteerd? 
Alleen daarom al zal geen mens geloven wat er staat” (Petry 285). Waarom 
is Bruno’s spook, het spook van de literatuur, het redden waard als zijn 
uitspraken onbetrouwbaar zijn, als het “toch maar woorden” zijn? En wat 
voor soort wezen is dit literaire spook van Bruno, die de Cartesiaanse voor-
keur voor de geest eerst afzweert maar uiteindelijk het belang van zijn 
spectrale zelf boven dat van de “echte” Bruno stelt?

Het spook kan natuurlijk gezien worden als een belichaming van het 
Cartesiaanse subject: de triomf van de geest over het lichaam. Het uitein-
delijke verkiezen van zijn spectrale, literaire zelf boven zijn lichamelijke 
zelf weerlegt in zekere zin Bruno’s verlies van vertrouwen in de literatuur. 
Het spook is echter ook een figuur dat contradicties ontstijgt: het zweeft 
tussen aanwezigheid en afwezigheid, tussen leven en dood (Davis 373). 
Ook brengt het de nette verdeling tussen verleden, heden en toekomst 
in de war, omdat het zich kenmerkt door een herhaald en onvoorspel-
baar terugkeren (Derrida 1993, 32). Op die manier maakt het spook de 
co-existentie van elkaar uitsluitende toestanden mogelijk. Het zichtbare en 
het onzichtbare, de aanwezigheid en de afwezigheid, het kenbare en het 
onkenbare: zij worden verenigd in dit grensoverschrijdend figuur.
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Zodoende vormt het spook in de roman een symbolische oplossing 
voor de impasse waarin Bruno zich bevindt. Zowel Bruno als Marino 
lijden, omdat ze hun dilemma’s zien als keuzes die elkaar compleet uitslui-
ten. Voor Bruno geldt dat hij moet kiezen tussen geloof of cynisme: litera-
tuur, of de authenticiteit van het leven; het abstracte, of het concrete. Ook 
Marino baseert zijn identiteit op dit soort strikte keuzes: de keuze voor 
rechtstreekse ervaring in plaats van de taal, en voor rationaliteit in plaats 
van een irrationeel geloof. Bruno’s wanhoop en frustratie zijn gedeeltelijk 
het gevolg van het vasthouden aan de logica van tegengestelden.

De spookfiguur, echter, opent de mogelijkheid om tegenstellingen in 
zich te verenigen als situaties die gelijktijdig naast elkaar kunnen bestaan. 
Bruno fantaseert inderdaad over de beloftes van deze spookachtige 
bestaanswijze. In reactie op Marino’s gevoel dat zijn leven niet “echt” meer 
is na de dood van zijn moeder, vraagt Bruno zich af:

Is het werkelijk onmogelijk om tegelijkertijd levend en dood te 
zijn? Kunnen deze tegenstrijdige begrippen in de deeltjesversnel-
ler van de geest niet fuseren tot een ondeelbare realiteit, al is het 
dan misschien een realiteit die in een flits voorbij is, een piepklein 
zwart gaatje van hyperlogica dat alweer op het punt staat te ver-
dampen nog voor het zich goed en wel heeft gevormd? (Petry 87)

De literatuur maakt een “hyperlogica” mogelijk, die onverenigbare 
tegenstellingen samenbrengt. Het spook is per slot van rekening het product 
van een samensmelting van de tegengestelde persoonlijkheden van Bruno 
en Marino: het komt tot stand nadat de ene het vlees van de ander opeet. 
Het spook verwijst naar de mogelijkheid om de dilemma’s in het leven van 
de hoofdpersonen te overwinnen. De roman nodigt lezers uit om con-
tradicties te beschouwen als mogelijke onmogelijkheden, waaruit nieuwe 
constellaties tevoorschijn kunnen komen. Hoe kunnen we alleen voor het 
rationele kiezen terwijl we luisteren naar een spook-verteller, hetgeen op 
zich al een vorm van geloof in het irrationele vooronderstelt? Hoe kunnen 
we vasthouden aan een eenduidige notie van de werkelijkheid, terwijl de 
aanwezigheid van het spook het trekken van heldere grenzen al problema-
tisch maakt?

De functie van de spook-verteller helpt ook bij het interpreteren van 
een andere centrale contradictie in de roman: namelijk het verkondigen 
van de dood van de literatuur in een literair werk dat nog steeds lijkt te 
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geloven in de kracht van literair taalgebruik. Ook al verklaart Bruno de 
literatuur dood, toch blijft het spook van de literatuur de lezers achtervol-
gen. Als spookverschijning bestaat literatuur niet uit dezelfde substantie als 
de andere krachten in de politieke en sociale sfeer. Haar bijzondere status 
onderscheidt haar van de stemmen in het publieke debat die de “waar-
heid” over willen brengen door eenduidige boodschappen te verkondigen. 
Spoken brengen geen heldere, onomstreden kennis voort: we kunnen naar 
ze luisteren, maar, zo stelt Derrida, ze doen geen beloftes (Derrida 1993, 
25-26). Ook literatuur grijpt onze aandacht zonder eenvoudige bood-
schappen te verkondigen. In de gedaante van een spook kan literatuur 
ingrijpen in de sociale werkelijkheid: haar “hyperlogica” kan een andere 
kijk geven op sociale, politieke en persoonlijke situaties. De unheimliche 
verschijning van de literatuur biedt ons imaginaire structuren waarmee we 
de toekomst in andere termen kunnen benaderen dan het heden.

Op die manier helpt de roman de lezers om zich een derde mogelijkheid 
voor te stellen, tussen cynisme en geloof in – zelfs al kon Bruno die moge-
lijkheid tijdens zijn leven niet ontdekken. Hoewel deze roman-als-spook 
vraagt om een “willing suspension of disbelief ” van de lezers – we moeten 
immers een bovennatuurlijke narratieve situatie accepteren – vooron-
derstelt dit “uitstel van ongeloof” niet dat de lezers steeds een ironische 
afstand bewaren. Integendeel, het vraagt van de lezers een gebaar van ver-
trouwen. Geloof en ironie sluiten elkaar niet uit: de roman laat zien dat ze 
naast elkaar kunnen bestaan.

LITERAIRE “oNVERTEERbAARHEID”

Lezers houden er niet van als hen de les gelezen wordt. In de woorden 
van de Kraai, “[i]k moet geen lessen moraal van iemand die zijn tijd zit 
te verprutsen met lezen. Niemand hoeft me de les te spellen zolang ik in 
leven ben” (Koubaa 25). Beide romans bevatten zelf-deconstruerende ele-
menten, veranderende standpunten, ironie en tegenstrijdigheden die het 
onmogelijk maken om ze te reduceren tot duidelijke stellingen of morele 
voorschriften. Maar op wat voor manier grijpen zij dan wel in in het 
publieke debat rond Europa, het multiculturalisme, en de relatie tussen 
zelf en ander na 9/11?

De romans claimen niet – in navolging van het nieuw-realisme – dat 
zij de dingen weergeven zoals ze zijn, maar ondervragen de vocabulaire en 
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vooronderstellingen van het publieke debat. De Kraai is een verpersoon-
lijking van het geweld dat inherent is aan de dominante retoriek rondom 
(moslim-)migranten en integratie. Koubaa’s hoofdpersonage is niet te 
vangen in termen van een tegenstelling tussen geciviliseerd Europa en zijn 
barbaarse “anderen”. In De maagd Marino slaagt Bruno er niet in om te 
voldoen aan het model van de elitaire humanistische intellectueel. Maar 
het lukt hem ook niet om een bevredigend leven te leiden als een cynicus. 
Dit dubbele falen is een aanwijzing van het uitsluitende karakter van beide 
houdingen. Zijn elitaire humanisme ontzegt “anderen” toegang tot de 
westerse canon: de moslim met zijn Koran, vrouwen, iedereen buiten de 
ivoren toren. En ook zijn latere cynisme resulteert in (zelf-)uitsluiting: het 
vervreemdt hem van iedereen om hem heen, en maakt dat hij zich niet 
verbonden kan voelen met wie dan ook – ook niet met zichzelf. Hij kan 
zichzelf niet langer serieus nemen, en gevoelens van zelfvervreemding en 
zelfhaat zijn het gevolg.

De stemmen van deze literaire personages zijn te extreem of te onsta-
biel om er een rationeel argument uit af te leiden in relatie tot het debat 
rond Europa, migratie en multiculturalisme. Maar ze krijgen het wel voor 
elkaar om de emoties en irrationele dimensies die in deze debatten mee-
spelen op te roepen, op te blazen, en wellicht een andere vorm te geven – 
iets dat meer “rationele”, strikt gereguleerde vertogen lang niet altijd voor 
elkaar krijgen.

Het gemeenschappelijke thema van kannibalisme toont hoe tegen-
strijdige ideeën en verlangens binnen het domein van de literatuur met 
elkaar vervlochten kunnen zijn. Kannibalisme verenigt het letterlijke en 
het figuurlijke, het lichamelijke en het geestelijke in zich: de kannibaal 
gelooft immers dat hij door het consumeren van het vlees van de ander zich 
de geestelijke kracht van zijn slachtoffer eigen kan maken. In De maagd 
Marino is Marino’s consumptie van Bruno’s vlees een letterlijke manier om 
hun onvermogen om aansluiting te vinden bij anderen te overwinnen. In 
De leraar kan men het eten van het lichaam van de moslim-migrant zien 
als een vreemde poging om de afstand tot geloof, die het postmoderne 
subject voelt, te overbruggen: de moslim-ander, voor wie (volgens de wes-
terse retoriek in ieder geval) geloof niet problematisch is, wordt letterlijk 
geïncorporeerd. De confronterende manier waarop literatuur deze verlan-
gens opvat en uitwerkt, richt de aandacht op een gevaarlijke impasse in 
het liberale Westen vandaag de dag. Literatuur kan verlangens, angsten en 
sociale problemen opvoeren, wijzen op hun gevaarlijke aspecten, en lezers 
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ertoe aanzetten om alternatieve manieren te vinden om die verlangens en 
angsten te uiten.

Het thema van kannibalisme in De leraar wijst ook op de “kannibalis-
tische” praktijken rond de omgang van Europese samenlevingen met hun 
migranten: hoe men ze poogt te assimileren en “verteerbaar” te maken 
in officiële vertogen. Dit is wat identiteitspolitiek en de retoriek van het 
nieuw-realisme beogen: om de complexe subjectiviteit van de “ander” terug 
te reduceren tot stereotiepe categorieën. In de roman worden de slachtof-
fers van de Kraai, migranten die de taal niet goed genoeg beheersen om 
tegenwicht te bieden aan het systeem, letterlijk opgegeten. Tegelijkertijd 
benadrukt de roman de “onverteerbaarheid” van zijn hoofdpersonage. De 
Kraai is, op een heel andere manier, ook een “ander”: een gewelddadig 
anders-zijn dat inherent is aan Europese samenlevingen. Marino en Bruno 
zijn, om verschillende redenen, ook buitenbeentjes. Ze zijn het product 
van bepaalde Europese projecten – humanisme, rationalisme, positivisme, 
liberalisme, secularisme – maar verwijzen tegelijkertijd naar de perverse 
keerzijde van deze projecten. Op al deze manieren belichamen én verwer-
pen de hoofdpersonen van de romans Europese waarden, op een manier 
die niet makkelijk “verteerd” kan worden.

Maar door (en in tegenstelling tot) het voorbeeld dat hun protagonis-
ten vormen, nodigen de romans ons uit om ons alternatieve verhoudingen 
tussen zelf en ander voor te stellen. Met dat in het achterhoofd wil ik 
kijken naar de volgende woorden van de Kraai:

Als de mens het gehad heeft met zichzelf voortdurend in een 
Spiegel te zien, moet iemand de stoute schoenen aantrekken en 
door de Spiegel heen stappen. We hebben ondertussen al genoeg 
gezien wie en wat we zijn, of wie en wat niet. Ook ik heb mezelf 
tot op het bot ontleed. Vlees en ingewanden heb ik doorgeslikt, 
niet alleen dat van anderen. […] Nu ik met een been voor en een 
been achter de Spiegel vastzit, realiseer ik mij dat ik beter geen 
omweg had kunnen maken, want voorbij de Spiegel ligt nieuw land, 
onontgonnen land, rijk aan grondstoffen waarmee we onszelf kunnen 
herstellen. (Koubaa 250, mijn cursivering)

Literatuur houdt de maatschappij geen spiegel voor door ons te vertel-
len hoe we naar onszelf en anderen moeten kijken, of door de “waarheid” 
te onthullen die onder cultureel correcte representaties verborgen ligt. Als 
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we per se een les willen trekken uit de romans, moet dit het misschien 
zijn: probeer die nieuwe grondstoffen – nieuwe manieren van weten, van 
spreken, van het aangaan van verhoudingen met anderen – te vinden in 
het land voorbij de spiegel, voorbij de begrippen en concepten (tolerantie, 
mensenrechten, gastvrijheid, educatie, humanisme) die we gedachteloos 
blijven herhalen. In plaats van de ideeën van de Kraai of van Bruno zomaar 
te accepteren, als argumenten in een debat, kunnen we ons richten op de 
ruis die ze veroorzaken: de manier waarop hun taalgebruik onze eigen taal 
en de ons vertrouwde waarden verdacht maken. Het breken van de spiegel 
vormt een uitdaging: voorbij de spiegel ligt het onbekende. Maar deze 
daad opent een nieuwe toekomst waarin verandering mogelijk is.

De romans laten niet veel ruimte voor Todorovs idee van een Europese 
identiteit, die volgens hem gebaseerd is op vredelievendheid, openheid 
ten opzichte van anderen en onderlinge discussie. De leraar schetst een 
Europa dat onderdak biedt aan onzichtbare maar verreikende vormen van 
geweld. In De maagd Marino schildert de verteller in zijn laatste gedachten 
een beeld van Europa als een zwak, ziek lichaam: “De Maas, de Rijn, de 
Schelde hebben zich angstaanjagend breed gemaakt. Er is blijkbaar wer-
kelijk wat aan de hand. Nederland siddert en beeft. De Donau is een bin-
nenzee geworden, niet langer mooi en blauw” (Petry 284). Het naderende 
onheil dat deze woorden aankondigen, wijst op een diep verankerde kwaal 
in het hart van Europa. Dit Europa kan een literatuur gebruiken die de 
wereld niet aanschouwt vanaf een veilige afstand, maar die het troebele 
water van de Donau en de Maas induikt en samen met Nederland “beeft”.

Natuurlijk zijn de romans zelf een voorbeeld van de zelfkritische 
houding die volgens Todorov aan de basis van de Europese geest ligt. Maar 
de zelfkritiek in de romans gaat niet gepaard met het soort zelfvoldaanheid 
dat past bij het idee van een moreel superieur Europa. De romans sugge-
reren dat het Europese project doordrongen is van gewelddadigheid, en 
lijken aan te duiden dat er meer aan de hand is dan een tijdelijk “afwijken” 
van de geciviliseerde koers van Europa.

Om de functie van de romans op het sociale vlak te beschrijven, wil ik 
het concept “literaire onverteerbaarheid” introduceren. Dit concept ver-
wijst naar de manier waarop literatuur “onverteerbare”, onvertaalbare per-
sonages tot subject maakt, en ook naar onverteerbaarheid als een functie 
van literatuur zelf. Deze functie beschrijft de manier waarop literatuur kan 
ingrijpen in de retoriek van het publieke debat op manieren die niet simpel 
gevangen kunnen worden in bestaande categorieën en redeneringen.
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De term “literaire onverteerbaarheid” benadrukt ook de intens fysieke 
manier waarop de lezers op de romans reageren. Beide romans vallen de 
lezer zwaar op de maag, en niet alleen op metaforische wijze: besprekin-
gen van De leraar in de Nederlandse pers beschrijven het effect van het 
boek in lichamelijke termen. Edith Koenders heeft het in de Volkskrant 
bijvoorbeeld over de “bijsmaak” van de roman: “De maaltijden die hij [de 
Kraai] nuttigt krijgen aan het eind van het boek wel een heel akelige bij-
smaak. En dat geldt voor de roman als geheel eigenlijk ook”. Jann Ruyters 
beschrijft De leraar in De Trouw als “een wurgend, verontrustend boek, een 
uitdagende reflectie op onze werkelijkheid, een die je niet meer loslaat”. 
Ook Hannes de Deurwaerder beschrijft in 8Weekly de uitwerking van het 
boek als verstikkend: “het boek snijdt je […] de adem genadeloos af, tot 
er op het einde niet meer dan een vacuüm overblijft”. De roman weigert 
om “verteerd” te worden. Ook reacties op De maagd Marino wijzen op de 
fysieke impact van de roman op de lezer. Zo concludeert het juryrapport 
op de website van de Libris Literatuur Prijs met een verwijzing naar een 
metafoor uit het werk zelf: “[de] roman van Petry is zo’n krokodillenmuil 
die de lezers onverhoeds beetpakt en niet meer loslaat”.

Liberale lezers zijn geneigd literatuur te lezen als fictie, en er een veilige 
afstand van te behouden omdat ze weten dat het niet “echt” is. Maar deze 
romans zijn erop gericht die afstand zo klein mogelijk te maken. Hun 
taalgebruik zit heel dicht op de huid van de lezer. Zodoende bepleiten 
ze een rol voor literatuur waarin taal een intens affectieve kracht heeft, 
maar waarin tegelijkertijd plek blijft voor ironie. Gevoel voor ironie, zo 
laten de romans zien, hoeft niet samen te gaan met een rationele afstand, 
maar kan gepaard gaan met affectiviteit, leed en verlangen. Literatuur is in 
deze romans geen fictioneel domein, ver verwijderd van de echte wereld, 
maar een slagveld, waarop nieuwe paden tussen ironie en geloof gevormd 
worden.
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NOTEN

INLEIDING

1 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze omslag in het denken over multicultura-
liteit in Nederland Minnaard (2008, 26-35).

HOOFDSTUK 1

2 In dit kader wordt onder meer verwezen naar bepaalde omstandigheden die nopen tot 
zelfonderzoek: onder impuls van nieuwe media, telecommunicatie technologieën en de 
globale markteconomie wordt onze ervaring van tijd en ruimte op radicale wijze geher-
structureerd. Gevoelens van onbehagen die voortvloeien uit een overvloed van infor-
matie en percepties, gecombineerd met een culturele versnelling die noch de psyche, 
noch de zintuigen kunnen vatten. 

3 Grégoire Vanneste en zijn confraters hebben een bijzondere levensloop, maar de nadruk 
op hun typisch Vlaamse afkomst spoort het publiek aan tot vereenzelviging en empa-
thie. Vannestes vermoorde confrater père Gilbert kwam “uit de Kempen, van de kanten 
van Herentals”. Een andere confrater, die “Hensberghe heette, hij was afkomstig uit 
Boom”, deed vierduizend bevallingen. Deze geografische verwijzingen naar plaats-
namen zijn significante elementen om een geografie van het thuishoren te tekenen. 
Van alle Europeanen is de identificatie met lokale dorpen en steden het sterkst in Belgie 
(Kerkhofs et.al. 1984, 14-15; geciteerd in Ceuppens 2006, 152), een fenomeen dat 
geïllustreerd wordt door het idee van de “kerktorenmentaliteit” om de sterke affiliatie 
van mensen met hun lokale gemeenschap aan te duiden. Daarnaast maken referenties 
naar het schoolsysteem of populaire beroepen het betoog van Vanneste herkenbaar 
voor een Vlaams publiek. Vanneste zelf studeerde moderne-wiskunde op het college, 
zijn vader was kolenmarchand en zijn moeder kwam uit een cafégezin. 

4 Strabinski beschouwde de autobiografische reflectie als een dubbele deviatie: een deviatie 
van tijd en identiteit. (Starobinski, 1971).

5 Terwijl Lorreyne als ex-socialist lijdt onder het verlies van de vroegere macht en prestige 
van zijn partij, als bejaarde man probeert hij tevergeefs de autonomie en controle over 
zijn leven opnieuw te verkrijgen. Op het einde van Los wordt duidelijk dat een eutha-
nasiebehandeling via de legale weg aan hem wordt ontzegd, en probeert hij controle uit 
te oefenen op zijn sterfproces door te stoppen met eten. Uiteindelijk sterft hij echter, 
niet ten gevolge van zijn individuele beslissing om te stoppen met eten, maar omdat 
zijn lichaam is uitgeput en het hem aan kracht ontbreekt. 

6 Een volledig samenvallen met de andere wordt echter nooit of slechts schijnbaar bereikt 
– Vanneste moet bijvoorbeeld beroep doen op een sacraal, subliem register om de sen-
satie uit te drukken van saamhorigheid vis-à-vis het natuurgeweld in een weergave 
van een gezamenlijke zangstonde tijdens de eucharistieviering in de regen: “dat brute 
geweld, in die natuur, die bomen, die takken die zwiepen, die plotse koelte, en hoe al 
dat water van dat afdak stroomt, plotseling hebt ge wel wanden aan uw kerk, wanden 
van water en het moment dat ge denkt dat de wereld nu echt vergaat, slaat de regen 
nog wat harder...en dan een beetje zingen samen” (Van Reybrouck 30) In het geval van 
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Los wordt ook op een gegeven moment gesuggereerd dat de grenzen tussen ik en de 
ander wegvallen, maar bij nader inzien blijkt dat dit slechts een illussie is. Tijdens een 
ontmoeting tussen Tom Naegels en de kopstukken van AEL, Dyab Abou Jahjah en Ali 
Ouhida, zet de ik-figuur voor een enkele keer de rem op zijn ironische en zelfspottende 
toon: “Samen zongen we The Lady in Red tot we schor waren. Er waren koffiekoeken 
en liters thee, een een poes die Leona heette, naar de Antwerpse burgemeester. We 
spraken af om allemaal samen eens te gaan eten.” (Naegels 92) De toenadering tussen 
Tom Naegels en de Maghrebijnse mannen wordt beschreven in termen van de aan 
de ik-figuur vertrouwde referenties (Antwerpse burgemeester) en sociale gewoonten 
die hem bekend zijn (een poes als huisdier hebben, met vrienden uit eten gaan). Met 
andere woorden, de suggestie van saamhorigheid in dit fragment sorteert haar “verras-
singseffect” omdat het berust op de veronderstelling van de culturele andersheid van de 
AEL-kopstukken. 

7 “The reader may become conscious of the power and allure of allegory, of the tempta-
tion to generalize or codify meaning, and at the same time gain a heightened awareness 
of the specificity and contingency of language and human experience as these resist 
such generalizations and codifications. In fact, a responsive reading of a literary work 
will always be alert to the possibility of allegorical meaning, to the constant leaking of 
meaning away from the literal.” (Attridge 61-62).

HOOFDSTUK 2

8 Beide citaten uit Azmani’s mond zijn opgenomen in het hoofdartikel door Raoul du 
Pré op de voorpagina van De Volkskrant van 23 maart 2015.

9 Wanneer ik, ten behoeve van de overzichtelijkheid, de lezer uitsluitend als “hij” 
aanduid, dient altijd ook de mogelijkheid van een vrouwelijke lezer, een “zij”, te 
worden meegedacht. De narratoloog David Herman introduceert het concept “contex-
tual anchoring” in zijn studie Story Logic. Problems and Possibilities of Narrative (2002). 
Hij verwijst hiermee naar het idee dat “(…) stories trigger recipients to establish a more 
or less direct or oblique relationship between the stories they are interpreting and the 
contexts in which they are interpreting them” (Herman 331). Zo nodigt het noemen 
van stedennamen als Rotterdam, Luik, Antwerpen en Brussel in De ontelbaren uit tot 
het verankeren van de in de roman verder niet gespecificeerde plaatsen van handeling 
in een wereld die we (her)kennen. Bovendien stimuleren dergelijke contextuele aan-
knopingspunten de lezer er ook toe de beschreven gebeurtenissen aan de eigen werke-
lijkheid te relateren.

10 Mijns inziens is Peeters’ De ontelbaren op te vatten als literair voorbeeld van wat 
Chantal Mouffe antagonistische kunst noemt. Deze roman is een voorbeeld van “art 
that foments dissensus, that makes visible what the dominant consensus tends to 
obscure and obliterate.” (Mouffe 2007 4) Binnen het huidige democratische systeem 
dat zeer op het bereiken van consensus is gericht, stuurt de roman juist aan op produc-
tief, want tot reflectie aanzettend meningsverschil, door een scenario te schetsen dat 
tegelijkertijd zowel herkenbaar als verwerpelijk is.

11 In dit eerdere artikel (2013) onderzocht ik de manier waarop Peeters’ De ontelbaren 
de retoriek van angst en bedreiging, en in het bijzonder het “bijbehorende” metafoor-
gebruik, spiegelt en verder uitvergroot. Ik laat zien hoe de roman het in het openbare 
debat veelvuldig geschetste doemscenario tot in zijn uiterste consequenties doorvoert, 
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en de lezer daarbij uitdaagt na te denken over of en hoe dit ook te verhinderen zou 
zijn geweest. Ook het BA-onderzoek naar de romans relatie tot het Nederlandse (im-)
migratiedebat van Yumke Kaptein (2014) is in dit opzicht interessant.

12 Terwijl deze termen in het openbare debat vaak op één hoop worden gegooid en inwis-
selbaar lijken, is het belangrijk ze van elkaar te differentiëren. In dit artikel zal ik de 
verschillende termen eveneens door elkaar gebruiken, maar dan wel op basis van een 
weloverwogen keuze voor een specifiek perspectief. De nieuwkomers zijn vreemdelin-
gen in de ogen van de autochtone bevolking, zij zijn vluchtelingen wanneer de benarde 
situatie ‘thuis’, die hun migratie noodzakelijk maakt, meegedacht moet worden, en 
zij zijn asielzoeker wanneer de focus ligt op hun wens ergens aan te komen en daar te 
blijven.

13 Om het kunstmatige en controversiële karakter van het concept “de ander” te onder-
strepen, gebruik ik de term tussen aanhalingstekens. Ik ben me bewust van de proble-
matiek rondom de term, zoals bijvoorbeeld naar voren gebracht door Robert Young 
(2012). In zijn kritische reflectie op de staat van de postkoloniale studies levert hij 
stevige kritiek op het aanhoudende gebruik van de categorie van “de ander”, volgens 
hem een moderne en geaccepteerde versie van de bekritiseerde categorie van “de pri-
mitieveling”. Terwijl de categorie wordt gebruikt om de praktijk en de politiek van het 
tot-ander-maken, “othering”, te bekritiseren, houdt ze deze dichotomie tussen zelf en 
ander tegelijkertijd juist zelf in stand, aldus Young: “the term ‘the other’ has come to 
designate both the group and the individual whose unknown, exotic being remnains 
the object of postcolonial desire – a desire that seeks to reach the very unknowable that 
it has itself conjured up.” (Young 2012, 38).

14 Appadurai (1997 en 2001); Osterhammel en Petersson (2003); Sassen (1998).

15 Zoals ik elders laat zien (2013) wordt de sterk affectieve politiek van angst ondersteund 
en versterkt door een metaforiek van bedreiging en ondergang. In het algemeen wordt 
het beeld van bedreiging, al dan niet in combinatie met het vertoog van autochtonie, 
ingezet om een bepaalde politieke positie te onderbouwen en te rechtvaardigen: met 
een waarschuwend vingertje wordt de toehoorder op de dwingende noodzaak tot het 
nemen van harde maatregelen gewezen. Als er niet snel passend wordt ingegrepen, 
wacht er een rampzalig scenario waarbinnen elke redding te laat komt.

16 Stereotypen (en bijbehorende praktijken als “racial profiling”) spelen een belangrijke 
rol in het bepalen van wie subject en wie object van bedreiging zullen zijn. Ahmed stelt 
dat “[t]he recognition of [persons who appear ‘Middle Eastern, Arab, or Muslim’] as 
‘could be terrorists’ depends upon stereotypes that are already in place, at the same time 
as it generates a distinct category of ‘the fearsome’ in the present” (Ahmed 75).

17 Žižek gebruikt de term in het betreffende artikel voor alle, in de ogen van West-Europese 
meerderheden, “ongewenste anderen”, inclusief terroristen en moslim-fundamentalis-
ten. In haar artikel “Europe’s Migrations. The Numbers and the Passions are Not New” 
(2006) nuanceert Saskia Sassen het beeld van de huidige “explosie” aan migratiestromen, 
en de “panic” hieromtrent, door dit in een sterk relativerend historisch perspectief te 
plaatsen. Terugkijkend naar Europa’s migratiegeschiedenis stelt ze dat “today we are actu-
ally a mix: the they have become the us over our five centuries of intra-European migrati-
ons. But these facts are easily forgotten in the heat of anti-immigrant sentiment” (Sassen 
635). Dat het hier veelal ging om immigranten die qua fenotype en culturele achtergrond 
enigzins op “ons” leken, maakte destijds voor de negatieve, discriminatoire sentimenten 
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niet uit; ook toen werden de nieuwkomers in afwijzing gestileerd tot “a different ethnic 
group and one with undesirable traits” (637).

18 De suggestie van bedrog wordt vaak gekoppeld aan het idee dat migranten, vluchte-
lingen en asielzoekers misbruik zouden willen maken van Nederlandse overheidsvoor-
zieningen en zouden willen profiteren van Nederlandse welvaart, zonder daaraan zelf 
een bijdrage te willen leveren. Volgens Sivanandan neemt het “economische argument” 
een steeds belangrijkere plaats in binnen de politiek van de angst: “Today (...) the racist 
tradition of demonisation and exclusion has become a tool in the hands of the state to 
keep out the refugees and asylum seekers so displaced – on the grounds that they are 
scroungers and aliens come to prey on the wealth of the West and confound its national 
identities. The rhetoric of demonisation, in other words, is racist, but the politics of 
exclusion is economic” (Sivanandan 2).

19 Wat opvalt is dat terwijl openbare discussies en politieke debatten over de vluchte-
lingenproblematiek zich vooral toespitsen op de ondergang van het collectief en de 
gevaren voor de samenleving zo niet de natie-staat, het nationale niveau binnen deze 
roman zo goed als afwezig zijn. Binnen de kortste keren wordt de nationale als ook 
de lokale politiek buiten spel gezet. Of de eerder besproken retoriek van angst ook 
binnen de wereld van de roman woedt, blijft onduidelijk. Wel is duidelijk dat de poli-
tiek, de beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau tekortschieten als het gaat om het 
zoeken naar en bieden van oplossingen. Ondanks de nadruk op het lokale niveau en de 
omgang van gewone burgers met de ‘vluchtelingenexplosie’ is het probleem, noch de 
omgang hiermee, specifiek Vlaams. De sterke inzet van couleur locale als strategie om 
de problematiek dichtbij huis te brengen, laat de romans boodschap niet onverlet dat 
het hier om een grensoverschrijdend “Europees” probleem gaat.

20 Het vermoeden dat het hier om een Afrikaanse ruimte gaat, berust op de beschrijving 
van de zee die de vluchteling na zijn tocht over land nog van Europa scheidt en op zijn 
klaarblijkelijke bekendheid met het woestijnlandschap. Hij beschrijft de zee als “Een 
woestijn, maar van water” (Peeters 12). Ook de latere beschrijving van de aankomst van 
de bootjes met vluchtelingen op Europees grondgebied doet denken aan soortgelijke 
taferelen in het Middellandse Zeegebied. Vgl. ook Chambers (2004) en zijn pleidooi 
voor het bestuderen van de Middellandse Zee vanuit postkoloniaal perspectief.

21 De tweedeling tussen degenen die hier, van origine, thuishoren en degenen die er 
nieuw bijgekomen zijn, van elders, vormt de kern van het invloedrijke vertoog rondom 
autochtonie. Dit vertoog doet een impliciet beroep op (geboorte)grond of bodem 
– van chtoon, Grieks voor grond – als bepalende factor van (nationale) identiteit. 
Autochtonie claimt een oorspronkelijke relatie met een bepaald territorium: hier, op 
deze grond, horen wij autochtonen van oudsher thuis. Peter Geschiere stelt in zijn 
studie The Perils of Belonging (2009) dat de vraag naar wat autochtonie precies betekent 
minder belangrijk is dan de vraag naar wat autochtonie doet. Deze tweede vraag, naar 
de politiek-maatschappelijke functie van het concept autochtonie, is extra brisant in 
het huidige tijdperk van globalisering, waarin steeds meer mensen hun “grond van oor-
sprong” verlaten. Onder invloed van de globalisering heeft het maatschappelijk debat 
zich steeds meer toegespitst op de beladen vraag naar wie wel of niet in Nederland 
thuishoort.

22 Appadurai biedt een indringend inzicht in dit mechanisme in zijn studie Fear of Small 
Numbers (2006).

23 Dit gebeurt in het bijzonder veelvuldig in relatie tot de zogenaamde “war on terror”.
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24 Agambens concept van “het kamp” als a/politieke tussenruimte vertoont een zekere 
overeenkomst met Michel Foucaults idee van de “heterotopie” (1986). De heterotopie 
onttrekt zich, volgens Foucault, aan de ruimte en regels van de samenleving, terwijl ze 
tegelijkertijd gekenmerkt wordt door “the curious property of being in relation with all 
the other sites, but in such a way to suspect, neutralize or invert the set of relations that 
they happen to designate, mirror or reflect” (Foucault 24).

25 Een ander voorbeeld waarin taal als instrument van afwijzing wordt ingezet, biedt de 
uitspraak “Niemand verstaat ze, de talen die ze brabbelen” (Peeters 59). In deze, enigs-
zins geïrriteerde, opmerking valt niet alleen de interpretatie van de vreemde talen als 
baby-achtig en tegelijk barbaars gebrabbel op, maar ook de generalisatie “niemand” en 
het collectieve gebrek aan bereidwilligheid of interesse van deze kant enige moeite te 
doen de vreemdelingen te verstaan. De opmerking bevestigt de wij-zij hiërarchie: het 
is duidelijk wie zich in deze situatie qua taal dient aan te passen. Zie voor verschillende 
kritische reflecties op de (macht van de) monolinguale norm de bundel Challenging the 
Myth of Monolingualism van Liesbeth Minnaard en Till Dembeck (2014).

26 Een vergelijkbaar inzicht komt naar voren in deze uitspraak: “Als het uit de hand loopt, 
hebben wij meer te verliezen dan zij” (Peeters 135).

27 Sara Ahmed laat dit zien aan de hand van een nauwkeurige lezing van de beroemde 
scène in Frantz Fanon’s postkoloniale klassieker Black Skin, White Masks (1967), waarin 
een wit kind uit angst terugdeinst voor een zwarte man, daarbij vertwijfeld uitroepend 
“Look, a negro!” en “Dirty nigger!” (Ahmed 109). De “spontane” angst van het witte 
kind heeft ook een lichamelijk effect op de zwarte man die rilt van de afwijzing, van de 
psychische kou die hij ervaart.

28 Terwijl het anders zijn van de vreemdelingen in de roman niet expliciet aan huidskleur 
of ras gekoppeld wordt, ligt het gezien de westerse culturele traditie van representatie 
van de ander haast voor de hand te veronderstellen dat deze betekenaars van verschil 
een rol spelen. Eenzelfde veronderstelling kan gedaan worden met betrekking tot de rol 
van de factor gender in de beschreven ontmoeting tussen de mannelijke vreemdeling 
en de autochtone Sofie.

29 Bijvoorbeeld de korte tekst “Hostipitality” en de lezingenbundel-met-commentaar Of 
Hospitality (beide 2000).

30 “moeten zij uiteindelijk toch elkaars nabijheid dulden”, “niemand heeft oorspronkelijk 
meer recht om op een bepaalde plaats op de aarde te zijn dan de ander” (Kant 2004, 74).

31 “aldus betekent gastvrijheid (nabuurschap) het recht van een vreemdeling om door 
een ander bij aankomst op diens grondgebied niet vijandelijk te worden behandeld. 
Die ander kan hem uitwijzen indien dat kan gebeuren zonder dat dit zijn ondergang 
veroorzaakt, maar hem niet vijandig bejegenen zolang deze zich tenminste ter plaatse 
vreedzaam gedraagt.” 

32 Deze tekst is een bewerking van een lezing die Derrida in Istanboel gaf, in de marge van 
Europa – een locatie die in zijn argumentatie niet betekenisloos blijft.

33 In het vervolg zal ik voor het (inmiddels min of meer) genderneutrale begrip “host” 
steeds de mannelijke vorm “gastheer” gebruiken om daarmee zowel de gastheer als 
de gastvrouw aan te duiden. In het Nederlands bestaat het van het Latijnse woord 
voor gastheer afgeleide woord “hospes” als verouderde term voor de “persoon bij wie 
men voor geld op kamers woont”, waarbij de “horeca”-gerelateerde beroepen waard 
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en herbergier als synoniemen genoemd worden (Van Dale 2000). In het licht van 
Derrida’s gedachtengang is ook de andere betekenis van de term “hospes” die Van Dale 
noemt interessant, namelijk: “dier waarop parasieten leven”. Binnen hetzelfde beteke-
nisveld past de tweede betekenis van het begrip “gastheer” in Van Dale: “organisme 
in zijn relatie tot de parasiet(en) die het draagt of herbergt”. De hieruit af te leiden 
opvatting van de gast als parasiet speelt een belangrijke rol in het verdere verloop van 
Derrida’s argumentatie. 

34 In zijn “Hostipitality”-lezing refereert Derrida verschillende malen aan het idée dat ook 
taal een rol speelt in de voorwaardelijkheid van gastvrijheid. De gastheer is niet alleen 
heer en meester van het huis, maar ook heer en meester van de taal. Sterker nog, de 
talige communicatie is vaak het eerste niveau waarop de gastheer zijn autoriteit kenbaar 
maakt. Van de “gast”, in dit geval: de vluchteling, wordt verwacht dat deze zich in de 
taal van de autochtone bevolking verstaanbaar maakt, of dit in ieder geval probeert. 
Een dergelijke situatie zien we ook in de roman, bijvoorbeeld in de eerder besproken 
passage waarin een afwijzende houding wordt gekoppeld aan de onbegrijpelijkheid van 
“de talen die [de vreemdelingen] brabbelen” (Peeters 59).

35 Sarah Gibson stelt dat er niet alleen verschillende categorieën van vreemdelingen zijn, 
maar ook, daarmee samenhangend, verschillende gradaties van mobiliteit en (moge-
lijkheden tot) grensoverschrijding: “There are vast differences between the mobilities 
and border crossing of the tourist and the asylum seeker (...) Borders therefore do 
not work the same way for all (im)mobile bodies as there are ‘substantive differences 
between ways of being displaced from ‘home’” (Gibson 697).

36 Centraal binnen dit alles is de vraag wie er wel of niet bijhoort, wie er wel of niet tot 
de (nationale) gemeenschap wordt gerekend. Derrida wijst hierop wanneer hij stelt 
dat “[h]ospitality is owed to the other as stranger. But if one determines the other as 
stranger, one is already introducing the circles of conditionality that are family, nation, 
state and citizenship” (Derrida 2000, 8).

 Zosha de Rond biedt een uitgebreide analyse van gastvrijheid in Peeters’ roman in haar 
RMA-werkstuk “Sterven op de veranda” (2013).

37 Deze observatie vertoont raakvlakken met Derrida’s reflecties, geïnspireerd door het 
werk van Pierre Klossowski en Emmanuel Levinas, over de gastheer als “gijzelaar” van 
de gast (vgl. Derrida 2000, 9). Het zou echter te ver voeren daar nu in deze analyse op 
in te gaan.

HOOFDSTUK 3

38 Zie Simon Kupers scherpe studie die oorspronkelijk als nummer van Hard Gras ver-
scheen: Ajax, de joden, Nederland (maart 2000). 

39 Het begrip “fact-free politics” dat tegenwoordig opgang doet, verwijst naar de radicale 
consequenties van dat inzicht.

40 Dat betekent niet dat schrijvers diegenen over wie ze fantaseren alleen in hun fantasie 
tegen willen komen; ze kunnen ook een duurzame relatie aangaan met het type man 
of vrouw van hun keuze. Daarmee neemt de kracht van de fantasie als literair thema 
echter niet noodzakelijkerwijs af.
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41 Ondanks de stevige kritiek, volgens Vuijsje zelf met name van zwarte vrouwen, werd 
de ironische gelaagdheid van de roman in het algemeen zeker wel opgemerkt. De jury 
van de Libris Literatuur Prijs erkende de gelaagdheid, al bekroonde ze het boek niet: 
“Alleen maar nette mensen is dan ook beslist meer dan het blitse, oppervlakkige verhaal 
dat het op het eerste gezicht lijkt.” http://www.librisliteratuurprijs.nl/2009/vuijsje. 
Vuijsje won wel twee andere literaire prijzen met zijn debuut. De jury van de prestigi-
euze Gouden Uil lijkt geen moeite te hebben gehad met de stereotypen in de roman, 
als we mogen afgaan op het juryrapport, waarin sprake is van een taal die “swingt als 
een Afrikaanse tiet, een ritme dat strakker zit dan een zwarte bil in een te kleine lui-
paardlegging, en dialogen die knetteren als de op hol geslagen bedrading in verhitte 
hoofden.” http://www.literatuurplein.nl/nieuwsdetail.jsp?nieuwsId=2129

 De verfilming van Vuijsjes debuut (2012) kreeg op de IMBd-website een rating van 
5,7/10; de film werd anderzijds bekroond tot Gouden Film omdat hij meer dan 
100.000 bezoekers trok (net als vijftien andere Nederlandse films in dat jaar). 

42 Vuijsje zet zijn analyse van de multiculturele samenleving op verschillende, vaak kriti-
scher manieren voort, bijvoorbeeld in zijn (minder succesvolle) tweede roman (2012), 
een kinderboek met Gekleurde Pieten (2014), en de mooie portrettenreeks Land van 
afkomst in De Volkskrant, over de rol die afkomst speelt in Nederland (2014-2015). 
In recente interviews laat hij zich kritisch uit over racisme. http://www.trouw.nl/tr/
nl/4492/Nederland/article/detail/3766518/2014/10/12/Robert-Vuijsje-Ik-weet-hoe-
het-voelt-er-niet-bij-te-horen.dhtml

43 Dit is een veel voorkomend misverstand. Ons wetboek van strafrecht (artikel 90quater) 
maakt duidelijk dat er ook sprake is van (raciale) discriminatie als er geen sprake is van 
bewuste intentie. 

44 Nee? Nee, omdat die literatuur dan weliswaar werkt met bepaalde fantasieën die jij als 
lezer deelt, maar mogelijk biedt ze alleen de bevestiging van dominante fantasieën, in 
plaats van dat ze die problematiseert, vernieuwt, ontrafelt – wat literatuur, meen ik, 
hoort te doen, als ze van werkelijk cultureel belang wil zijn. 

HOOFDSTUK 4

45 Dit hoofdstuk is vertaald uit het Engels door Jesper Doolaard. Dit geldt ook voor 
citaten vertaald uit het Engels die in de lopende tekst geintegreerd zijn.

46 Deze stelling wordt in Francis Fukuyama’s boek The End of History and the Last Man 
(1992) uitgewerkt.

47 In dit artikel stelt Oudenampsen de retoriek van ressentiment aan de kaak, en spreekt 
hij de stelling dat Nederlanders vandaag de dag alleen stemmen op basis van irrationele 
emoties tegen.

48 Zie ook Boletsi 2013, 48-49 en 2014, 65-66; Vaessens 69-70.

49 Voor een uitgebreide beschrijving van Bakhtins “linguïstische hybriditeit” zie Young 
1995 20-22.

50 Dit citaat is afkomstig uit een interview met Al Arabiya op 5 maart 2004. (http://
abcnews.go.com/Politics/story?id=120660&page=1. Geraadpleegd 10 feb. 2015).

51 Gallagher in Eagleton 2009, 146.
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