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Ik zie mij staan, zie ons staan, tussen een begin 
van overgave en opstekende argwaan, tussen 
drang en belemmering, tussen bevrijding en 
beklemming, blijven mijn handen op haar 
schouders aarzelen. 

Paul de Wispelaere, Paul-tegenpaul 
 
 
 
mijn overtuiging blijft dat men moet 
ontwerpen, aanleggen, kiezen, om niet door de 
verpulverende krachten van de tijd te worden 
gekozen, d.i. onschadelijk gemaakt  

Daniël Robberechts, Dagboek ’66-’68 
 
 
 
Let us look at the historical present, manifestly 
organized by the rhetoric of crisis. We need to 
reinvent what it means to do engaged, 
solidaristic work for the current crisis, the 
spreading precarities, and the insecuritization 
of all labor contexts. What world are we 
teaching people for, reaching toward, trying to 
describe or make?  

Lauren Berlant, ‘Affect is the new trauma’  
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Dankwoord 

Meer dan eens bedacht hij dat het waardevol zou 
zijn om die stemmen op te nemen, om die dialogen 
uit te schrijven; hij stelde zich een zee vol woorden 
voor die vanaf de grond naar zijn raam reisden, 
van het raam naar zijn oren, naar zijn hand, naar 
het boek.  

Alejandro Zambra, Het verborgen leven van 
bomen 

Vanuit het dakraam van mijn schrijfkamer zie ik weinig anders dan het telkens 
wisselende schouwspel van de wolken. Het geraas van de tram en het geluid van 
optrekkende of voorbijrazende auto’s overstemmen vaak de verschillende talen van 
de mensen die drie verdiepingen lager rondwandelen, inkopen doen, hun kind de les 
spellen, mijmeren, ruzie maken, een frisse neus halen. Intussen verliest de 
tekstverwerker af en toe zijn strijd tegen het internet (‘een venster op de wereld,’ 
zegt iemand soms) staken: Europese crisissen, betogingen, migratiestromen, terreur, 
een heroplevend politiek debat, de afwezigheid van een echt politiek debat, 
groeiende ongelijkheid, en ga zo maar door – de wereld kwam de afgelopen vier 
jaren van dit proefschrift herhaaldelijk binnenvallen.  

Er wordt vaak gezegd dat het schrijven van een proefschrift een solitaire 
bezigheid is. Mij lijkt het soms alsof er te veel wereld en te veel leven is die afleidt 
van de taak van het schrijven, van het blijvend herschikken van paragrafen, het 
blijvend graven in een onheldere zin die je zomaar schreef en die beloftevol 
aanvoelde, het blijvend aanpassen van de opzet en de opbouw zodat de 
puzzelstukken een geheel vormen, de blijvende verbazing en frustratie wanneer ‘wat 
je wel eens snel zou doen’ toch niet zo snel bleek te gaan, wat simpel leek toch een 
complex raadsel werd. Dat schrijven, dat nadenken over de literatuur en haar 
context in de jaren zestig, voelde niet aan als een aftocht. Het was, om met Cyrille 
Offermans te spreken, een ‘ontdekking van de wereld’ en het bracht instrumenten, 
taal, denkkaders, beelden en concepten aan om te onderscheiden en te begrijpen in 
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een wereld waarin de taal vaak eenvormig klinkt en het denken vaak monolithisch 
aanvoelt. Het is de stilletjes uitgesproken wens dat de lezers van dit proefschrift 
daarvan ‘iets’ mogen terugvinden. 

Het leven en de wereld kreeg ook gestalte in woonkamers, in concertzalen, in 
kantoren, congreszalen, lokalen, cafés, straten, pleinen en parken. Het doet me vooral 
een enorm plezier dat ik nu, aan het einde van deze rit, dat leven en die mensen hier 
mag bedanken.  

Mijn eerste woord van dank gaat uit naar de (werkelijke) promotor van dit 
proefschrift, Bart Vervaeck: om mijn teksten snel en grondig na te lezen, ze van 
scherpe commentaren te voorzien en van omslachtige formuleringen te ontdoen. Ik 
waardeer de rigiditeit waarmee hij een eigen poëtica handhaaft en uitdraagt, en zich 
er tegelijk van bewust is dat het maar een poëtica is. Die opmerkelijke combinatie 
vertaalt zich in zijn commentaren in een onverbiddelijkheid (‘daar geloof ik niks 
van’) en een pragmatische wendbaarheid. De hoofdstukken in dit proefschrift zijn 
daar alleen maar beter van geworden. Mijn dank reikt verder terug dan dit project. 
Nu ik weet wat voor (administratieve) werkmachines professoren moeten zijn, mag 
het wonderlijk heten dat Bart de tijd nam mijn eerste stukjes uit Schamper te lezen 
en mij al vroeg te steunen in mijn eerste ambities als criticus en onderzoeker. Dat in 
alle bescheidenheid uitgevoerde mentorschap was en is van een betekenis waarvan 
de reikwijdte niet te meten valt. 

Van een enorm groot belang voor de totstandkoming van dit proefschrift is Sven 
Vitse: eerst een auteursnaam bij teksten die ik graag en bewonderend las, later een 
collega en een lid van mijn DBC, en vervolgens al snel een co-auteur en een 
bijzondere vriend. Onze gesprekken over literatuur en kritiek hebben dit proefschrift 
in sterke mate beïnvloed en ze hebben er een beslissende wending aan gegeven toen 
we op een namiddag (te Brussel, begin 2013) gebogen zaten over mijn DBC-tekst. 
Onze discussies gingen vaak geruisloos over in gesprekken over muziek, cultuur, 
politiek en wat verwarrend is in lezen en leven. Ik zou ze niet meer kunnen missen, 
en ik dank Sven dan ook voor het gulle karakter van zijn ideeën, verhelderingen en 
raadgevingen. 

Dank ben ik verschuldigd aan Yves T’Sjoen voor het overnemen van de 
administratief verantwoordelijke taken van het promotorschap en aan co-promotor 
Bart Keunen om sommige hoofdstukken van accurate en verhelderende contextuele 
informatie te voorzien. Graag dank ik de andere leden van mijn DBC voor hun 
enthousiasme, interesse en begeleiding: prof. dr. Lars Bernaerts en prof. dr. Dirk De 
Geest. Ik wens de leden van de jury te bedanken om dit proefschrift te willen 
beoordelen en te becommentariëren: prof. dr. Jane Fenoulhet en de al genoemde 
leden van het DBC. De gedachte aan de verdediging en het ware einde van dit 
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proefschrift brengt het begin in herinnering: enorm dankbaar ben ik het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen om mij in 2011 een mandaat te verlenen.  

Mijn schrijfkamer bevond zich meestal niet op de Blandijn, waar niettemin altijd 
een bureau klaar stond voor mij. Daar had ik het geluk behulpzame en fijne 
kantoorgenoten te mogen begroeten en in de gangen fijne collega’s moderne en 
oudere letterkunde te mogen ontmoeten. Een bijzonder woord van dank aan Sarah 
Posman voor de vele aangename lunches, fijne gesprekken en deugddoende 
wandelingen en om te blijven herhalen dat ik die affecttheorie eens moest bekijken. 
Ik denk ook aan de vele collega’s buiten de UGent met wie ik het vaak op 
stimulerende wijze (on)eens kon zijn en met wie ik twijfels en vragen kon delen. Veel 
dank aan Katrien De Clercq, wier logistieke en administratieve steun alsook haar 
opgewektheid en steunende woorden het leven op de universiteit op vele vlakken 
lichter hebben gemaakt. 

Schrijven, spreken en denken over literatuur en kritiek kon ik ook dankzij die 
verschillende tijdschriften en organisaties die blijvend ruimte creëren voor 
onafhankelijk en kritisch denken. Ik dank daarvoor Koen van Baelen en het met zijn 
vertrek verloren gegane De Leeswolf, Willem Bongers-Dek en deBuren, Hugo Bousset 
en DW B, Jeroen Dera (en zijn opvolgers) en Vooys, Tom van Imschoot en 
Rekto:Verso, Kris Latoir en het balanseer, en de redacties van Ons erfdeel, De Reactor, 
Kritisch literatuur lexicon, Lexicon van literaire werken en Kunsttijdschrift Vlaanderen. 
Mijn grootste dank gaat uit naar nY en het fantastische team van co-redacteuren voor 
het gesprek over en de zoektocht naar verfrissende, scherpe en kwaliteitsvolle 
literatuur, kritiek en amusement: Iannis Goerlandt, Frank Keizer, Els Moors, Sarah 
Posman, Matthijs de Ridder, Koen Sels, Johan Sonnenschein en Samuel Vriezen. 

Naast een wereld die met de literatuur en het proefschrift is ontstaan, was er ook 
steeds een wereld die er parallel aan liep en die er op sommige punten sterk mee 
verweven geraakte (of net botste). Mijn dank gaat uit naar mijn moeder, vader (en 
stiefmoeder) en zus (en schoonbroer) die elk op hun eigen manier mij hebben 
gesteund en hun interesse hebben getoond voor dit proefschrift. Ik denk ook aan 
mijn in 2015 overleden grootmoeder van wie ik graag had gewild dat ze, zoals ze zo 
vaak zei, nog eens ‘fier’ kon zijn. Intussen kijk ik vol trots en blijdschap naar de 
manier waarop mijn eerste neefje de wereld ontdekt.  

Wat zou ik willen dat de stemmen van mijn oude studiegenoten (Marianne, Tina, 
Jade, Hanne, Shanna), mijn eeuwige Schamper-kompanen (Floor, Simon) en mijn 
vrienden en kennissen (ik kan jullie onmogelijk allemaal opnoemen; ik berust erin 
dat we binnenkort ergens kunnen klinken) verzameld zijn en weerklinken in de vele 
woorden en paragrafen die hierna volgen. Jullie hebben mij, vroeger en/of nu, steun, 
vertwijfeling, inspiratie, plezier en goesting gegeven: jullie zijn een grillige wereld 
met verschillende talen, verscheidene en afwijkende ervaringen waarin het fijn 
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rondwandelen is. Bedankt aan Melissa Mabesoone voor de vriendschap en voor het 
ontwerp van een krachtig beeld voor de cover van dit boek.  

Tot slot keer ik terug naar mijn eigen kamers. Irma, ik wou eindigen met een citaat 
uit die prachtige film over de wonderlijke gevolgen van een ontmoeting, maar het 
Frans is me te vlug, het accent me te vreemd en in het Nederlands klinkt het al snel 
wat flauwer. Op het moment dat ik dacht mij terug te trekken in mijn schrijfkamer, 
kwam jij met dat onstuimig, aanstekelijk maar ook kwetsbaar enthousiasme en die 
schijnbaar onbevredigbare nieuwsgierigheid bij mij binnenwandelen, en ik kan maar 
hopen dat je nog lang wil blijven. Ik dank je voor de geborgenheid, het plezier, de 
liefde: we hebben het goed, niet?  
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Ter inleiding 

Le désir dit: “Je ne voudrais pas avoir à entrer moi-
même dans cet ordre hasardeux du discours; je ne 
voudrais pas avoir affaire à lui dans ce qu’il a de 
tranchant et de décisif; je voudrais qu’il soit tout 
autour de moi comme un transparence calme, 
profonde, indéfiniment ouverte, où les autres 
répondraient à mon attente, et d’où les vérités, une 
à une, se lèveraient; je n’aurais qu’à me laisser 
porter, en lui et par lui, comme une épave 
heureuse.  

Michel Foucault, L’ordre du discours 
 
the inescapable moment of decision – in the strong 
sense of having to decide within an undecidable 
terrain  

Chantal Mouffe, Agonistics 
  

‘EEN REVOLUSIE VAN HET OOG EN HET OOR,’ luidt de negende toop van J.F. 
Vogelaar in een appendix bij Vijand gevraagd (1967, 155). In de jaren zestig is het 
lichaam bij uitstek een dimensie van het bestaan die zich aan de dwingende patronen 
van de heersende maatschappelijke orde wil onttrekken. Deze bevrijding van het 
lichaam zou zich in de literatuur concretiseren door de representatie van ervaringen 
en waarnemingen die afwijken van de ‘gangbare pedagogisch of ideologisch 
geïdealiseerde versies daarvan’ (Offermans 2013, 28). De literaire auteur, zo betoogt 
Vogelaar, tracht de sensibiliteit van de lezer te vergroten en poogt op die manier bij 
te dragen tot het verzet tegen de contemporaine consensus. Hoewel dit als een 
gemeenschappelijke inzet van de literatuur van de jaren zestig kan worden 
beschouwd, vertoont zij een grote diversiteit in zowel de ethische als esthetische 
representatie van het (bevrijde) lichaam. Dat wil ik kort illustreren met een 
voorbeeld waarmee ik tevens enkele motieven introduceer die in het vervolg van het 
proefschrift centraal zullen staan.  
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In de zomer van het roemruchtige jaar 1968 beantwoordt Daniël Robberechts een 
brief van Jan Emiel Daele. Robberechts reageert daarin op enkele kwesties die raken 
aan de heersende tijdgeest van het maatschappelijke verzet en de seksuele revolutie. 
Zo is hij sceptisch wanneer Daele zichzelf ter linkerzijde van het politieke spectrum 
plaatst. Hij beweert dat Daele zich ‘met woorden (…) verzet’ tegen maatschappelijk 
onrecht, maar geen oog heeft voor ‘de persoonlijke onrechtvaardigheden van mens 
tot mens (…); want die zouden weleens dadelijk en persoonlijk en concreet 
verplichtend kunnen zijn’ (1987, 208). Daele zou in zijn brief zijn drang naar vrijheid 
beschrijven, maar volgens Robberechts plaatst hij slechts zijn eigen vrijheid boven 
die van anderen. Robberechts vraagt hem:  

Zie jij een grondig verschil tussen hem die de anderen gebruikt om er geld uit 
te halen en hem die de anderen gebruikt om te genieten? Daarom sta ik even 
wantrouwig tegenover de “uitgaande wereld” als tegenover de mercantiele – 
op zeer talrijke gebieden vallen ze trouwens samen (208). 

Robberechts toont zich hier een scherp waarnemer van het heersende klimaat, en 
wijst op een regimewissel in de maatschappij: de burgerlijke samenleving wordt 
stelselmatig ingeruild voor een consumptiemaatschappij waarin de 
marktverhoudingen zowat alle dimensies van het menselijke bestaan binnendringen.  

Enkele jaren later publiceert Daele De achtervolgers (1974), zijn tweede roman die 
op de flap een ‘Hooglied van deze tijd’ wordt genoemd. Een geest van ’68 waait nog 
steeds door dit werk, waarin maatschappijkritiek hand in hand gaat met een 
verheerlijking van het belang van het lichaam en seksualiteit voor de individuele 
ontwikkeling (Van Berlaer-Hellemans 1980, 6). Tegelijk wijst de roman, net als 
Robberechts’ brief, op de limieten van dat huwelijk. In de roman voert het 
hoofdpersonage, de jonge dertiger Kris, een strijd met zijn ‘achtervolgers’ die hem 
inperken en terneerdrukken. Die achtervolgers zijn tweevoudig. Enerzijds is er de 
maatschappelijke ellende van de dagelijkse actualiteit. Net als in Menuet (1955) van 
Louis Paul Boon plaatst Daele krantenberichten (in dit geval van 25 december 1974 
tot 14 december 1975) in een strook onder- en bovenaan de pagina, met onder 
andere berichten over de Viëtnamoorlog en het Watergate-schandaal. De plaatsing 
van deze stroken verengt de ruimte waarin Kris zijn eigen verhaal kan vertellen, en 
benauwt dus letterlijk zijn belevings- en vertelwereld. Anderzijds zijn er de meer 
persoonlijke achtervolgers: de familie, het verleden, de opvoeding. Ze worden 
gekenmerkt door gematigdheid en schuld: ‘de karikatuur van het dagelijkse leven, 
het geven en nemen het kleine vergeven’ (Daele 1974, 46); ‘het leven is een kruis 
(…), je ademt de koorts van de straf stromend door je bloedrode lichaam’ (30). 

De achtervolgers zijn als een ziekte die Kris’ lichaam onophoudelijk bedreigt. Ze 
woekeren als ‘infekties’ (23) of zetten zich als ‘worggezwel, tongzweer’ in zijn 
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lichaam vast (24). Daartegenover staan het lichaam en de seksualiteit. Hun kracht en 
grenzeloosheid drukken de gedachte aan straf weg:  

het gevoel wordt sterker en intenser, tot een onstulpbaar en langdurig genot 
door merg en bloed golft en schokt, in hart en nieren blijft natrillen, een 
ontwaken, een verlangen, een tevredenheid, met heel je lichaam uitgestrekt 
over de totale aarde, een puber wild en groot, maar vol angst en schuld, want 
de tien geboden doen je als een prooi tot tien tellen (…), geen verschraling of 
verschrompeling, maar sterkte en bewustzijn (36) 

Deze lichamelijke ervaring en dit verruimde bewustzijn zoekt Kris op in zijn relatie 
met Solange, een twintiger die hij aan het begin van de roman ontmoet. In hun relatie 
tracht hij aan zijn achtervolgers te ontkomen, maar die ontsnapping blijkt een vlucht 
uit de maatschappij. Dat wordt gesuggereerd door hun woonst: ze wonen ergens 
tussen stad en platteland, in een villa die ‘van de buitenwereld afgesloten’ is (50). 
Centraal in hun relatie staat de seksualiteit. Die laat zich eveneens moeilijk 
integreren in het dagelijkse leven: over hun alledaagse doen en laten en over hun 
psychologische ontwikkelingen komt de lezer weinig te weten. Daarbij is er sprake 
van een ongelijkheid in de genderrepresentatie: over Kris’ verleden en angsten 
krijgen we wel informatie, maar Solange wordt niet psychologisch beschreven. 

De focus ligt daarentegen op de herhaling van seksuele handelingen die als een 
ritueel beleefd worden. De twee hoofdfiguren offeren zichzelf aan elkaar op en 
trachten het absolute te bereiken:  

drie sekonden rust en tederheid een twee drie geen wereld, kauw mij rustig 
grote poes (…) ik wil helemaal in je mond kunnen kruipen en jij ook in de mijne 
(…) zo stroom ik naar je hart helemaal naakt word ik gewassen en gespoeld 
met je bloed met de tepels van je boezem spuit je mij helemaal vol bloed (…) ik 
heb nog honger en dorst ik kruip door je darmen al likkend en zuigend zo zuig 
ik heel je aars leeg zo laat ik mij helemaal in jou leeglopen (72-74) 

De repetitieve zoektocht naar rust verraadt een grote onrust, en de ervaring van het 
absolute grenst steeds aan de leegte. Het absoluut maken van de seksuele ervaring 
als ultieme vluchtoord na het afscheid van de maatschappij blijkt als zingeving tekort 
te schieten. In Daeles laatste roman, De moedergodinnen (1975), schuift het 
wereldbeeld dan ook op naar ‘het uitzichtloze nihilisme’ (Van Berlaer-Hellemans 
1980, 4). 

Net als Daele in zijn romans, worstelt Robberechts in zijn brief met de vraag naar 
zingeving en de vraag naar een juiste inrichting van het bestaan nu de normen en 
waarden waarin hij is opgegroeid niet langer dominant zijn. Daele kiest volop voor 
de lichamelijke beleving en de sensatie, voor wat Kris ‘de eindeloze ketting van het 
ogenblik’ (71) zou noemen. Daar toont Robberechts zich wantrouwig tegenover. De 
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schuwe auteur, die ‘lichamelijk veel te lang blijft[t] haperen,’ onderstreept 
daarentegen het belang van ‘ontwerpen, aanleggen, kiezen’ (1987, 207). Al merkt hij 
op dat hij een levensbeschouwing verdedigt waarvan pas veel later de juiste waarde 
zal kunnen worden ingeschat. 

Deze verschillende visies uiten zich in diverse literaire vormen. Robberechts’ 
proza kan worden omschreven als een bedachtzame schriftuur waarin verschillende 
schrijftechnieken op hun waarheidsgetrouwheid onderzocht worden tegenover een 
‘lichamelijk geleefde werkelijkheid’ (Brems 2009, 290). Om de lichamelijke ervaring 
in de literatuur te brengen, maakt Daele daarentegen gebruik van lyrische 
technieken: neologismen, herhaling van woordgroepen en klanken die het proza in 
sterke mate ritmeren. In combinatie met het expliciet benoemen van de seksuele 
handelingen, krijgt seks het karakter van een ritueel. Die stijl staat in contrast met de 
in het boek gemonteerde newsreels van krantenberichten. Deze technieken zijn geen 
uitzondering voor de vernieuwende literatuur van de jaren zestig en maken deel uit 
van de tendensen naar abstrahering, lyricisering en defictionalisering. 

 
In dit proefschrift wil ik het hebben over de representatie van het lichaam in het 
vernieuwende proza van de jaren zestig. Mijn benadering wil daarbij oog hebben 
voor zowel de diversiteit waarmee vergelijkbare problemen worden aangepakt en 
vormgegeven als voor de gemeenschappelijke mogelijkheidsvoorwaarden 
waarbinnen deze vormgeving plaatsvindt. Ik analyseer daartoe een aantal romans 
die vormelijk in hoge mate verschillen. 

Een eerste onderzoeksvraag vloeit voort uit de maatschappelijke en literaire 
context van de geambieerde lichamelijke bevrijding en peilt naar de vormgeving 
ervan: ik onderzoek de manier waarop lichaamsbeelden zowel een kritische geste 
zouden vormen tegen oude maatschappelijke normen als nieuwe waarden 
verbeelden. Mijn tekstanalyse is in deze eerste stap gericht op de inhoud van de 
zogenaamde bevrijding, maar ook op de beperkingen ervan. Het lichaam is in sterke 
mate cultureel bepaald. Het staat in die zin nooit los van de culturele en sociale 
normen van de maatschappij. De vraag wordt dan: in welke mate kan de 
representatie van het lichaam ontsnappen aan de dominante normeringen die het 
bekritiseert? En in welke mate maakt het lichaam al deel uit van de normering van 
de ‘mercantiele wereld’?  

Deze analyses van de representatie van het lichaam moeten ten tweede inzicht 
bieden in wat Rancière ‘le partage du sensible’ noemt: de verdeling van het 
zintuiglijke waarneembare. Ik wil tot een staalkaart komen van wat zichtbaar en 
voelbaar is, van welke posities het lichaam kan innemen en welke lichamen dat 
kunnen doen. De centrale vraag is of de verschillende vernieuwingstendensen in de 
literatuur eenzelfde ‘partage du sensible’ vertonen of niet. Deze tweede 
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onderzoeksvraag combineert de context van de bevrijding met de tekstanalyses die 
peilen naar wat mogelijk is: het is een vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van 
de representatie van het lichaam in het proza van de jaren zestig. Via deze twee 
vragen wil dit proefschrift bijdragen tot de studie van de relatie tussen literatuur en 
lichamelijkheid op tekstanalytisch vlak, en tot de kennis van de jaren zestig in zowel 
literairhistorische als historische zin. Tekst en context worden in dit proefschrift 
verhelderd.   

 
 





 

 

Deel 1  1968-2008; 2008-1968 

 





 

 9 

In dit eerste deel wil ik enerzijds een beweging van ‘1968’ tot ‘2008’ maken, en 
anderzijds omschrijven hoe ik vanuit ‘2008’ naar ‘1968’ wil kijken. ‘1968’ hanteer ik 
als symbolische datum voor de jaren zestig, ‘2008’ voor ons historisch heden. Dat 
tweede jaartal vereist mogelijk enige toelichting. Het lijkt erop dat de financiële crisis 
van 2008 wijst op een meer diepgaande crisis in het postfordisme, het kapitalistisch 
systeem dat zich in de jaren zestig aankondigde en zich in de jaren zeventig en 
tachtig installeerde (Harvey 1990, 121-197). Met deze aanhoudende economische 
crisis zijn andere (politieke, ecologische, maatschappelijke) breuklijnen bloot komen 
te liggen die sinds 2008 aanleiding hebben gegeven tot nieuwe golven van sociaal 
protest en pogingen tot de repolitisering van maatschappelijke thema’s (Kunkel 
2014, 1-21).1 Het is vanuit dit historisch heden dat dit proefschrift de blik terug wil 
werpen op de jaren zestig.  

Voor de beweging ‘1968-2008’ ga ik eerst dieper in op de erfenis van de jaren 
zestig en de zogenaamde recuperatie van ’68 door het kapitalisme via studies van 
Jacques Rancière, Luc Boltanski & Ève Chiapello, Bernard Stiegler en Paolo Virno. 
Vervolgens synthetiseer ik de verschillende opvattingen in de Nederlandstalige 
literatuurgeschiedenissen over de literatuur van de jaren zestig. Ik heb daarbij oog 
voor de diverse waargenomen tendensen, voor de relaties die gelegd worden tussen 
de literaire stromingen en de maatschappelijke omwentelingen en voor het lichaam. 
Voor de beweging ‘2008-1968’ stel ik het corpus op, en werk ik bovenstaande 
bondige formulering van de inzet van het proefschrift verder uit. Ik doe dat aan de 
hand van de twee centrale onderzoeksvragen die ik baseer op het werk van Lauren 
Berlant en Jacques Rancière. 

 
 

 
                                                      
1 Dat in tegenstelling tot de periode 1989-2008 waarin protest, met uitzondering van de 
antiglobaliseringsbeweging, veeleer afwezig is en er een tendens tot depolitisering waar te nemen is: ‘de 
reductie van politiek tot probleemmanagement waarin juist die fundamentele ideologische strijd 
verdwijnt’ (Schinkel 2012, 14). 
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 1 De kapitalistische erfenis van de jaren 
zestig 

Een ding is zeker: als er niet meer gebeurt dan een 
aantal universitaire hervormingen, en een ander 
aantal materiële verbeteringen voor de arbeiders, 
als de structuren van deze in zijn eigen vuile 
badwater rondzwemmende maatschappij niet 
werkelijk veranderen blijft een totale generatie 
zitten met de grootste morele kater die er deze 
eeuw voor een overlevende generatie geweest is, 
maar wat heet, kater, het zal een monster zijn van 
gebroken elan, van gefnuikt idealisme. Een 
monster dat op een dag onder hele andere vormen 
een beestachtige rekening van vernietigde hoop 
zal presenteren.  

Cees Nooteboom, De Parijse beroerte 
 

Het opheffen van seksuele taboes is veel minder 
een facet van de morele ontvoogding dan een tol 
aan de technisering van alle verschijnselen (…). De 
romantische strijd tegen het taboe is niet meer dan 
een momentele piek geweest die dadelijk 
weggewerkt werd door de nivellerende krachten 
van de techniek. Indien deze nivellering niet totaal 
mag worden, is het dringend nodig dat de mens 
een paar taboes gelaten worden. 

Willy Roggeman, Het zomer nihil 

 
In zijn ‘min of meer autobiografische notitie over de jaren zestig’, gaat Cyrille 
Offermans in op kritieken die de jaren zestig als oorzaak noemen voor zowat elk 
negatief fenomeen dat zich omtrent de eeuwwisseling manifesteert in de westerse 
samenleving (2000, 231). Offermans verwijst naar verschillende algemeen 
aanvaarde opvattingen. Zo zouden de ‘avantgardisten’ van de jaren zestig in 
werkelijkheid ‘gemanipuleerde werktuigen’ van het kapitalisme zijn in diens 
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zoektocht naar nieuwe expansiemogelijkheden, en zou het ongebreidelde 
consumentisme van vandaag al aangekondigd zijn door de hippies. De essayist laakt 
daarbij vooral de grootschalige ‘causale verbanden’ (232) waarmee deze kritieken 
worden beargumenteerd: ‘er wordt in het groot gedacht, in iedereen omvattende 
groepen en onontkoombare ontwikkelingen’ (232). Op die manier wordt een 
verdacht ‘overzichtelijk’ beeld van de jaren zestig geschapen, terwijl ‘het toch bij 
uitstek een tijd was van verwarring, protest en vernieuwingsdrift en dus van vaak 
ingewikkelde tegenstellingen op allerlei gebieden’ (231).  

In deze eerste sectie wil ik dieper ingaan op de discussie over de veranderingen 
van het kapitalisme in en sinds de jaren zestig. De reden daartoe is tweevoudig. Een 
eerste motivatie is diachroon: de idee dat de kritiek en de waarden van de 
protestgeneratie van ’68 door het kapitalisme geabsorbeerd en zo onschadelijk 
gemaakt werden, heeft gevolgen voor de evaluatie van de literaire werken uit de 
jaren zestig. Hoewel literaire auteurs zich in vele gevallen niet aansloten bij de 
contestatiebewegingen van studenten en arbeiders, had hun werk een 
antiautoritaire impuls en leefden er onder vele schrijvers vragen over engagement. 
Een tweede reden is synchroon: de bespreking van deze verandering moet het 
mogelijk maken om tot een beter beeld te komen van verschillende processen die 
werkzaam waren tijdens de jaren zestig. In wat volgt ga ik eerst in op die kritieken 
die de huidige consensus uitmaken van het beeld van de jaren zestig als zondebok, 
en op de werking van deze kritiek. Vervolgens tracht ik aan de hand van een drietal 
studies dat beeld bij te stellen, en een meer conflictueuze situatie van de jaren zestig 
te schetsen.  

1.1 Consensus 

In ‘Les mésaventures de la pensée critique’ toont Jacques Rancière dat de 
consensuele kritieken zowel van links als van rechts komen, en dat zij tegelijk het 
falen inhouden van de kritiek. In dat essay, opgenomen in Le spectateur émancipé 
(2008), evalueert de Franse filosoof de sociale en culturele kritiek in de links-
progressieve traditie. Die kritiek berust op een tegenstelling tussen schijn en 
realiteit. Zo wil zij in marxistische zin de schijn van de democratie ontmaskeren om 
de harde realiteit van de klassenstrijd te tonen, of wil ze à la Roland Barthes de 
mythologieën van de dagelijkse wereld ontcijferen om te wijzen op de 
klassenbepaalde en status-quo bevestigende visies die ze verbergen. 
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Hoewel velen menen de begrafenis van dit type kritiek al te hebben bijgewoond, 
wil Rancière aantonen hoe dit kritische interpretatiemodel van ontmaskering of 
demystificatie nog steeds functioneert, maar niet langer dezelfde doeleinden dient. 
Het model is met name niet langer gericht op een utopische horizon: 

Hier encore ces procédures se proposaient de susciter des formes de 
conscience et des énergies tournées vers un processus d’émancipation. 
Maintenant elles sont soit entièrement déconnectées de cet horizon 
d’émancipation, soit clairement tournées contre son rêve (Rancière 2008, 38). 

Ter linkerzijde vertaalt zich dat volgens Rancière in een linkse ironie of melancholie 
die er voortdurend op wijst hoe elk verlangen tot subversie van het kapitalistische 
systeem slechts dat systeem dient. Die kritiek treft ook mei ’68. De toenmalige 
contestatiebewegingen mochten dan wel menen dat ze zich verzetten tegen het 
kapitalisme; in realiteit hebben zij slechts bijgedragen tot de ontwikkeling ervan. Dat 
is bijvoorbeeld de opvatting van de Nederlandse socioloog Willem Schinkel: ‘In een 
perverse omkering zijn (…) de “antisysteemwaarden” van de jaren zestig en zeventig 
tot ultieme rechtvaardiging van het postfordistisch kapitalisme gaan fungeren’ 
(2012, 305-306).1 

De kritiek van de jaren zestig heeft de transformatie van fordisme tot 
postfordisme, van materiële tot immateriële arbeid begeleid en gelegitimeerd. Die 
immateriële arbeid, die zich beroept op waarden als creativiteit en autonomie, vormt 
binnen de melancholische positie het zwarte gat waarin alle kritiek verdwijnt. Bij 
voorbaat zijn we al opgeslokt in ‘le ventre du monstre où même nos capacités de 
pratique autonome et subversive et les réseaux d’interaction que nous pourrions 
utiliser contre elle servent la puissance nouvelle de la bête, celle de la production 
immatérielle’ (Rancière 2008, 40).2 Vergelijkbare opmerkingen zijn te maken over de 
seksuele en lichamelijke bevrijding. Die hebben slechts geleid tot nieuwe 
afzetgebieden en hebben reusachtige winstgevende industrieën mogelijk gemaakt. 
Niet enkel is er de seksindustrie, ook de gezondheidsindustrie laat de consument 
investeren in een gezond en jeugdig lichaam via allerhande dieetprogramma’s, 
sportartikelen en cosmetica (Laermans 1993). 

Binnen de linkse melancholie wordt alles – van subversie tot consumptie, van 
kritiek tot spektakel – deel van ‘un seul et même processus gouverné par la loi 
marchande de l’équivalence’ (Rancière 2008, 34). Die gedachte komt bijvoorbeeld tot 

 
                                                      
1 In een aflevering van Zomergasten noemt Schinkel dat een ‘realistische opvatting’ om de jaren zestig te 
analyseren, terwijl hij het gehele idee van kritiek en crisis ‘schijn’ noemt – zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=adPikB48L2g en https://www.youtube.com/watch?v=ArjDISx3zCE 
2 In eenzelfde soort retoriek spreekt Sven Vitse van ‘links kannibalisme’ (Vitse 2012a). 

https://www.youtube.com/watch?v=adPikB48L2g
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uiting in een kunstwerk van Josephine Meckseper waarbij een slogan van ’68, ‘Ne 
travaillez jamais’, op parfumflesjes is geplakt (34). Het doel van het kunstwerk is niet 
om beide heterogene elementen met elkaar te laten botsen, maar om te ontmaskeren 
hoe beide deel zijn van eenzelfde realiteit waarin radicale politiek een onderdeel 
vormt van een door marketing en commercie ondersteunde jeugdcultuur. Binnen de 
linkse melancholische kritiek is elke realiteit gereduceerd tot een fetisjistische schijn 
– die op zichzelf het resultaat is van een reële kapitalistische machinerie – waardoor 
ze slechts de impasse van de kritiek en de onmogelijkheid tot een alternatief of 
buitenpositie bevestigt. 

Daar komt bij dat de rechterzijde deze kritische vorm heeft gerecupereerd, en die 
in een perverse omkering richt op de generatie van de soixante huitards en hun 
emancipatoire idealen. Deze ‘fureur de droite’ herformuleert ‘la dénonciation du 
marché, des médias et du spectacle comme dénonciation des ravages de l’individu 
démocratique’ (43). Het ontstaan van dit individu is de schuld van de links-
progressieve bevrijding in de geest van de jaren zestig. Die heeft geresulteerd in de 
destructie van alle traditionele vormen van autoriteit en gemeenschap (school, 
religie en familie). Daardoor rest er nu slechts een opvatting van democratie waarin 
elk individu louter zijn eigen verlangens op de markt navolgt en die zonder respect 
voor god of gebod zo snel mogelijk wil vervullen. De schijn van democratie als 
gelijkheid en vrijheid voor allen wordt ontmaskerd tot de realiteit van democratie als 
de gelijkheid van de markt. Dat leidt tot een totalitarisme van het individualisme. Een 
dergelijke kritiek bracht onder andere Bart De Wever in een opiniestuk in De 
Morgen:  

Sociale normering werd afgedaan als betutteling en bevoogding, zaken die de 
mens alleen maar belemmeren om vrij en gelukkig te zijn. (…) De wil tot 
absolute vrijheid voor het individu mondde uit in een levenswijze die zelf de 
garantie voor daadwerkelijke vrijheid vernietigt, namelijk de gemeenschap met 
haar zeden en gewoonten (De Wever 2008).  

De impact van deze ontmanteling van de gemeenschap heeft zich volgens de N-VA-
politicus vooral afgespeeld op het vlak van de seksuele moraal en heeft zo tot een 
‘ravage’ geleid in relaties en gezinnen (idem). De meest exemplarische uitdrukking 
daarvan is mogelijk te vinden in de debuutroman van Michel Houellebecq:  

Le libéralisme économique, c’est l’extension du domaine de la lutte, son 
extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, 
le libéralisme sexuel, c’est l’extension du domaine de la lutte, son extension à 
tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société (2010, 100).  

Links en rechts schuren hier langs elkaar, maar waar links het kapitalisme 
verantwoordelijk stelt voor de pervertering van de idealen, wijst de rechterzijde de 
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beschuldigende vinger nu net naar de progressieve bevrijdingsbeweging die de 
markt bevocht.3 Over één punt zijn ze het wel eens: de jaren zestig zijn de ‘bron van 
alle kwaad’ (Offermans 2000, 231) voor de huidige maatschappelijke conditie.  

In de volgende paragrafen wil ik dat beeld nuanceren. Ik ga daarvoor in de eerste 
plaats in op Le Nouvel esprit du capitalisme (1999) van de sociologen Luc Boltanski & 
Ève Chiapello. Vervolgens bespreek ik L’esprit perdu du capitalisme (2006) van 
Bernard Stiegler die een kritiek formuleert op hun sociologische studie en een meer 
conflictueuze visie op de jaren zestig formuleert. Waar dat nuttig is, maak ik tevens 
gebruik van A Grammar of the Multitude (2004) van Paolo Virno, een studie die niet 
zozeer ingaat op de omwentelingen van de sixties, maar wel een inzichtelijk beeld 
biedt van het postfordistische kapitalisme. 

1.2 Boltanski & Chiapello: Le Nouvel esprit du 
capitalisme 

In Le Nouvel esprit du capitalisme geven Boltanski & Chiapello een overzicht van de 
veranderingen die het kapitalisme sinds het einde van de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig heeft ondergaan. Het vertrekpunt is de vaststelling dat het 
kapitalisme anno 1995 floreert terwijl de kritiek een versnipperde en tandeloze 
indruk maakt. Die situatie staat diametraal tegenover de jaren zestig toen de kritiek 
sterk en veelvoudig was en het kapitalisme vele problemen kende. Het is deze 
omkering die Boltanski & Chiapello trachten te verklaren. Hun focus ligt daarbij op 
de geest van het kapitalisme. Die omschrijven ze als ‘l’idéologie qui justifie 
l’engagement dans le capitalisme’ (Boltanski e.a. 1999, 42). Deze ideologie is 
noodzakelijk, omdat beloning een onvoldoende voorwaarde zou zijn voor een 
engagement met het kapitalistische systeem (42). Daarom moet ze voldoen aan 
zowel individuele eisen (zoals emancipatie, sociale zekerheid) als collectieve eisen 
(zoals rechtvaardigheid, sociale gelijkheid).4 Daarnaast heeft de studie van Boltanski 
& Chiapello als doel om aan te tonen hoe het kapitalisme zichzelf steeds opnieuw 
legitimeert door kritiek te incorporeren.  
 
                                                      
3 Deze rechtse kritiek kent volgens Rancière (2008, 44) eveneens weinig emancipatoir potentieel omdat 
ze toont dat elke aanval op dit totalitaire regime van de markt (bijvoorbeeld door religieus terrorisme) 
slechts de bekoring van de zogenaamde gelijkheid ervan vergroot. 
4 In die zin nemen ze afstand van Max Weber, naar wie hun ‘geest van het kapitalisme’ verwijst. Weber  
legde immers vooral de klemtoon op een individueel engagement (Boltanski e.a. 1999, 43-45).  
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Sinds zijn verschijning vormt deze studie een belangrijke referentie voor 
discussies over de ontwikkelingen van het kapitalisme en over de status van de 
kritiek. Rancière stelt dat het boek vooral ‘aliment’ betrof voor de linkse melancholie 
(2008, 40). Met een verwijzing naar Le Nouvel esprit ziet Bruno Latour in de 
kapitalistische incorporatie van antikapitalistische kritiek alvast een van de 
mogelijke redenen waarom kritiek ‘out of steam’ is geraakt (Latour 2004a, 231). Het 
is alvast een merkwaardig en opmerkelijk manoeuvre van de sociologen om kritiek 
te beschouwen als ‘un des éléments déterminants dans la formation de l’esprit du 
capitalisme propre à un temps’ (Boltanski e.a. 1999, 149).5 Ze gaan niet zo ver om te 
stellen dat het antikapitalisme als het ware inherent is aan het kapitalisme, maar wel 
leggen ze bij voorbaat een relatie vast waarin de kritiek een belangrijke motor is in 
de innovatie – in de vorming van een ‘nouvel esprit’ – van het kapitalisme.  

De visie van Boltanski & Chiapello is in die zin postideologisch: binnen de 
maatschappij zijn transformaties en kritiek mogelijk, maar een werkelijk 'buiten' is 
er niet. Ze beschouwen hun vertrekpunt van een machtig kapitalisme en een zwakke 
kritiek als een neutraal gegeven. In hun analyse hanteren ze kapitalisme en kritiek 
als ideële concepten. Hierdoor simplificeren Boltanski & Chiapello de complexe 
economische en maatschappelijke werkelijkheid, en krijgt hun visie op de 
geschiedenis vorm volgens wat Fredric Jameson ‘expressive causality’ noemt. Die 
omschrijft hij, in navolging van Althusser, als  

a vast interpretive allegory in which a sequence of historical events or texts 
and artifacts is rewritten in terms of some deeper, underlying, and more 
“fundamental” narrative, of a hidden master narrative which is the allegorical 
key or figural content of the first sequence of empirical materials (Jameson 
2002, 13). 

In dergelijke weergaven van de geschiedenis is er sprake van een teleologisch 
verhaal met welomschreven actanten. De diachrone ontwikkeling wordt verteld via 
opeenvolgende synchrone momenten die elk afzonderlijk een gesloten geheel 
vormen.  

In het teleologische verhaal van Boltanski & Chiapello worden twee actanten 
tegen elkaar uitgespeeld: het kapitalisme en de kritiek. Die kritiek kent op zijn beurt 
twee types die eveneens met elkaar in strijd zijn: sociale en artistieke kritiek. Het 
verhaal van Boltanski & Chiapello is voornamelijk een opeenvolging van synchrone 
momenten waarin de twee duo’s een steekspel uitvechten. Deze diachrone 

 
                                                      
5 De andere en voornaamste determinerende factor is de onderlinge concurrentiestrijd (Boltanski e.a. 
1999, 89-90). 
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ontwikkeling moet uitmonden in de huidige situatie van het kapitalisme met een 
gerecupereerde geest van ’68 en een zwakke kritiek. Ze schrijven hun analyse op die 
manier naar de huidige stand van zaken toe.  

Historisch onderscheidt het duo een sociale en een artistieke kritiek (Boltanski 
e.a. 1999, 81-86). Beide hebben een moderne en een antimoderne versie. De 
artistieke kritiek manifesteert zich als antimodern wanneer zij haar pijlen richt op de 
onttovering van de wereld en het verlies van authenticiteit in mensen, gevoelens en 
levensstijlen. Modern is zij wanneer ze ijvert voor de vrijheid, autonomie en 
creativiteit van het individu ten opzichte van allerhande terneerdrukkende 
hiërarchische structuren – zoals de arbeidsstructuren of de wetten van de markt. De 
sociale kritiek is modern wanneer ze de ongelijkheid in de samenleving aanvalt, 
maar antimodern wanneer zij, vanuit de vaststelling van ongelijkheid, haar kritiek 
voornamelijk formuleert als een inperking van het (opportunistische en egoïstische) 
individualisme. Ik keer bij de bespreking van Stiegler nog terug op de artificiële 
scheiding tussen beide kritieken, maar wil nu aangeven dat het gebruik van beide 
concepten berust op homologie of isomorfisme (Jameson 2002, 28): diverse 
manifestaties van kritiek worden onder de twee zelfde noemers gebracht zonder 
aandacht voor de onderlinge verschillen. 

Voor de jaren zestig geldt met name dat het studentenprotest gelijkgeschakeld 
wordt met de artistieke kritiek zonder in te gaan op de verhouding tussen het 
artistieke en het academische veld.6 De crisis van de jaren zestig, zo schrijven 
Boltanski & Chiapello, ‘possède le double caractère d’une révolte étudiante et d’une 
révolte ouvrière’ (Boltanski e.a. 1999, 244). Richt die laatste zich voornamelijk op de 
exploitatie van arbeiders en de machtsconcentratie in monopolies en oligarchieën, 
dan staat bij de studenten ‘une critique de l’aliènation’ centraal (245). De artistieke 
kritiek wordt vervolgens uitgebreid naar de bedrijfswereld, wat het 
homogeniserende gebruik van het concept vergroot. Daar vertaalt die kritiek zich in 
‘la dénonciation du “pouvoir hiérarchisé”, du paternalisme, de l’autoritarisme, des 
horaires imposés, des tâches prescrites (…)’ (245). Hun positief alternatief bestaat in 
autonomie, zelfbestuur en ‘libération sans limites de la créativité humaine’ (245).  

Het is voornamelijk deze artistieke kritiek die door het kapitalisme geabsorbeerd 
zal worden en die tot een ‘nouvel esprit’ zal leiden. In het hoofdstuk ‘1968, crise et 
renouveau du capitalisme’ geven Boltanski & Chiapello aan op welke manieren de 
werkgevers hebben gereageerd op de kritieken van ’68. Die reactie stellen zij voor 

 
                                                      
6 Waren de dragers van de artistieke kritiek voorheen ‘intellectuels, artistes’ (Boltanski e.a. 1999, 244), 
dan worden dat in de jaren zestig (ook) ‘>l@es étudiants (et les jeunes salariés récemment sortis des 
universités ou des grandes écoles)’ (245).  
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als een onderhandeling tussen de werkgevers en de twee vormen van kritiek waarbij 
de eerste groep telkens tegemoet zou komen aan die kritiek. In een eerste beweging 
zouden zij ingaan op de sociale kritiek, maar dan wel binnen het kader van de 
bestaande geest van het kapitalisme (de industrialisatie). Deze tactiek zou falen: ze 
leidde niet tot stabiliteit op de werkvloer en creëerde steeds hoger oplopende kosten 
(mede door toegestane voordelen aan de werknemers op het vlak van bijvoorbeeld 
sociale zekerheid) (269).  

In een tweede beweging, vanaf midden jaren zeventig, reageren de werknemers 
op de artistieke kritiek wat resulteert in een wijziging van de werkcondities. 
Concreet wordt de hiërarchische controle afgezwakt, ‘substituer l’autocontrôle au 
controle’ (275), en herleiden werkgevers hun werknemers niet langer tot 
arbeidskrachten, maar houden ze rekening met hun volledig (menselijk, 
intellectueel, creatief) potentieel. Autonomie wordt tot ‘un valeur absolument 
centrale du nouvel ordre’ gemaakt (274). De autonomisering van individuele 
werknemers en van bedrijfstakken (diensten zijn onafhankelijke units) leidt tot het 
netwerkkapitalisme: ‘Le monde du travail ne connaît plus alors que des instances 
individuelles connectées en réseau’ (274).  

Dat de invloed van de artistieke kritiek groot is volgens Boltanski & Chiapello, mag 
blijken uit een gehele lijst van nieuwe elementen van de kapitalistische geest die 
‘sont directement empruntées au répertoire de Mai 68’ (150):  

l’autonomie, la spontanéité, la mobilité, la capacité rhizomatique, la 
pluricompétence (par opposition à la spécialisation étroite de l’ancienne 
division du travail), la convivialité, l’ouverture aux autres et aux nouveautés, la 
disponibilité, la créativité, l’intuition visionnaire, la sensibilité aux différences, 
l’écoute par rapport au vécu et l’accueil des expériences multiples, l’attrait pour 
l’informel et la recherche de contacts interpersonnels’ (150) 

Deze nieuwe incarnatie van de geest van het kapitalisme bestempelen Boltanski & 
Chiapello als ‘la cité par projet', een netwerkkapitalisme dat beheerd wordt volgens 
projectmanagement. Centraal in die geest is ‘the employability and flexibility of the 
individual, and his or her capacity to transform themselves and undergo change in 
the movement from project to project’ (Rendtorff 2014, 262). Het kapitalisme en zijn 
nieuw management laten ruimte voor de autonomie, de creativiteit en de flexibiliteit 
van het individu en zijn verlangens.  

Deze evolutie is volgens de sociologen deels ten goede, maar kent een hoge 
kostprijs. Op dit punt gekomen, zien we de manier waarop de verschillende actanten 
(kapitalisme versus kritiek, artistieke versus sociale kritiek) tegen elkaar worden 
uitgespeeld. In de eerste plaats heeft de artistieke kritiek de sociale kritiek buiten 
spel gezet. Autonomie werd verkregen ten koste van sociale zekerheid, flexibiliteit 
won het van bijvoorbeeld een contract van onbepaalde duur. De sociale kritiek kreeg 
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het sowieso al moeilijk doordat zij in sterke mate geassocieerd werd met de 
communistische partijen die op hun beurt gelinkt werden aan totalitarisme 
(Boltanski e.a. 1999, 273).7 

In een tweede beweging komen de artistieke kritiek en het kapitalisme tegenover 
elkaar te staan. Door de absorptie van de waarden inherent in de kritiek, heeft het 
kapitalisme die kritiek sterk verzwakt. Op het vlak van de creativiteit is er een vage 
grens tussen intellectuelen en managers doordat ook die laatste in hoge mate 
gebruik maken van ‘des ressources d’inventivité, d’imagination, d’innovation’ (418). 
De bevrijding van een burgerlijke moraal die in hoge mate verbonden was met de 
vorige geest van het kapitalisme heeft vooral geleid tot het ontstaan van nieuwe 
markten, ‘dont le marché en expansion des biens ou des services en rapport avec la 
sexualité (films, vidéos, messageries, objets) constitue un exemple particulièrement 
frappant’ (418). De vraag naar authenticiteit wordt bemoeilijkt door de productie 
van goederen en diensten ‘adaptés à la demande, personnalisés, et satisfaisant de 
“vrais besoins”’ (153). 

Antikapitalistische kritiek is op die manier tot een kapitalistische slogan 
verworden. Zo schrijft Slavoj Žižek: ‘The new capitalism triumphantly appropriated 
this anti-hierarchical rhetoric of ’68, presenting itself as a succesful libertarian revolt 
against the oppressive social organizations of corporate capitalism and “really 
existing” socialism’ (Žižek 2008b). Hoewel Žižek zich baseert op de studie van de 
Franse sociologen, neemt zijn citaat er tevens afstand van. Waar Boltanski & 
Chiapello de recuperatie zien als een ‘dialoog’ met de geest van ’68, dan stelt Žižek 
het voornamelijk voor als een zelfpresentatie (‘presenting itself’).  

Waaraan Boltanski & Chiapello voorbijgaan in hun overzicht van de moeilijkheden 
van de artistieke kritiek, is dat dezelfde kernwoorden andere ladingen dekken in de 
‘nieuwe geest van het kapitalisme’ dan in de geest van ’68. De discourstheorie van 
Laclau & Mouffe (cf. 5.2) wijst erop dat de betekenis van een betekenaar verandert 
met de articulaties waarin de betekenaar optreedt. De articulatie tussen creativiteit 
en kapitalisme brengt een andere betekenis met zich mee dan die tussen creativiteit 
en artisticiteit.8 Hoewel Le Nouvel esprit du capitalisme aantoont hoe het kapitalisme 
allerlei kernwoorden van de jaren zestig in haar discours opneemt en er een nieuw 
 
                                                      
7 Boltanski & Chiapello geven aan dat het beleid van flexibiliteit zich heeft kunnen bestendigen doordat 
velen die deelgenomen hebben aan de protesten van de jaren zestig verschillende posten hebben bezet in 
overheidsinstanties (280-285). Zij zagen in dat nieuwe beleid een ‘un progrès certain par rapport au 
monde oppressif des années 60’ (280).  
8 In zijn kritiek op Le Nouvel esprit du capitalisme doelt Rancière op deze verschillende betekenissen: ‘le 
souci de la créativité au travail était bien loin des mots d’ordre du mouvement de 1968, qui s’est mené, à 
l’inverse contre le thème de la “participation” et contre l’invitation faite à la jeunesse instruite et 
généreuse de participer à un capitalisme modernisé et humanisé, qui étaient au cœur de l’idéologie 
néocapitaliste et du réformisme étatique des années 1960’ (2008, 41).  
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type management aan ophangt, heeft het te weinig aandacht voor de manier waarop 
het kapitalisme vanuit een hegemoniale positie de betekenis van die kernwoorden 
manipuleert voor haar eigen doeleinden. 

Dat inzicht biedt de studie van Paolo Virno, A Grammar of the Multitude. In een 
postfordistische maatschappij vindt er volgens de Italiaanse filosoof een 
hybridisering plaats tussen drie distinctieve categorieën van de menselijke ervaring: 
arbeid, intellect en politieke actie. In het nieuwe productieproces krijgt arbeid het 
karakter van een politieke actie, wat Virno begrijpt als een virtuoze actie. Virtuositeit 
definieert hij als een activiteit die zijn voltooiing en doel in zichzelf kent: het levert 
met andere woorden geen eindproduct af (2004, 52).9 Arbeid als politieke of 
virtuoze actie veronderstelt vervolgens dat steeds meer arbeid zijn voltooiing en 
doel in zichzelf kent,10 en niet langer gericht is op de vervaardiging van een specifiek 
eindproduct: ‘in the organization of labor in the post-Ford era, activity without an 
end product (…) becomes the prototype of all wage labor’ (61). 

Het script11 waarop deze uitvoering van de arbeid zich baseert, is het algemene 
intellect (‘general intellect’) (64). De belangrijkste productiekracht binnen het 
postfordistische kapitalisme wordt het menselijk intellect: de werknemer voert zijn 
arbeid uit door gebruik te maken van zijn kennis, creativiteit, linguïstische 
competentie, of esthetische vaardigheden. De postfordistische werknemer schuift zo 
steeds meer op ‘to the side of the immediate productive process, instead of being one 
of its components’ (63). Door immateriële activiteiten als ‘R&D, innovatie, 
organisatie (…), branding, vertrouwen’ (Schinkel 2015, 37) moet de werknemer het 
productieproces veranderen en intensifiëren. Deze relatie tussen script en uitvoering 
blijft echter gereguleerd door ‘the norms of capitalistic entreprise (…). The general 
intellect manifests itself, today, as a perpetuation of wage labor, as a hierarchical 
system, as a pillar of the production of surplus-value’ (Virno 2004, 66).  

Het kapitalistische productieproces zorgt met andere woorden voor een 
specifieke afbakening van creativiteit, linguïstische competenties, kennis, etc. Het 
intellect staat immers steeds in dienst van een hiërarchisch productieproces 
waardoor virtuoze activiteit het karakter krijgt van ‘servile work’ (68). Dat impliceert 
een ontkenning van de heterogeniteit en breedheid van het intellect, dat zou kunnen 
worden aangewend voor politieke actie of voor zelfontplooiing. Voor deze negatieve 
 
                                                      
9 Een tweede essentiële dimensie van virtuositeit bestaat erin dat het steeds de aanwezigheid van anderen 
veronderstelt (Virno 2004, 52). Ik ga hier verder niet op in omdat het ons te ver weg zou leiden van ons 
centraal argument.  
10 Virno ziet in deze gelijkschakeling tussen arbeid en politiek de reden voor de crisis in de politiek: ‘There 
is already too much politics in the world of wage labor (…) in order for politics as such to continue to  
enjoy an autonomous dignity’ (Virno 2004, 51). 
11 Naar analogie van het script of de partituur van een virtuoze acteur of muzikant. 
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gevolgen heeft ook Stiegler de nodige aandacht, maar dan op het vlak van de 
consumptie.  

1.3 Bernard Stiegler: L’esprit perdu du capitalisme 

L’esprit perdu du capitalisme vormt het derde volume in de reeks Mécréance et 
Discrédit waarin de Franse filosoof Bernard Stiegler de huidige emoties van 
ressentiment, cynisme, demotivatie en irrationaliteit tracht te verklaren vanuit een 
analyse van de economische organisatie van onze maatschappij. Die economie is 
voor Stiegler steeds een libidinale economie, en de huidige malaise begrijpt hij als 
een uitputting van libidinale energie. De exploitatie van die energie neemt, zo 
betoogt hij in dit derde volume, vanaf de jaren zestig steeds grotere proporties aan 
en laat zich op steeds meer aspecten van het bestaan gelden. Voor Stiegler betekent 
’68 dan ook niet een hernieuwing van de geest van het kapitalisme, maar het begin 
van het einde ervan: ‘une liquidation de l’esprit’ (Stiegler 2006a, 36).  

In het eerste deel van L’esprit perdu du capitalisme, ‘Sociopathologie de 1968’, 
bespreekt Stiegler de studie van Boltanski & Chiapello. Hij verwijt het duo sociologen 
idealisme wanneer zij beweren dat de ideeën van 1968 de oorsprong vormen voor 
de transformatie van het kapitalisme (49). Wat plaatsvond tussen de ideeën van ’68 
en het kapitalisme is veeleer ‘une ruse de l’histoire: les acteurs de 1968 croient 
combattre le capitalisme, alors qu’en réalité ils le font évoluer, ils l’accompagnent et 
le légitiment dans sa transformation tout en se croyant eux-mêmes transgressifs’ 
(51). Stiegler neemt in die zin de positie van de linkse melancholische kritiek in, al 
laat zijn filosofie – een complex samenspel van poststructuralisme, Freudiaanse 
psychoanalyse en een filosofie van de techniek – ruimte voor andere (emancipatoire) 
doeleinden. Zijn schrijven kenmerkt zich tevens door een hoge mate aan retoriek en 
herhaling van bepaalde concepten en ideeën, waardoor sommige cruciale wendingen 
vaag blijven: hoe het kapitalisme het protest van ’68 als legitimering heeft gebruikt 
voor zijn eigen transformatie blijft dan ook ‘une ruse de l’histoire’. Dat neemt niet 
weg dat L’esprit perdu du capitalisme op zowel diachroon als synchroon vlak een 
interessant perspectief biedt.  

Wat zich tijdens en na 1968 manifesteert, is volgens Stiegler ‘un processus 
historique de liquidation du surmoi’ (19). Daarmee doelt hij in de eerste plaats op de, 
volgens hem legitieme, kritiek van de protestgeneratie op allerhande 
bourgeoiswaarden en hiërarchische instituten (24). De paradox bestaat er echter in 
dat deze tegen het kapitalisme gerichte kritiek uiteindelijk in het voordeel ervan 
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heeft gewerkt. Die paradox lost Stiegler op door in de tweede plaats te stellen dat 
deze liquidatie van het superego deel uitmaakt van het algemene proces van 
rationalisering en onttovering binnen het kapitalisme. De Franse filosoof herneemt 
in zijn studie de cruciale bevinding die Marcuse al een tiental jaar voor 1968 
formuleerde in Eros and Civilization (1955),12 met name ‘que le capitalisme est le 
premier et le véritable bénéficiaire de la liquidation de toutes les barrières 
surmoïques’ (12-13).  

Het gevolg is wat Stiegler met Marcuse een automatisering van het ‘surmoi’ 
noemt. Het gaat om  

la mise en œuvre et l’application généralisée, et comme déploiement de la 
société de contrôle, de la calculabilité machinique, et en cela effectivement 
automatique, orientée en vue de détourner les énergies libidinales vers les 
canaux permettant d’accélerer au maximum les processus d’amortissement des 
investissements – non pas libidinaux, mais financiers (98).   

Stiegler plaatst de ontwikkelingen van het kapitalisme tijdens en na 1968 in het licht 
van een standaardisering en kanalisering van het verlangen door het kapitalisme 
met als doel de stijging van de consumptie. Voor hem heeft het kapitalisme de 
artistieke kritiek niet zozeer beantwoord, maar heeft het die gerationaliseerd en 
berekenbaar gemaakt (48). Stellen Boltanski & Chiapello dat de ‘marchandisation de 
l’authentique’ een onderzoek veronderstelt naar ‘gisements d’authenticité 
potentiellement sources de profits’ (Boltanski e.a. 1999, 536), dan leest Stiegler dat 
niet als het inspelen op een vermeende authenticiteit, maar als een poging tot 
‘contrôler les affects’ (2006a, 40). Zien de sociologen de hypersegmentering van 
producten en diensten als een aansluiting bij de vraag naar individualisering, dan 
ziet Stiegler het omgekeerd: het kapitalisme creëert die sociale vraag via de 
bemiddeling van ‘une industrie de services étroitement liée à ces industries du rêve 
que sont les industries culturelles’ (20).  

Deze ontwikkeling valt te lezen als een aanpassing van de cultuurindustrie, zoals 
die door Horkheimer & Adorno (2007, 134-182) werd beschreven, aan de 
ontwikkelingen van het kapitalisme. Stiegler spreekt van een ‘mutation consumériste 
 
                                                      
12 Eros & Civilization staat centraal in het tweede deel van L’esprit perdu du capitalisme. Stieglers kritiek 
erop is tweevoudig. Ten eerste bekritiseert Stiegler Marcuse omdat die het lust- en realiteitsprincipe als 
twee oppositionele krachten tegenover elkaar plaatst, terwijl het late werk van Freud, en met name Het Ik 
en het Es, erop heeft gewezen dat zij telkens een eenheid vormen (2006a, 70). Daardoor ent Marcuse de 
strijd tussen beide principes volgens Stiegler te sterk op het marxistische model van het proletariaat dat in 
opstand zal komen (72). Ten tweede historiseert Marcuse, in tegenstelling tot Freud, wel het 
realiteitsprincipe, maar weigert hij hetzelfde te doen voor het lustprincipe. Stiegler stelt daarentegen dat 
er niet zoiets is als een essentieel en oorspronkelijk verlangen, maar dat het steeds een artefact of 
prothese is (109).  



 

 23 

du capitalisme’ (Stiegler 2006a, 25)13 die op zijn beurt een onderdeel is van wat hij in 
navolging van Deleuze de controlemaatschappij noemt (42). Werd het individu in de 
disciplinerings-maatschappij ingesloten in verscheidene instituties (school, familie, 
fabriek), dan zijn die instituties in de controlemaatschappij in die mate hervormd dat 
het individu constant gemoduleerd wordt door de nadruk op voortdurende 
verandering en aanpassing: ‘Le contrôle est à court terme et à rotation rapide, mais 
aussi continu et illimité, tandis que la discipline était de longue durée, infinie et 
discontinue’ (Deleuze 1990, 246). Zo wordt de school vervangen door permanente 
vorming (levenslang leren), het examen door permanente evaluatie. Binnen die 
verschuiving ziet Deleuze de marketing als hèt ‘instrument du controle social (…), la 
race impudente de nos maîtres’ (245-46).  

De negatieve gevolgen van deze omwenteling beargumenteert Stiegler aan de 
hand van zijn opvattingen over techniek en wat Simondon individuering noemt. 
Stiegler ziet individuering steeds ‘as a process of coordination between the psychic, 
collective and technological individual’ (Rendtorff 2014, 289). Techniek stuurt de 
twee andere processen van individuering en functioneert daarbinnen als een 
pharmakon. Dat concept ontleent Stiegler aan (Derrida’s lezing van) Plato’s 
Phaedra.14 Met die term wijst hij erop dat technieken zowel een remedie als een gif 
kunnen zijn. Technieken kunnen leiden tot de verdere ontwikkeling van processen 
van sociale en psychische individuering, maar kunnen die tevens kortsluiten. Ze 
kunnen zorgen voor een accumulatie van libidinale energie door het individu ‘des 
objets de désir qui infinitisent son individuation’ te geven, of ze kunnen leiden tot 
‘désindividuation’, desublimering en destructie van libidinale energie (Stiegler 2009, 
60).15 

Dat laatste is wat er gebeurt wanneer marketing en managementstechnieken 
zorgen voor de controle en commodificatie van het libidinale verlangen. De 
negatieve gevolgen hiervan op de consument, lijken sterk op Virno’s negatieve 
consequenties van een postfordistisch kapitalisme op de producent. Libidinale 
energie wordt gekanaliseerd tot voortdurende consumptie, maar kent geen 
mogelijkheid meer om zichzelf te sublimeren tot geestelijke producten. Dat zorgt 
 
                                                      
13 Zoals ook Deleuze aangeeft, is er niet langer sprake van ‘un capitalisme pour la production, mais pour le 
produit, c’est-à-dire pour la vente ou pour le marché’ (Deleuze 1990, 245). 
14 In zijn werk begrijpt Stiegler de menselijke conditie steeds als een technische conditie (Lemmens 2014, 
9-10). Zijn filosofisch project valt te omschrijven als een ‘grondige doordenking van de gehele westerse 
denktraditie in de stijl van Heidegger, zij het dat deze traditie voor Stiegler niet zozeer schuldig is aan 
zijnsvergetelijkheid als wel aan techniekvergetelheid – aan het vergeten dan wel miskennen van haar 
meest oorspronkelijke, technische mogelijkheidsvoorwaarde’ (18-19).  
15 Net in die dubbele mogelijkheid zit Stieglers emancipatoir project. In Réenchanter le monde. La valeur 
esprit contre le populisme industriel ijvert hij voor ‘une politique industrielle des technologies de l’esprit’ 
(Stiegler 2006b, 14) die moet leiden tot een waardetoename van de geest.  
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voor de vernietiging van de geest van het kapitalisme: er zijn niet langer ‘motifs de 
l’individuation,’ waardoor individuen zich niet langer kunnen engageren met het 
kapitalisme, noch zijn er mogelijkheden tot sublimatie, wat neerkomt op een ‘perte 
d’individuation collective’ (2006a, 31). Dat leidt tot negatieve sentimenten en 
onvrede: ‘La désindividuation, comme désubjectivation affectant les formes sociales 
aussi bien que le sujet psychique, engendre mécréance et discrédit, démotivation et 
irrationalité’ (28).16  

Dit gehele proces wordt volgens Stiegler verborgen wanneer men zoals Boltanski 
& Chiapello spreekt van een tegenstelling tussen sociale en artistieke kritiek (47). 
Het proces dat Stiegler beschrijft is er niet een waarin de artistieke uiteindelijk de 
sociale kritiek (ongewild) buiten spel zet. Het gaat veeleer om een proces dat vanaf 
de jaren zestig zowel het domein van het individu als dat van het sociale aantast. 
Voor Stiegler is 1968 dan ook niet zozeer een oorzaak van de veranderingen in het 
kapitalisme, als wel ‘la prématuration de ces mutations qui est en germe dans le 
devenir du capitalisme et de l’industrie’ (48). Anders gezegd vertonen de jaren zestig 
al de eerste negatieve gevolgen van de diepgaande economische en sociale 
transformatie die zich in de volgende decennia ten volle zal ontwikkelen. Stiegler 
verwijst daarbij naar de opkomende managementstechnieken en naar de steeds 
toenemende verspreiding van de televisie. Die bepaalt in sterke mate de kalendertijd 
en het dagelijkse leven van vele gezinnen en zorgt voor een orkestratie van 
gedachten en sentimenten.17 Anders dan Boltanski & Chiapello geeft Stiegler aan dat 
de veranderingen in het kapitalisme niet ontstaan via een dialoog tussen kritiek en 
werkgevers in de jaren zeventig, maar zich tijdens de jaren zestig al volop 
manifesteren. 

Hoewel Stiegler het kapitalisme omschrijft als ‘le véritable acteur du processus de 
désublimation’ (13) en hij veel aandacht schenkt aan de mate waarin het kapitalisme 
zich manifesteert als een steeds verder uitbreidende en machtiger wordende 
cultuurindustrie, zou het verkeerd zijn om Stieglers visie op de activiteiten van de 
jaren zestig louter te lezen als een nieuwe manifestatie van het ‘bête monstrueuse 
absorbant tous désirs et énergies dans son estomac’ (Rancière 2008, 55). Zijn visie is 
veeleer drievoudig: ‘mai 68 est tout à la fois un moment d’ajustement, de légitimation 
et d’anticipation des mutations du capitalisme apparues dans les années 50 et dont 
 
                                                      
16 In het derde hoofdstuk van A Grammar of the Multitude gaat Virno in op de ‘emotional situation’ van het 
hedendaagse subject. Met dat concept wijst hij niet op psychologische neigingen, maar ‘to ways of being 
and feeling so pervasive that they end up being common to the most diverse contexts of experience’ 
(Virno 2004, 84). De hedendaagse emotionele situatie bestaat voornamelijk uit negatieve gevoelens: 
opportunisme, cynisme, resignatie, zich onophoudelijk moeten bedwingen (84).  
17 Zo wijzen Hugo Brems (2009, 255, 258) en Frans Ruiter & Wilbert Smulders (1996, 291, 312) op het 
belang van de televisie voor de verspreiding van het gedachtegoed van de soixante-huitards.              
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nous vivons aujourd’hui les pleins conséquences’ (Cormann 2007, 7). De 
protestbewegingen zorgen voor een legitimering en een aanpassing aan een nieuw 
sociaal en technologisch systeem, maar vormen tegelijk al een verzet tegen deze 
veranderingen: ‘Ce contre quoi se sera soulevée la jeunesse de 1968, et dans le 
monde entier, c’est cette automatisation du surmoi’ (Stiegler 2006a, 98). 

1.4 Dissensus 

Offermans treedt Stiegler bij. Ter rectificatie van de hedendaagse consensus over de 
jaren zestig als ‘de bron van alle kwaad’, legt hij de nadruk op het protest dat gericht 
was tegen de ‘schaalvergroting’ van het kapitalisme (2000, 240). De negatieve 
effecten daarvan waren al zichtbaar bij de bureaucratisering van de universiteit die 
gepaard ging met een toenemende anonimiteit. Voor Offermans werd er in de jaren 
zestig gestreden voor de idee ‘dat het leven niet spoorloos mag verdwijnen in 
klaarliggende functies en programma’s’ (240) en dat het niet dient te worden 
uitgebuit (239). Tot dat laatste moedigt de cultuurindustrie aan: zij drijft de 
‘begeerte naar nieuw, meer en duurder’ op (239), en installeert zo een ware 
concurrentie- en uitputtingsslag.  

We zouden ten eerste kunnen besluiten dat zich in de jaren zestig een 
verschuiving aankondigt in de organisatie van het kapitalisme (Jameson 1984a, 
208): van het fordisme naar het postfordisme, en van massaconsumptie naar een 
geïndividualiseerde consumptiecultuur (Harvey 1990, 179). Anders gezegd krijgen 
we een verderzetting van de kapitalistische moderniteit die doordringt tot meer 
gebieden van het dagelijkse bestaan dan voorheen. Dat leidt enerzijds tot een 
verdere ontmanteling van tradities (‘liquidation du surmoi’) en anderzijds tot een 
verderzetting van de tendens tot individualisering, fragmentatie en eventueel 
vervreemding (‘désindividuation’) (99-112). 

Het beeld van de jaren zestig is er dan ten tweede niet langer een waarin iedereen 
misbruikt werd door het kapitalisme noch een waarin iedereen slechts uit was op 
individuele genotsbevrediging volgens marktprincipes. Met Rancière zouden we 
kunnen spreken van een situatie of periode van dissensus. Dat concept schuift hij aan 
het einde van ‘Les mésaventures de la pensée critique’ naar voren als een alternatief 
voor de linkse melancholie. In een dissensus is er geen sprake van een verborgen of 
verloren realiteit die onder de uiterlijke verschijnselen ligt, noch van één enkel 
interpretatief regime dat alle verschijnselen vanzelfsprekend verklaart. Er is slechts 
een ‘organisation du sensible’ – ook wel: ‘partage du sensible’ – waarin ‘l’évidence de 
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ce qui est perçu, pensable et faisable et le partage de ceux qui sont capables de 
percevoir, penser et modifier les coordonnées du monde commun’ op het spel of ter 
discussie staan (Rancière 2008, 55).18 Rancières notie van dissensus sluit aan bij het 
concept van het antagonisme zoals Laclau & Mouffe dat operationaliseren (2001, 
122-27). De maatschappij wordt doorkruist door een fundamenteel antagonisme, 
waardoor geen enkele symbolische orde de maatschappij tot een alomvattend geheel 
kan maken. Dit impliceert dat er steeds een strijd tussen discoursen woedt over de 
betekenis en organisatie van de maatschappelijke orde, over het juiste ‘régime de 
perception et de signification’ (Rancière 2008, 55). 

De voorgaande synchrone en diachrone geschiedenis van het kapitalisme in en na 
de jaren zestig kennen een schetsmatig karakter met mogelijk al te disparate 
opmerkingen. Die zullen in het vervolg van deze studie op sommige punten moeten 
worden uitgewerkt. Vanuit de idee dat literaire werken een gemeenschappelijke 
objectieve situatie delen en daarvan getuigen, stel ik mij nu de vraag of de 
representatie van het lichaam in de literatuur van de jaren zestig sporen draagt van 
deze veranderingen in het kapitalisme? In welke mate is de representatie van het 
(bevrijde) lichaam al niet deel van de nieuwe normen? Of getuigt zij van een 
spanning tussen oude en nieuwe normen? Of toont zij werkelijk een alternatief?  

Het is hierbij van belang blijvend oog te hebben voor dissensus: niet alle aspecten 
van het gerepresenteerde lichaam passen in één alomvattend interpretatiemodel. 
Daarom moet deze eerste uiteenzetting over de veranderingen van het kapitalisme 
algemeen blijven. Een te gedetailleerde uitwerking zou immers tot een sociologisch 
raster kunnen leiden waarin de literaire tekst geen enkele bewegingsvrijheid meer 
kent. In dit proefschrift wil ik niet de tekst gebruiken om de context te illustreren; ik 
wil via de tekst inzicht krijgen in de context en in de verhouding van de tekst tot die 
context. Zo wil mijn onderzoek leiden tot een aanpassing van de traditionele literaire 
geschiedschrijving van deze periode. Vooraleer ik overga op de uiteenzetting van 
mijn onderzoeksvragen en onderzoeksmethode, bespreek ik in het volgende 
hoofdstuk die literatuurgeschiedenissen. 

 
                                                      
18 Vanuit dit idee bekritiseert Rancière de opdeling van Boltanski & Chiapello tussen artistieke en sociale 
kritiek: ‘L’émancipation sociale a été en même temps une émancipation esthétique, une rupture avec les 
manières de sentir, de voir et de dire qui caractérisaient l’identité ouvrière dans l’ordre hiérarchique 
ancien’ (Rancière 20078, 41). In haar historische studie May ’68 and its Afterlives stelt Kristin Ross dat mei 
’68 ‘a crisis in functionalism’ was : ‘The movement took the form of political experiments in 
declassification, in disrupting the natural “givenness” of places; it consisted of displacements that took 
students outside of the university, meetings that brought farmers and workers together’ (2002, 25). De 
beweging ging met andere woorden in tegen de dominante ‘partage du sensible’. Sociale groepen 
onttrokken zich aan de hun toegewezen plaats en rol in de maatschappij. 
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 2 De literatuur van de jaren zestig: 
periodisering, tendensen, maatschappij 

 

In dit hoofdstuk heb ik drie doelstellingen die ik achtereenvolgens behandel. Ten 
eerste wil ik tot een periodisering komen van de prozavernieuwing. Ten tweede wil 
ik de diverse tendensen en verschijningsvormen in kaart brengen van de 
prozavernieuwing in de jaren zestig. Daar bespreek ik tevens de aandacht die 
literatuurgeschiedenissen hebben gegeven aan het lichaam. Tot slot kijk ik naar de 
manier waarop essayisten en academici de verhouding tussen de literaire 
ontwikkelingen en de maatschappelijke context hebben beschreven. Ook daar zal het 
een kwestie zijn de consensus open te breken tot een situatie van dissensus. In 
tegenstelling tot het eerste hoofdstuk over de jaren zestig en het kapitalisme ligt, een 
uitzondering nagelaten, de nadruk hier op de synchrone dimensie.  

2.1 De ‘jaren zestig’ 

In Literatuur en Moderniteit in Nederland 1840-1990 laten Ruiter en Smulders de 
maatschappelijke ontwikkelingen van de ‘jaren zestig’ in Nederland in twee periodes 
uiteenvallen. De eerste periode valt tussen 1964 en 1970 en wordt ‘gedomineerd 
door veel schermutselingen in het openbare leven’ (Ruiter e.a. 1996, 291). De tweede 
periode bestrijkt de jaren 1970-1976 en kenmerkt zich door stabilisatie – wat zich 
onder meer materialiseert in een nieuwe wetgeving (291). Voor de Nederlandstalige 
literatuur zou met de nodige nuances een soortgelijke opdeling kunnen worden 
gemaakt. In de eerste periode kent de vernieuwende literatuur een opgang, terwijl ze 
in de tweede periode zowel een belangrijke stroom uitmaakt van het proza als haar 
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neergang kent. In deze paragraaf wil ik deze schetsmatige opdeling verder uit 
werken. 

Het artikel ‘Genre in verandering’ van Bart Vervaeck biedt daarvoor een nuttig 
kader en begrippenapparaat. Daarin wil de Leuvense hoogleraar de dynamiek tussen 
vernieuwingsstromingen in het Nederlandstalige naoorlogse proza in kaart brengen. 
Dat doet hij onder meer met behulp van de aan Raymond Williams ontleende termen 
‘dominant’, ‘emergent’ en ‘residueel’. Deze termen moeten de verhoudingen 
weergeven tussen diverse prozatypes in een gegeven periode. Die verhoudingen zijn 
op hun beurt het gevolg van attributies die voortkomen uit het samenspel van veld, 
tekst en lezer (Vervaeck 2014a, 57-63). Vanaf de jaren zestig wordt de 
vernieuwingsbeweging van het modernisme volgens Vervaeck dominant. Dit 
impliceert dat het modernistische proza de boventoon voert in het hegemonische 
discours dat bepaalt welke literatuur waardevol en legitiem is, en welke niet (64-65). 
De canonieke auteurs van deze vernieuwing zijn de zogenaamde ‘Grote Vijf’: Boon en 
Claus in Vlaanderen; Hermans, Mulisch en Reve in Nederland.  

De vernieuwingsgolf van de neo-avant-garde is volgens Vervaeck ‘emergent’ in de 
jaren zestig en ‘modieus’ in de jaren zeventig. Emergent valt te onderscheiden van 
louter ‘nieuw’: het emergente proza gaat in discussie met de dominante positie en 
laat sporen na in het hegemonische discours. Met ‘modieus’ voegt Vervaeck een 
begrip toe aan de driedeling van Williams: het gedachtegoed en de literaire 
opvattingen van de vernieuwingsstroming kennen ‘veel circulation (…), maar niet 
van dominante culturele materialen en niet met verstrekkende gevolgen voor de 
legitieme literatuur’ (65).1 De ideeën van de neo-avant-garde kennen met andere 
woorden een sterke verspreiding en vele manifestaties in literair werk, maar 
bereiken geen hegemoniale positie. Deze vernieuwingsstroming van de neo-avant-
garde wordt tot slot residueel met de publicatie van de bloemlezing Ander proza 
(1978) van Sybren Polet. De neo-avant-garde houdt niet op te bestaan, maar wordt 
niet langer gepercipieerd als een vernieuwing van het proza of een type proza 
waarmee rekening moet worden gehouden.2  

 
                                                      
1 De term ‘circulation’ ontleent Vervaeck aan Stephen Greenblatt: het gaat om de mate waarin een roman 
al dan niet ‘dominante culturele opvattingen, praktijken, manieren van denken en spreken’ naar literaire 
vormen en onderwerpen vertaalt. Daarnaast kan het boek zelf circuleren van het ene veld naar het 
andere: een boek kan verfilmd worden, of er kan een maatschappelijke discussie over ontstaan (Vervaeck 
2014a, 61).  
2 De derde vernieuwingsbeweging die Vervaeck in ‘Genre in verandering’ behandelt, is die van het 
postmodernisme. In het verwante artikel ‘En garde. Poëtica’s voor een nieuwe roman’ (2014b) haalt hij 
met de arrière-garde een vierde beweging aan. Dit tweede artikel focust weliswaar op poëtica’s, en niet op 
waardentoekenningen inzake traditioneel en vernieuwend proza. Het lijkt mij echter dat dit laatste kader 
evengoed kan worden toegepast op de arrière-garde. 
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Het schema van Vervaeck biedt mogelijkheden tot uitdieping. In de eerste plaats 
gaat het om de romanvernieuwing zelf. Zoals Vervaeck aangeeft, laat zijn schema 
ruimte voor ‘allerlei tussenvormen’ (65) en andere types van vernieuwing (2.1.1). 
Daarnaast kan men het schema verrijken door een onderscheid te maken tussen het 
Nederlandse en het Vlaamse literaire veld (2.1.2). Tot slot gaat het om de 
periodisering. Het schema van Vervaeck werkt met decennia, wat logischerwijs leidt 
tot een vereenvoudigd beeld. Voor de prozavernieuwingen van de jaren zestig wil ik 
tot een meer gedetailleerde tijdslijn komen (2.1.3). 

2.1.1 Nieuwe mentaliteit en neo-avant-garde 

Hugo Brems ziet de publicatie van Het boek alfa (1963) van Ivo Michiels en Ik, Jan 
Cremer (1964) van Jan Cremer als cruciale momenten in de twee ontwikkelingen die 
‘het nieuwe gezicht’ van de Nederlandstalige prozaliteratuur in de jaren zestig 
bepalen (Brems 2009, 196). Brems doelt respectievelijk op het experiment met de 
romanvorm en met taal als materiaal, en op ‘boeken die volgens een realistisch 
recept de nieuwe geest van vrijheid en taboedoorbreking tot uiting brachten’ (196). 
Die eerste vorm van vernieuwing is wat Vervaeck aanduidt als de neo-avant-garde 
en waarvoor in de Nederlandstalige literatuur vaak ‘ander proza’ als synoniem wordt 
gebruikt; de tweede groep bevindt zich ergens tussen het realistische en 
modernistische proza in.3 

 
                                                      
3 Vervaeck schrijft dat onder impuls van ‘de romanvernieuwers van de jaren veertig en vijftig (…) de 
modernistische opvattingen en technieken algemeen gangbaar >werden@’ (Vervaeck 2014a, 64). Bij 
Vervaeck is het enigszins onduidelijk waar die opvattingen en technieken dan algemeen gangbaar worden. 
Met Brems zou ik willen stellen dat het om de realistische roman gaat. Ziet Brems bijvoorbeeld Wolkers 
als een auteur die ‘de strategieën van het realisme’ gebruikt (2009, 339), dan plaatst Vervaeck hem bij die 
auteurs die gebruik maken van modernistische technieken (2014a, 64).  
Ik zou daarbij willen suggereren dat dit modernistisch-realistisch proza in feite de hegemoniale literatuur 
uitmaakt. Hoewel ik akkoord kan gaan met Vervaeck dat het concept modernisme hegemoniaal is in het 
proces van waardentoekenning, lijkt het mij in de praktijk in sterke mate te gaan om een modernisme 
binnen een realistisch kader. Daarin worden modernistische technieken (zoals prismatische vertelling en 
synchroniciteit) gebruikt zonder dat ze vormelijk op de spits gedreven worden. De technieken blijven met 
andere woorden realistische doeleinden dienen: psychologische karakterisering, verschillende ervaringen 
van dezelfde gebeurtenissen (vergelijk Brems 2009, 190). Tevens kan dit genre van modernistisch 
realisme allerhande ideeën incorporeren zonder daar de inhoudelijke of formele consequenties uit te 
trekken. Ook binnen de hedendaagse manifestatievorm ervan is het gemeengoed dat de wereld onkenbaar 
is en dat de literatuur onvermogend is om die weer te geven. Om bij Claus te blijven: het accent ligt binnen 
het hegemoniale discours veeleer op Het jaar van de kreeft dan op het in datzelfde jaar verschenen 
Schaamte (1972), eerder op De metsiers (1950) dan op De verwondering (1962). Dit modernistisch-
realistisch proza schurkt tot slot dichter aan bij de arrière-garde, een andere tendens die voortdurend 
aanwezig is in de letteren en die geen gebruik maakt van de modernistische technieken. Het gapende gat 
tussen de arrière-garde en het modernisme wordt met de categorie van het modernistisch-realistische 
proza met andere woorden opgevuld.  
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Deze laatste groep kenmerkt zich vooral door inhoudelijke vernieuwing. Het gaat 
met name om de doorbreking of expliciete behandeling van verscheidene taboes 
(Bernaerts 2013, 608), en de uitdrukking van een nieuwe mentaliteit ten opzichte 
van het gezag in narratieve thema’s en vormen. De antiburgerlijke esprit krijgt in Ik, 
Jan Cremer vorm in de ‘platte spreektaal’ en in het picareske verhaal dat geen enkel 
cultureel of existentieel doel voor ogen heeft (Brems 2009, 260-61). De neo-avant-
garde richt zich dan weer op de transformatie van bestaande vormen en de 
ontwikkeling van nieuwe vormen. In deze formele experimenten formuleert ze een 
kritiek op de heersende maatschappelijke orde. Zo vormt Het boek alfa met zijn 
ritualistisch taalgebruik een ‘permanente demonstratie van de manier waarop 
machts- en geweldstructuren in de taal vorm krijgen’ (Mertens 1986, 282). 

2.1.2 Vlaanderen en Nederland 

Met Het boek alfa en Ik, Jan Cremer noemt Brems niet toevallig een Nederlandse en 
een Vlaamse roman. Volgens de literatuurgeschiedenissen verschilt het nieuwe 
gezicht van de Nederlandstalige literatuur van aanblik wanneer men naar Zuid- of 
naar Noord-Nederland kijkt. In de Vlaamse literatuur zou er een explosie aan 
experimenten zijn die tot de neo-avant-garde of het ander proza behoren. J.J. 
Wesselo spreekt bijvoorbeeld in Vlaamse wegen (1983) van een uitzonderlijk ‘grote 
hoeveelheid belangrijk vernieuwend proza’ (1983, 17) in de Vlaamse letteren, terwijl 
men in Nederland ‘qua vormvernieuwing (…) een flinke slag achter’ ligt (11). Ton 
Anbeek schrijft dat experimenten met de romanvorm in Nederland maar een ‘een 
handjevol teksten’ betreft, terwijl de ‘oogst in Vlaanderen’ groter zou zijn (Anbeek 
1990, 230).  

De idee dat Vlaanderen meer experimenteel proza zou produceren dan Nederland 
is volgens Bart Vervaeck ‘a myth about Flemish literature that is resuscitated with 
every literary innovation in Flanders and the Netherlands’ (Vervaeck 2011a, 1073). 
Zo ook voor de neo-avant-garde. Vervaeck wijst daarentegen op het feit dat de eerste 
neo-avant-gardistische roman minstens een decennium eerder verscheen in 
Nederland dan in Vlaanderen. Het gaat dan om Het boek ik van Bert Schierbeek uit 
1951 tegenover Messiah van C.C. Krijgelmans uit 1961 of Het boek alfa van Ivo 
Michiels uit 1963 (Bernaerts e.a. 2011). Elders toont Vervaeck aan dat de ‘nouveau 
roman’, een belangrijke invloed op de Nederlandstalige prozavernieuwing, als etiket 
zowel in Vlaanderen als in Nederland vaak gehanteerd werd (2013, 124-25).  

Om deze kwestie uit te klaren is een uitgebreid onderzoek nodig naar diverse 
aspecten van het literaire veld. Ik denk aan een vergelijkende studie van de receptie 
van experimentele romans in Vlaanderen en Nederland, en een studie die aantoont 
op welke manier verschillende literaire instituties zoals uitgeverijen en literaire 
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prijzen in Vlaanderen en Nederland omsprongen met het vernieuwende proza. 
Niettemin meen ik dat er met betrekking tot de neo-avant-garde sprake is van een 
vertekening in de literatuurgeschiedenissen.  

Dat vertekend beeld blijkt bijvoorbeeld uit een bekende uitspraak van Kees Fens 
in Literair lustrum 1961-1966. Daarin stelt hij dat het proza ‘één stroompje’ kende 
dat op basis van de nouveau roman ‘tot een vernieuwing van het proza’ wou komen, 
maar daarin geen bijzondere resultaten behaalde (1967, 57). Brems sluit zich daar 
ten dele bij aan wanneer hij stelt dat deze uitspraak symptomatisch is voor ‘een 
verschil in prozapraktijk én in poëticale voorkeuren tussen Vlaanderen en 
Nederland’ (2009, 195). Dat deze stellingen een te sterk onderscheid veronderstellen 
tussen de beide gebieden, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat vele Vlaamse 
experimentele auteurs onderdak vonden bij Nederlandse uitgevers. De genoemde 
romans van Krijgelmans en Michiels verschenen bijvoorbeeld bij De Bezige Bij, en de 
belangrijke Vlaamse periodiek Komma – met auteurs als De Wispelaere, Roggeman 
en Gysen – verscheen bij Nijgh & Van Ditmar. Diezelfde en andere Nederlandse 
uitgeverijen (zoals Meulenhoff, Querido en Polak & Van Gennep) gaven tevens werk 
uit van Nederlandse experimentele auteurs als Polet, Vogelaar, Nooteboom en 
Tophoff, en periodieken als Randstad en Raster. Bij de periodisering maak ik dan ook 
geen strikt onderscheid tussen Vlaanderen en Nederland, maar wijs waar mogelijk 
wel op enige verschillen. 

2.1.3 Periodisering 

In de eerste helft van de jaren zestig zijn de romans die een nieuwe mentaliteit 
verbeelden emergent. Voor Nederland kunnen we denken aan het werk van Remco 
Campert, Jan Cremer, Simon Vinkenoog en Jan Wolkers; in Vlaanderen aan auteurs 
als Jef Geeraerts, Hugo Raes, Mireille Cottenjé of Walter Van den Broeck. Tegen het 
einde van de jaren zestig is dit type vernieuwing al deel geworden van de dominante 
stroming. Deze incorporatie vindt in Nederland iets sneller plaats dan in Vlaanderen: 
zorgt Gangreen I in 1968 nog voor beroering, dan ligt Nederland een jaar later al niet 
meer wakker van Turks fruit (cf. 8.1). 

Deze snelle aanvaarding hoeft niet te verbazen. In de termen van Vervaeck is er in 
deze tak van de literatuur sprake van veel circulation: steeds dominanter wordende 
opvattingen over bijvoorbeeld de seksuele bevrijding worden vertaald in literaire 
vormen die zelf al deel uitmaken van het hegemonische discours over literatuur. Dat 
maakt dat het werk van auteurs als Geeraerts en Wolkers druk besproken wordt. Die 
discussies vinden enerzijds plaats binnen het dominante discours van de literatuur 
zoals bij de conflicten in de literaire kritiek. Anderzijds worden deze romans druk 
besproken in het maatschappelijke veld, wat in sommige gevallen leidt tot een 
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rechtszaak. Deze sterke circulatie (van maatschappij naar literatuur, en omgekeerd) 
heeft bijgedragen tot de aanvaarding ervan. Het is dan ook dit type romans dat 
canoniek is geworden voor de sixties binnen het culturele geheugen van de Lage 
Landen (cf. hoofdstuk 8). 

De periodisering van de neo-avant-garde is complexer. Voor Vlaanderen deelt J.J. 
Wesselo (1983, 10-11) de jaren zestig in twee periodes op. Met enig voorbehoud 
meen ik dat deze opdeling tevens voor Nederland kan gelden. In 1960-1965 is er een 
bloei van het experimentele proza met debuterende auteurs als René Gysen, Paul de 
Wispelaere, Willy Roggeman en C.C. Krijgelmans. Voor Nederland kunnen we hier 
denken aan Jacques Hamelink, Cees Nooteboom, Sybren Polet, Michael Tophoff en 
Ewald Vanvugt. Signaleert Brems dat de vernieuwende romans vanaf de jaren zestig 
steeds talrijker en radicaler worden (Brems 2009, 194), dan zetten beide 
ontwikkelingen zich met versnelde vaart voort in de periode 1965-1970 wanneer 
het Vlaamse proza een ‘werkelijke hausse van nieuwe literatuur’ kent (Wesselo 
1983, 11). Sommige auteurs uit de eerste periode publiceren meer ingrijpende 
experimenten, terwijl een grote groep auteurs debuteert met experimenteel proza: 
Claude van den Berge, Walter van den Broeck, Jan Emiel Daele, Daniël van Hecke, 
Mark Insingel, Marcel van Maele, Daniël Robberechts, Johan Sonneville, Laurent 
Veydt, etc. In Nederland voegen zich daar nieuwe namen als Cornets de Groot en J.F. 
Vogelaar aan toe, terwijl een heleboel andere auteurs meer experimenteel 
prozawerk begint te publiceren: Armando, H.C. ten Berge, J. Bernlef, Oscar Timmers 
en C.B. Vaandrager.4 

In Vlaanderen en Nederland kent de prozavernieuwing zijn hoogtepunt rond het 
jaar 1970 (Wesselo 1983, 11). Op het moment van zijn hoogtepunt verliest de 
vernieuwingstendens echter al opnieuw aan impact. In Vlaanderen neemt de 
prozavernieuwing ‘een beetje gas terug’ (Vitse 2013, 630): het aantal publicaties en 
nieuwe auteurs neemt af (Wesselo 1983, 27). Dit gestaag afnemend belang van het 
Vlaamse vernieuwende proza gaat hand in hand met de afbouw van de institutionele 
context die de bloei ervan mede mogelijk maakte (Bernaerts 2013, 609-610; Wesselo 
1983, 28-32). Tijdschriften als Komma (1965-1969) en Labris (1962-1973) 
verdwijnen, en de belangstelling bij de uitgeverijen daalt – auteurs als Insingel of 
Roggeman verwisselen in de jaren zeventig verschillende malen van uitgeverij. Dat 
het experimenteel proza niettemin aanwezig blijft in het Vlaamse literaire veld, mag 
blijken uit de debuutromans van enkele jonge Vlaamse auteurs als Pol Hoste en 

 
                                                      
4 Een mogelijk verschil tussen Vlaanderen en Nederland zou erin kunnen bestaan dat meer Vlaamse dan 
Nederlandse auteurs ‘consequent “ander proza” beoefen>en@’ (Wesselo 1983, 11). 
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Stefan Hertmans aan het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren 
tachtig (Bousset 1982, 7; Brems 2009, 291; Wesselo 1983, 32).  

In Nederland verschijnt in het jaar 1970 het Manifest voor de jaren zeventig dat 
zich verzet tegen de exclusieve en onbegrijpelijke teksten van de experimentelen. 
Vogelaar ziet in het ‘Hollands realisme’ van auteurs als Heeresma, Van Keulen en 
Plomp het begin van de restauratie van de Nederlandse literatuur. Het experiment en 
de literaire constructie moeten het in de vroege jaren zeventig afleggen tegen 
‘subjektieve gevoelens en belevingen, nieuwe zakelijkheid, neoromantiek’ (Vogelaar 
1974, 87). De literatuur krijgt in het Nederland van de jaren zeventig het karakter 
van een ‘driestromenland’ (Schouten 1986). De drie stromen zijn het realistische 
proza, het Revisorproza en het experimentele proza dat voornamelijk in verband 
wordt gebracht met het tijdschrift Raster. In zijn eerste gedaante als 
eenmanstijdschrift van H.C. ten Berge eindigt het na zes jaar in 1973, waarna het in 
boekvorm een herstart kent in 1977. Het is vooral tussen het Rasterproza en het 
Revisorproza dat er een discussie heerst over de ware inzet en de juiste vorm van 
vormbewust en experimenteel proza (Vitse 2013, 641).5 Mogelijk is dit polemische 
klimaat een verklaring voor de radicalisering van de Nederlandse neo-avant-garde 
met bijvoorbeeld een werk als Raadsels van het rund (1978) van Vogelaar. Met de 
publicatie van de bloemlezing Ander proza lijkt de wegdeemstering van het 
experimentele proza beslecht wanneer verschillende pleitbezorgers ervan elkaar 
openlijk aanvallen (Offermans 1986).  

 
Samenvattend kunnen we stellen dat de periode 1960-1967 de emergentie toont van 
het experimentele proza. De jaren 1972-1978 zie ik als modieus. Er is circulatie door 
onder meer de eerste overzichtsartikelen (Beekman 1975; De Wispelaere 1973) en 
de publicatie van kritische readers (zoals Kunst als kritiek van Vogelaar), maar 
intussen verschijnt er minder experimenteel proza en neemt de impact ervan af 
doordat tijdschriften ermee ophouden en uitgeverijen zich terugtrekken (Wesselo 
1983, 28).6 Vanaf 1978, met de publicatie van de bloemlezing Ander proza, verschuift 
het modieuze definitief naar het residuele.  
 
                                                      
5 De situatie is complexer dan ik hier vluchtig geschetst heb. In de eerste plaats valt Raster al niet louter te 
reduceren tot het Nederlandstalige neo-avant-gardistische experiment. Het publiceert ook internationale 
literatuur, gaat in debat met het modernisme en publiceert proza van bijvoorbeeld Louis Ferron en Willem 
Brakman (Vitse 2010b). Die namen signaleren ten tweede het begin van een nieuwe emergente stroming 
binnen het Nederlandse literatuurlandschap: het postmodernisme (Vervaeck 2007b). 
6 Ik wees al op het verdwijnen van Labris en Komma, maar ook Kentering, De tafelronde of Randstad 
kunnen daaraan worden toegevoegd. Wat de uitgeverijen betreft verdwenen kleinere uitgeverijen als De 
Galge (in 1976), terwijl een nieuw initiatief zoals de Amsterdamse uitgeverij Malperthuis een kort leven 
beschoren was. Nijgh & Van Ditmar hield op met Nieuwe Nijgh Boeken, en net zo stopte Manteau met de de 
5e Meridiaan-reeks.  
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De periode 1968-1971 wil ik een aparte status geven. Enerzijds vormt ze, zoals 
gezegd, het culminatiepunt van de aanwezigheid en verspreiding van het 
experimentele proza. Het is tevens het moment waarop auteurs van het dominante 
modernisme, zoals Claus en Mulisch, experimentele romans schrijven (Vervaeck 
2014a, 65). Anderzijds bereikt de spanning tussen emergent en dominant hier zijn 
culminatiepunt. Raymond Williams wijst erop dat een emergent proces steeds 
gepaard gaat met een ‘process of attempted incorporation’ door de dominante 
opvatting (Williams 1977, 124). In het geval van de taboedoorbrekende literatuur 
vond dat proces snel plaats doordat de basis van incorporatie al gelegd was in de 
gehanteerde literaire vormen.7 Voor de neo-avant-garde lijken andere strategieën 
van toepassing, en de kiem daarvan bevindt zich in de periode 1968-1971. Die 
periode laat ik niet toevallig samenvallen met het bestaan van de 5e Meridiaan. Die 
reeks is niet verantwoordelijk voor de incorporatie binnen de dominante tendens, 
maar ik zie ze wel als exemplarisch voor een proces dat zich in die jaren lijkt te 
hebben voltrokken.  

Met de 5de Meridiaan wou Weverbergh ‘>r@evolutionair, gedurfd en ongewoon’ 
werk publiceren (Absillis 2006, 111). Hij verbond dat werk met de straatprotesten 
en met een revolutionaire spirit (98), en wou in die geest Nederland en Vlaanderen 
met elkaar verbinden (99). Aan de ene kant is dit het moment waarop het 
experiment doordringt tot het establishment. Weverbergh had zich onder meer in 
zijn gestencilde tijdschrift Bok polemisch verzet tegen de traditionele Vlaamse 
literatuur, en met name tegen de ‘hegemonie van Van nu en straks’ waarvan de 
epigonen bij Manteau verschenen (Weverbergh in Absillis 2006, 101). Diezelfde 
Weverbergh bracht nu bij Manteau een reeks van nieuwe en jonge schrijvers uit. Aan 
de andere kant is deze ‘machtsovername’ volgens Brems tegelijk een ‘inkapseling en 
ten slotte het einde van het protest’ (2009, 277). Hoe moeten we nu die inkapseling 
begrijpen? 

Volgens Williams kan incorporatie de verraderlijke vorm aannemen van 
‘recognition, acknowledgement and thus a form of acceptance’ (Williams 1977, 125). 
Het moment dat het experimentele proza als tendens in de Nederlandstalige 
literatuur onvermijdelijk aanwezig is, is het moment waarop het wordt erkend en 
onder een bepaalde naam wordt gegroepeerd. Die erkenning is een complexe vorm 
van incorporatie omdat ze lijkt op een tegemoetkoming. Wanneer Weverbergh 
experimenteel proza publiceert binnen een reeks die pretendeert revolutionair te 

 
                                                      
7 Naar analogie van wat Williams schrijft over de opkomst en incorporatie van arbeidersklasse-literatuur: 
‘the basis of incorporation (…) is the effective predominance of received literary forms’ (Williams 1977, 
124). 
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zijn, werkt hij die erkenning en etikettering in de hand. Wat Offermans stelt over de 
term ‘ander proza’, lijkt me dan eveneens op te gaan voor het fonds van de 5de 
Meridiaan: het ‘suggereert een mate van eensgezindheid, althans vergelijkbaarheid, 
die er niet is’ (Offermans 1986, 159). Wat divers en heterogeen is, verkrijgt nu een 
identiteit en een veronderstelde homogeniteit. In de kritiek krijgt de reeks 5de 
Meridiaan als geheel het veel zwaarder te verduren dan de afzonderlijke werken: de 
termen revolutionair, gedurfd en ongewoon worden als opgeblazen termen 
gepercipieerd (Absillis 2006, 111-112). 

De erkenning en etikettering van de neo-avant-garde vormen de 
mogelijkheidsvoorwaarde van twee andere vormen van incorporatie die Williams 
beschrijft. Hij geeft aan dat er ervaringsgebieden zijn die het dominante discours wil 
negeren of veronachtzamen. Dat doet het door een dergelijk gebied bijvoorbeeld ‘as 
private’ te omschrijven of ‘as aesthetic’ te specialiseren (Williams 1977, 125). De 
neo-avant-garde wordt dan voorgesteld als een privéaangelegenheid van een groep 
auteurs of lezers met een specifieke (non-)esthetica. Luijters spreekt bijvoorbeeld 
over een groep ‘wartaal-sprekers’ (Luijters 1972).  

Op dit punt is een meer uitgebreid receptieonderzoek nodig naar de evolutie in de 
evaluaties van de prozavernieuwing, in de aandacht die eraan geschonken wordt in 
kranten, en in de diversiteit bij de critici. Ik verwijs hier enkel naar de receptie van 
het werk van Sybren Polet waarover al twee (korte) studies beschikbaar zijn (Van 
den Akker e.a. 1980; Vervaeck 2008, 117-133). Daaruit blijkt dat de vroege werken 
van Polet gemengd ontvangen werden. Mannekino uit 1968 geldt als de meest 
positief besproken roman van Polet, mogelijk mede onder impuls van een uitgebreid 
essayistisch nawoord van Paul de Wispelaere. Het enthousiasme blijft hoog, maar 
taant tevens bij De Sirkelbewoners (1970) en De geboorte van een geest (1974). Bij 
die laatste roman struikelen de recensenten over de montagetechniek en het gebrek 
aan coherentie dat de weifelende beoordelingen van de vroege romans al 
informeerde. Een kleine steekproef op de Literom laat daarbij zien dat De geboorte 
van een geest minder en kortere recensies krijgt dan De Sirkelbewoners. De recensies 
van die eerste titel hebben het karakter van een signalement waarbij veel aandacht 
uitgaat naar Polets poëticale appendix over onzuiver totaalproza. Deze tweevoudige 
verenging in aantal recensies en beschikbare ruimte kan aansluiten bij de genoemde 
strategieën van incorporatie: het ‘ander proza’ wordt het product voor een niche.8 

 
                                                      
8 Een dergelijke strategie gaat ook op voor de latere receptie van het proza. Zo schrijft bijvoorbeeld 
Anbeek over Raster: ‘Dit blad (…) probeert met bewonderenswaardige hardnekkigheid in Nederland 
belangstelling te wekken voor de internationale avant-garde’ (Anbeek 1990, 233). Raster wordt in deze 
bewoordingen een ietwat aparte groep die zich inzet voor een ietwat aparte esthetica.  
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De uitgave van het experimentele proza als een reeks heeft daartoe bijgedragen. 
Dat sluit namelijk aan bij de gevestigde wetten van het uitgeversinstituut.9 De 
reeksvorming is deel van een marketingstrategie (112) die dient om het proza beter 
te doen verkopen en om het imago van Manteau te verbeteren (113).10 Vanuit onze 
bespreking van het veranderde kapitalisme kunnen we begrijpen dat deze marketing 
de twee genoemde vormen van incorporatie – privatisering en esthetisering – verder 
in de hand werkt. Marketing ‘personaliseert’ haar diensten en goederen voor 
bepaalde doelgroepen.11 Het experimentele proza is dan een product voor 
specialisten met een aparte of eigenzinnige esthetica. Dat is volgens Ruiter & 
Smulders het uiteindelijke lot van dat proza: ‘dat het verzorgde literaire warenhuis 
uit de jaren negentig intussen wel degelijk schappen kent waarop naast 
hebbedingetjes ook moeilijke artikelen smakelijk liggen uitgestald’ (Ruiter e.a. 1996, 
337). 

Binnen dit veld is de publicatie van de bloemlezing Ander proza van Sybren Polet 
zowel een ‘uitvloeisel van als een bijdrage aan die frontvorming’ die was ontstaan 
tussen het experiment en de dominante literatuuropvatting (Offermans 1993, 830). 
Het verschijnen ervan bevestigde slechts wat al algemeen gangbaar was: een 
scheiding der geesten tussen twee blokken proza. In de volgende paragraaf wil ik dat 
blok vernieuwend proza diversifiëren.  

 
                                                      
9 Een opmerking uit Robberechts’ dagboek ligt in dezelfde lijn. Ze wijst op de manier waarop het 
experiment zich laat inkapselen in de gevestigde literaire instituten: ‘Zondag samenkomst bij Weverbergh 
van de 5de meridiaan. Een boycot van de boekenbeurs niet eens overwogen’ (Robberechts 2010, 5). 
10 In het eerste hoofdstuk zagen we dat de articulatie van termen als ‘revolutionair’ binnen het kapitalisme 
iets anders betekent dan binnen pakweg een gestencild tijdschrift. Binnen de marketingstrategie van een 
literaire reeks heeft de term ‘revolutionair’ als voornaamste doel de verkoop te doen stijgen. De 5de 
Meridiaan-reeks was geen verkoopsucces, en doofde langzaamaan uit. Weverberghs reactie hierop is 
interessant: ‘Het experiment is nu voorbij, er zijn enkele verkoopbare auteurs overgebleven en het heeft 
geen zin er nog mee door te gaan’ (Weverbergh in Absillis 2006, 114). De impact van de reeks wordt 
afgemeten aan de verkoop, en niet aan de impact op de geest van de samenleving. 
11 In verband met de neergang van de neo-avant-garde wijst Miklós Szabolsci op deze 
marketingstrategieën: ‘Le fiasco de Mai prit toute sa signification huit ans plus tard. Introduits dans le 
circuit commercial, la poésie concrète, l’art beat et hippie étatient devenus le gagne-pain des marchands 
de prêt-à-porter, des décorateurs et des dessinateurs publicitaires. Le système capitaliste avait réussi à 
assimiler et à neutraliser la révolte dont il était l’objet’ (1984, 604). Met het voorbeeld van de 5de 
Meridiaan wil ik aangeven dat dit proces vermoedelijk al eerder startte, met name op het moment dat de 
vernieuwing een daadwerkelijk significante trend wordt.  



 

 37 

2.2 Transformatie en tendensen 

2.2.1 Neo-avant-garde: paradoxale temporaliteit 

Uit de opgestelde periodisering bleek dat de neergang van de vernieuwingsbeweging 
inzet op het moment dat haar circulation het hoogst is. Een explosie die meteen een 
implosie is. Mogelijk verklaart dit Vogelaars negatieve typering van het experiment 
in de jaren zestig. Alsof de werkelijke daad nooit plaatsvond, spreekt Vogelaar over 
de neo-avant-garde in de jaren zestig als ‘>v@oorspel en naspel tegelijk’ (1987, 316). 
Naspel omdat ‘bewezen werd dat de absolute vormen van de historische avant-garde 
onherhaalbaar waren. Een bevrijding van de artistieke normen, zo zou je veel van die 
jaren kunnen typeren, maar tevens afscheid van één avantgardeprogram dat 
pretendeerde te concurreren met de officiële kunst’ (316). Het voorspel bestond erin 
dat bepaalde spanningen eerst in de kunst en dan pas in de maatschappij hun 
uitdrukking vonden. ‘Eerst een artistieke explosie, daarna een maatschappelijke,’ 
stelt Vogelaar zonder daarbij enige causaliteit tussen beide te veronderstellen (316). 

Deze ‘paradoxical temporality’ (Foster 1996, 29) vindt Hal Foster typerend om de 
betekenis van (neo-)avant-gardewerken te begrijpen: hij spreekt van ‘a complex 
relay of anticipated futures and reconstructed pasts’ (29, xii). Willen we begrijpen 
welke toekomsten er toen werden geanticipeerd door de avant-garde en welke 
toekomsten nu kunnen worden geanticipeerd, dan is een reconstructie nodig van dat 
verleden vanuit de ervaring van het heden. Deze temporaliteit hangt samen met 
Fosters visie op de avant-garde als een traumatische gebeurtenis die een gat heeft 
geslagen in de symbolische orde. Daardoor kan zij op het moment van verschijnen 
nooit ten volle worden begrepen, maar pas later. De kunst- en cultuurcriticus spreekt 
van ‘deferred action’ of Nachträglichkeit (29): de traumatische gebeurtenis van de 
avant-garde kan slechts worden begrepen door latere ontwikkelingen.12 Foster toont 
zich optimistischer dan Vogelaar. Die laatste ziet immers geen mogelijke anticipatie 

 
                                                      
12 Dit is niet eigen aan de avant-garde: voor andere stromingen geldt eveneens dat latere gebeurtenissen 
er een ander licht op werpen. Eigen aan het historiciteitsregime van de (neo-)avant-garde is dat die 
reconstructie gepaard gaat (kan gaan) met een verwachtingsvolle anticipatie. Zo blijven de radicale 
vormen ervan ook vandaag een uitdaging vormen voor onze opvattingen over literatuur en maatschappij: 
‘we have not yet caught up entirely with the early twentieth-century avant-gardes, because they still 
challenge what we find acceptable as literature and invite us to stop and reconsider the potential function 
of literature today’ (Bru 2009, 8). 
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meer: de herhaling van het avant-gardeprogramma betekende voor hem meteen de 
begrafenis ervan.13  

Binnen Fosters visie wordt het onderscheid tussen origineel en herhaling, oorzaak 
en gevolg overhoop gegooid. Foster gebruikt dit model om in te gaan tegen 
criticasters van de neo-avant-garde. Volgens Peter Bürger zou zij bijvoorbeeld 
slechts hebben bijgedragen tot de institutionalisering van de historische avant-garde, 
terwijl die volgens Bürger net als doel had de kunst in de praxis van het dagelijkse 
bestaan te brengen. De avant-garde is daarin gefaald, en haar neo-opvolgers zijn 
gedoemd dat te herhalen: ‘Since now the protest of the historical avant-garde against 
art as institution is accepted as art, the gesture of protest of the neo-avant-garde 
becomes inauthentic’ (Bürger 1984, 53). Foster erkent dat een dergelijke kritiekloze 
overname bestaat, maar volgens hem blijft de neo-avant-garde daartoe niet beperkt. 
Hij ziet deze beweging als de combinatie van een temporele en sociale beweging: ‘to 
reconnect with a lost practice in order to disconnect form a present way of working 
felt to be outmoded, misguided, or otherwise oppressive. The first move (re) is 
temporal, made in order, in a second, spatial move (dis), to open a new site for work’ 
(Foster 1996, 3). In tegenstelling tot de posthistorische weergave van Bürger stelt 
Foster dat de neo-avant-garde nieuwe vragen heeft geformuleerd en andere 
terreinen heeft bestreken dan de historische avant-garde.14  

In dit deel wil ik dan ook enkele kenmerken naar voren schuiven van de 
experimentele schriftuur in de jaren zestig. In paragraaf 2.2.2 ga ik verder in op de 
paradoxale temporaliteit via het historiciteitsregime en het begrip transformatie. 
Paragraaf 2.2.3 tracht de verschillende tendensen in de vernieuwingsbeweging in 
 
                                                      
13 ‘Al met al is toen bewezen dat de avant-gardistische pretentie was uitgeblust’ (Vogelaar 1987, 318). 
Vogelaar begrijpt de avant-garde voornamelijk als ‘anticipatie’, en het is die betekenis die hij verwerpt. Hij 
laakt de relatie die de avant-garde onderhoudt met het nieuwe: ‘de term avant-garde houdt een 
onkritische houding in ten opzichte van het vooruitgangsdenken. Het nieuwe wordt voorgesteld als een 
waarde op zichzelf’ (319). Daarnaast keert hij zich tegen de rubricering die de term met zich meebrengt en 
waardoor er een frontvorming ontstaat tussen traditionele en ‘andere’ literatuur (320). Wat hij daar 
echter tegenover plaatst, brengt de anticipatie in verband met reconstructie. Hij stelt immers dat voor de 
moderne literatuur de nadruk ligt op ‘herhaalbaarheid, combinaties, voorgevormdheid van het materiaal, 
herschrijven’ (319): de schrijver moet oog krijgen voor de mogelijkheden die vernieuwers als Flaubert en 
Joyce hebben aangeraakt, maar niet hebben uitgewerkt (318-319). Vitse spreekt in dat verband van ‘de 
traditie van het moderne’ (2015, 7): een term die eenzelfde paradoxale temporaliteit oproept als Fosters 
neo-avant-garde. Het lijkt er dan ook op dat Vogelaar zich vooral ergerde aan het etiket van de avant-
garde: ‘Eigenlijk is de term avant-garde alleen maar hinderlijk’ (319).  
14 Voor de Nederlandstalige literatuur speelt deze kwestie van institutionalisering tegenover creatieve 
heroriëntatie minder omdat een brede historische avant-garde beweging ontbreekt in onze literatuur. In 
de jaren zestig vindt op het gebied van het proza in ‘hoog tempo’ een inhaalbeweging plaats (Vogelaar 
1987, 316). Toch is het precies dat verwijt dat Gerrit Kouwenaar maakt aan het adres van J. Bernlef en 
Barbarber in ‘Literatuur in diskussie’ (Van Marissing 1970). Barbarber zou verschillende technieken van 
het dadaïsme hebben geïsoleerd en ze vervolgens tot ‘gemeengoed’ hebben gemaakt: ‘Dat is zeker ook een 
verdienste. Maar aan de andere kant is er verder erg weinig mee gedaan. Aan een verdere toepassing, zal 
ik maar zeggen, een inpassing, zijn jullie nooit toegekomen’ (121). 
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kaart te brengen, terwijl ik in paragraaf 2.2.4 kijk naar de aandacht die de literaire 
receptie van de jaren zestig heeft gehad voor het lichaam.  

2.2.2 Transformatie 

In tegenstelling tot de historische avant-garde is de breuk tussen de neo-avant-garde 
en de bestaande werkelijkheid minder absoluut. Bart Vervaeck stelt dat de neo-
avant-garde een positiever historiciteitsregime heeft dan de radicale versies van 
haar historische tegenhanger.15 De tabula rasa van de laatste zou in de eerste worden 
‘gerelativeerd en omgevormd tot iets positievers’ (Vervaeck 2014b, 80). Aan de hand 
van de poëtica’s van Schierbeek, Michiels en Polet toont Vervaeck aan dat deze 
auteurs tradities willen afbreken en de taal willen zuiveren, maar tegelijk met behulp 
van de brokstukken van bepaalde tradities (zoals andere kunsten of de avant-garde), 
een nieuwe taal en nieuwe vormen trachten te bouwen. Dat historiciteitsregisme 
sluit aan bij de vermelde paradoxale temporaliteit: de neo-avant-garde streeft naar 
een breuk met het bestaande (‘anticipation’ van nieuwe maatschappelijke en 
literaire vormen), maar heeft tegelijk oog voor continuïteit en traditie 
(‘reconstruction’).  

Aan deze paradoxale dimensie is de literatuurkritiek wel eens voorbijgegaan. Zo 
onderscheidt Hugo Bousset experimentele auteurs die afbreken en anderen die 
opbouwen. Hij spreekt daarvoor van taalkritisch en taalcreatief proza: ‘de 
taalkritische auteurs schrijven de misbruikte, uitgeholde taalvelden leeg tot het 
nulpunt; de taalcreatieve auteurs scheppen uit het niets een zelfverheerlijkend, 
autonoom muzikaal artefact’ (Bousset 1982, 11). Deze termen zijn verwant (en 
schatplichtig) aan de begrippen ‘totaal’ en ‘absoluut’ proza die Sybren Polet hanteert 
in zijn bloemlezing Ander proza (1978). Onzuiver totaalproza tracht een beeld van de 
grillige werkelijkheid te geven via een ‘heterogeen en divers’ amalgaam van 
stijlmiddelen en vormen (1978, 18). Zo incorporeert het bijvoorbeeld andere 
tekstsoorten. Zuiver absoluut proza zou zich onttrekken aan een ‘direkte 
representatie van de sociale werkelijkheid’ en is voor alles gericht op ‘interne 
literaire relaties (: gesloten, hermetiese vorm)’ (17). Stelt Polet dat ander proza 
tussen deze twee polen beweegt en dat soms binnen het oeuvre van één auteur (18-
19), dan brengt Bousset een chronologie aan: taalkritiek komt voor taalcreatie. Dat is 
zo in de opeenvolging van literaire generaties (13), of in het werk van één auteur: De 

 
                                                      
15 Het historiciteitsregime verwijst naar de wijze ‘waarmee het verleden verbonden wordt met het heden 
en de toekomst’ (Vervaeck 2014b, 76). 
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alfa-cyclus van Ivo Michiels toont ‘de hele evolutie van taalkritiek naar taalcreatie’ 
(8).  

Deze tweedelingen zijn misleidend, niet in het minst omdat de scheiding vaak 
moeilijk of niet te maken valt (Brems 2009, 304; Vitse 2013, 81-82). Zo voelt het 
geforceerd aan om Het boek alfa enkel en alleen taalkritisch te noemen, terwijl het 
met zijn ritmische en bezwerende stijl op de grens van proza en poëzie evengoed als 
een ‘muzikaal artefact’ kan worden beschouwd – Polet rekent het boek bijvoorbeeld 
tot het absolute proza. Dat taalcreatief of absoluut proza in zichzelf besloten is, valt 
op zijn beurt moeilijk vol te houden omdat het referentiële aspect van woorden niet 
uit te schakelen valt. Bart Vervaeck stelt dat dit type proza zich niet afsluit van de 
werkelijkheid, maar die abstraheert (2014a, 69). Daarbij incorporeert het technieken 
uit bijvoorbeeld de muziek of de poëzie, waardoor het absoluut proza ten dele ook 
onzuiver is (idem). De chronologie die Bousset veronderstelt, valt vervolgens 
moeilijk vol te houden. In het essay ‘Van alle maken is doodmaken wel het 
volmaakste’ meent Offermans dat ‘de woorden’ in de radicaalste teksten van 
experimenteel autonoom proza ‘steeds twee schijnbaar onverenigbare dingen 
tegelijk doen: de tekst voorzetten én die voorzetting ontkennen, opbouwen (…) én 
afbreken’ (Offermans 1978, 62). Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het begin van 
Exit, het derde deel van De Alfa-cyclus, waarin vier stemmen telkens zeggen ‘ik pas’.  

Offermans spreekt zich in zijn artikel uit voor een absoluut op zichzelf gerichte 
literatuur als reactie op de absolute vernietiging van de maatschappelijke 
arbeidsverdeling in de realiteit: ‘naarmate er meer doodgemaakt wordt, wordt de 
schrijver gedwongen de tekst vollediger te maken’ (46). Met doodmaken doelt 
Offermans op de vervreemding die het gevolg is van de scheiding die de 
instrumentele rede aanbrengt tussen lichaam en geest en tussen woorden en 
dingen.16 Wanneer de auteur de werkelijkheid louter zou afbeelden, zou hij die 
scheiding ratificeren omdat hij de maatschappelijke verdeling dan louter herhaalt. 
Daarom moet hij vanuit een radicale reflectie ‘op het eigen geestelijke en 
lichamelijke reageren’ (50) het kunstwerk maken. Hoe sterker de instrumentele rede 
leidt tot een ontmenselijking van de ervaring en tot een verstomming van de taal, 
hoe minder de auteur op een traditie kan terugvallen en hoe ‘vollediger’ hij een eigen 
taal moet creëren. De kritische en creatieve dimensies gaan zo hand in hand: de 
creatie vertrekt vanuit de kritische reflectie op het geweld van de maatschappelijke 
rede in de taal en de eigen ervaring. Het is de gecreëerde negatie ervan: ‘ik pas’.  
 
                                                      
16 ‘De ervaring van de dood in al het levende is niets anders dan het ultieme bewustzijn van vervreemding. 
De moderne schrijver ontwijkt die ervaring niet; hij ziet de dood onverschrokken in de ogen, in de hoop 
hem zo ongedaan te kunnen maken. “Van alle maken is doodmaken / wel het volmaakste” (Gerrit 
Kouwenaar. Landschappen en andere gebeurtenissen)’ (Offermans 1978, 61).  
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Later zwakt Offermans deze sterk door Adorno’s negatieve dialectiek 
geïnspireerde visie op het experiment af.17 Zijn opvattingen blijven weliswaar sterk 
gericht op vormbewustzijn en op het geconstrueerde karakter van de literatuur. 
Experimentele auteurs ‘proberen hun ervaringen te vertalen in beweeglijke vormen, 
ja zelfs door het in beweging brengen van de taalvormen waarin “men” de wereld 
onder de knie meent te brengen’ (Offermans 1986, 156). Deze notie van beweeglijke 
vormen resoneert in wat Brems (2009, 301) en Vervaeck (2014b, 85) in hun 
besprekingen van de neo-avant-garde ‘transformatie’ noemen. Die term overstijgt de 
tweedeling tussen kritiek en creatie, breuk en continuïteit omdat zij erop wijst hoe 
neo-avant-gardistische teksten ervan uitgaan dat er geen gegeven werkelijkheid is 
die wacht op een accurate uitbeelding, maar dat die werkelijkheid pas tot stand komt 
in de gekozen taalvormen en verhalen (Brems 2009, 301; Offermans 1986, 156). 
Transformatie betekent zowel het bestaande vervormen (kritiek) als het 
herscheppen (creatie). 

Bij Brems wijst ‘transformatie’ immers op zowel het openbreken van taalpatronen 
en de daarin besloten werkelijkheidsbeelden als op de opvoering van de complexiteit 
van de taal in relatie tot een ongrijpbare werkelijkheid. Ook Offermans spreekt van 
het ‘leesbaar’ maken van ‘dimensies van de realiteit die onder druk van de sociale 
verhoudingen gestold leken in een korst van clichés’ (1986, 149). Vervaeck hanteert 
de term als verzamelnaam voor beweeglijke en open vormen die creatief en 
dynamisch met bestaande vormen of andere genretradities omgaan om tot een 
bepaalde uitdrukking van de werkelijkheid te komen.  

In de volgende paragraaf wil ik verder ingaan op dit importeren van andere 
vormen of genres en op de kritische omgang met de bestaande romanvormen. Ik 
richt mij daarbij niet enkel op de neo-avant-garde, maar heb ook aandacht voor de 
vele vormen tussen de neo-avant-garde en het realistisch-modernistische proza.  

2.2.3 Tendensen 

‘Indelingen van het experimentele proza blijken bijzonder relatief,’ stelt Hugo Brems 
terecht (2009, 306). Zoals de distincties tussen taalkritiek en taalcreatie en tussen 
absoluut en totaal proza aangeven, zijn de scheidingen tussen verschillende types te 
rigoureus, en vertonen teksten vaak karakteristieken die tot diverse tendensen 
behoren. Verschillen zijn dan ook veeleer gradueel dan exclusief. Vooraleer ik inga 

 
                                                      
17 Voor een helder overzicht van de thema’s, motieven en ontwikkelingen in het essayistische werk van 
Offermans, zie Vogelaar (1989). 
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op die verschillen, wil ik twee tendensen aanduiden die gelden voor het gehele 
romanexperiment in de sixties.  

Een eerste algemene tendens heeft betrekking op de conventies van het eigen 
genre. Met een verwijzing naar Nathalie Sarraute spreekt Paul de Wispelaere over 
‘het tijdperk van de argwaan’ (2011a, 72). Het object van het experiment is hier 
intern:18 zowat alle aspecten van de klassiek-realistische roman worden kritisch 
onderzocht en ter discussie gesteld. Men leefde immers ‘op gespannen voet met de 
algemene begrijpelijkheid’ die werd ervaren als ‘verbaal gestolde vormen van 
machtsuitoefening’ (Offermans 2013, 28). De idee bestond dat de klassiek-
traditionele roman uiting gaf aan een beperkt en moraliserend wereldbeeld dat 
gevangen zat in de grote verhalen van de vorige generaties. Er heerste een 
wantrouwen tegenover de mogelijkheden van de verhaalstructuren en het 
taalgebruik van de klassiek-traditionele roman om een waarheidsgetrouw beeld van 
de werkelijkheid te geven.  

Eén structuurprincipe dat er in vele gevallen mocht aan geloven is dat van het 
personage. Dat staat centraal in het realistische romangenre en geeft uitdrukking aan 
de idee dat het individu autonoom in de wereld staat en bij machte is zijn wereld tot 
een zingevende ordening te maken: ‘de romanschrijver acht zich in staat een 
samenhangend en daardoor zinvol beeld te scheppen van een menselijke figuur als 
een symbool van werkelijkheid’ (De Wispelaere 2011a, 72). Deze opvattingen komen 
onder druk te staan. Personages worden in hoge mate onkenbaar, waarmee romans 
uiting geven aan de ongrijpbaarheid van de wereld.19 In meer extreme experimenten 
worden personages gereduceerd tot modellen, sjablonen en tot spreekbuizen van 
hun maatschappelijke functie, of verdwijnen ze in onbepaalde voornaamwoorden 
(‘er’, ‘men’) (Beekman 1975, 529-530). 

Een tweede algemene tendens is die van hybridisering. Het object van experiment 
is dan extern: de roman overschrijdt op allerhande manieren zijn grenzen en richt 
zich op conventies die buiten het genre van de roman liggen. Ruiter & Smulders 
spreken van een ‘literaire grabbelton’ (Ruiter e.a. 1996, 288-338), terwijl Vogelaar 
spreekt over ‘lekker rommelen’:  

Lekker rommelen, met alles tegelijk bezig zijn, daar was toen kennelijk de 
ruimte voor, dat gaf waarschijnlijk dat gevoel van vrijheid. Temeer daar de 

 
                                                      
18 Ik ontleen de idee van vernieuwing via intern of extern experiment aan Vervaeck (2006, 406). 
19 Dit verschil in mens-en wereldbeeld manifesteert zich al in de titels. Titels als Adelaïde (1929) en 
Houtekiet (1939) van Walschap geven uitdrukking aan de idee van een ‘romaneske biografie’ (De 
Wispelaere 2011a, 72), terwijl titels als Omtrent Deedee (1963) van Claus of Paul-tegenpaul (1970) van De 
Wispelaere die idee meteen problematiseren. 
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smaak niet vanuit een of andere autoriteit – de kunst, de kritiek – gedicteerd 
werd; alles kon (Vogelaar 1987, 316).  

Deze hybridisering kunnen we op drie verschillende manieren opvatten. Er is de 
import van strategieën uit andere disciplines zoals de wetenschap, de filosofie, 
sociologie, cultuurgeschiedenis, politicologie, etc. (Offermans 2014, 188). Ten 
tweede gaat de roman allianties aan met andere genres. De roman kan essayistische 
of poëtische technieken importeren, maar kan ook gebruik maken van niet-literaire 
genres zoals de (auto)biografie, de documentaire, het dagboek of de krant. Tot slot 
kan de roman technieken importeren van de beeldende en audiovisuele kunsten.  

Om deze trends, die in hun algemeenheid weinigzeggend zijn, te concretiseren 
kunnen we gebruik maken van wat Bart Vervaeck als de drie centrale aspecten van 
de roman ziet: narrativiteit, fictionaliteit en continuïteit (Vervaeck 2014a, 53-54). 
Deze begrippen moeten we gradueel begrijpen: per tekst is het makkelijker of 
moeilijker om de (chrono)logische geschiedenis van het verhaal te reconstrueren, 
om het onderscheid tussen fictie en non-fictie te maken, of om de mate te bepalen 
waarin verhaalelementen zoals het personage terugkeren en zich ontwikkelen. 
Daarenboven zijn deze termen relatief: wat voor de ene lezer onsamenhangend en 
onlogisch is, is dat niet voor de andere. Niettemin moet het mogelijk zijn aan de hand 
van deze drie karakteristieken enige ordening in het vernieuwende proza te 
brengen. 

De fictionaliteit komt alvast onder druk te staan in de tendens tot 
defictionalisering: ‘de fictie moet vervangen worden door het authentieke document’ 
(De Wispelaere 1984, 182). Hier bestaan verschillende opvattingen naast elkaar die 
we in twee grote groepen zouden kunnen onderverdelen: het therapeutische 
schrijven en het engagement – ‘schreien’ en ‘schreeuwen’ in de termen van Hugo 
Bousset (1973). Beide zijn niet zozeer exclusieve alternatieven, maar verschillen 
vooral in de gradatie en directheid waarmee zij zich richten op de persoonlijke 
expressie en waarmee zij zich tot de maatschappij verhouden.  

Willen de geëngageerde teksten de wereld ‘rechtstreeks bewerken en de gebreken 
ervan remediëren’ (Bousset 1973, 171), dan richten de therapeutische zich op de 
zoektocht naar de authentieke expressie van het ik in een ‘onbeschaamde semi-
autobiografische bekentenisroman waarin de auteur zonder blikken of blozen 
zichzelf te kijk stelde’ (De Wispelaere 1984, 180). In het therapeutische schrijven 
gaat de roman een alliantie aan met de autobiografie en het dagboek, terwijl in het 
maatschappijkritische proza de roman een container wordt voor allerhande genres 
zoals reportages, dossiers, interviews en pamfletten.  

Binnen deze twee takken van defictionalisering kunnen we de romans verder 
stratificeren op basis van de mate waarin zij afstand nemen van de fictie. De keuze 
voor de autobiografie of het geëngageerde document hoeft niet te betekenen dat de 
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fictie of de verbeelding geheel uit beeld verdwijnt, noch impliceert ze noodzakelijk 
een doorbreking van de realistische illusie. Een andere diversificatie valt te maken 
via narrativiteit en continuïteit. Defictionalisering hoeft niet samen te gaan met 
denarrativisering. Wel is het zo dat meer experimentele teksten de narratieve 
ontwikkeling en de continuïteit onderdrukken door een woekerend bewustzijn van 
verhaalconventies. De ‘kritiek op verhaal en fictie’ wordt dan een ‘thema’ en een 
‘schrijfprocédé’ (De Wispelaere 1974, 26). 

Binnen de maatschappijkritische teksten hebben we aan het ene uiterste 
bijvoorbeeld de reportages van Harry Mulisch. Naar aanleiding van de 
maatschappelijke omwentelingen in de jaren zestig trekt Mulisch voluit de kaart van 
de non-fictie. Hij treedt daarin naar voren als een verteller die zijn persoonlijke visie 
op de feiten uiteenzet.20 Het woord bij de daad (1968), zijn boek over de Cubaanse 
revolutie, is volgens de ondertitel een ‘getuigenis’, en in zijn provo-boek Bericht aan 
de rattenkoning (1966) wil hij niet zozeer een ‘geschiedenis van de beweging’ 
schrijven, als wel ‘een paar opvattingen’ verkondigen (1967, 103). Aan het andere 
uiterste staan de projecten van Enno Develing. Ook hij verwerpt de roman, maar dan 
op basis van een theoretische beschouwing ervan – zie Het einde van de roman 
(1968, tweede uitgebreide druk 1973).21 Via een heterogene samenstelling van 
allerhande feiten, verzameld uit interviews en documentair onderzoek, wil hij tot 
een objectieve weergave van de werkelijkheid komen: de bedoeling is ‘een realiteit 
weergeven, en verder helemaal niets’ (1973, 23). Zo bestaat De maagden (1968) uit 
drie typen materiaal: een zo objectief mogelijke beschrijving van een ontmaagding, 
foto’s die deze beschrijving begeleiden, en amper geredigeerde interviews met 
vrouwen die over hun ontmaagding vertellen. Continuïteit, narrativiteit en 
fictionaliteit worden in Develings projecten radicaal doorbroken.  

In het therapeutische schrijven tracht een auteur trauma’s en frustraties van zich 
af te schrijven, wat vaak gepaard gaat met een ‘radicale afrekening met het verleden, 
 
                                                      
20 Bekend is de volgende uitspraak van Mulisch in een interview met Auwera: ‘Het is oorlog. En in 
oorlogstijd moet men zich niet bezig houden met het schrijven van romans. Dan zijn er echt wel 
belangrijker dingen te doen’ (Auwera 1969, 96). In datzelfde interview stelt Mulisch dat het werk van 
Marx voor hem deel uitmaakt van de literatuur. Voor de mate waarin Mulisch’ eigen non-fictie werk 
aansluit bij zijn poëticale opvattingen over o.a. woorden en daden, zie Demeyer (2011a). Voor het gebruik 
van ironie in deze reportages – een ironie die het fictieve gehalte van de boeken vergroot – verwijs ik naar 
het onderzoek van Marc van Zoggel en Sander Bax. 
21 Develing wil de roman democratiseren en het communicatieve aspect van de roman herijken. Hij 
spreekt van een ‘autoritaire communicatie tussen schrijver en lezer’ (1973, 21). Develing hekelt die 
termen waarmee de literaire auteur zichzelf legitimeert: inspiratie, creativiteit en individualisme. Binnen 
de huidige maatschappij zijn deze volgens Develing ‘reactionair’ (1973, 21). Voor hem staat elke vorm van 
creativiteit dan ook in contrast met de correcte weergave van de realiteit. Dat maakt hem verwant met 
Daniël Robberechts, maar waar die laatste zich kritisch opstelt ten opzichte van alle taalvormen, heeft 
Develing een kritiekloos geloof in de objectieve weergave. Daarbij komt dat de werkelijkheid bij 
Robberechts een veel problematischer begrip is dan bij Develing (cf. hoofdstuk 13).  
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de jeugd, de maatschappij, de moraal’ (Van Aken 1983, 81). Binnen dit type proza 
valt de diversificatie voornamelijk te maken op basis van twee punten. Ten eerste de 
mate waarin het constructieve karakter van de herinneringen en het verleden van de 
hoofdpersoon naar voren wordt gebracht. Ten tweede de mate waarin de 
vereenzelviging tussen de ik-figuur en de auteur als een probleem wordt ervaren: de 
idee dat de ‘ik’ op papier nooit kan samenvallen met de ‘ik’ die schrijft. Deze 
problemen zijn nauwelijks of niet aanwezig in een roman als Terug naar Oegstgeest 
(1965) van Jan Wolkers: de grens tussen fictie en autobiografie is er dun, maar 
continuïteit en narrativiteit blijven aanwezig. In Mijn levende schaduw (1965) van 
Paul de Wispelaere wordt het autobiografische relaas dan weer voortdurend 
onderbroken door essayistische en theoretische beslommeringen over de relatie 
tussen schrijven en authenticiteit: ‘beseffen dat juist die dubbelzinnigheid van het 
schrijven mijn enig mogelijke vorm is van authenticiteit, ik bedoel: alleen schrijvende 
kan ik de authenticiteit rechtvaardigen van het niet-authentiek zijn’ (1965, 149-150). 
Fictionaliteit, narrativiteit en continuïteit zijn hier wel aanwezig, maar slechts in 
verkapte en telkenmale onderbroken vorm.  

Zowel de projecten van Develing als het proza van De Wispelaere kunnen we 
vatten onder de noemer van de neo-avant-garde. Naast de specifieke focus (‘ik’, 
‘engagement’) zijn het in dit type teksten de ‘retorische procédé’s >sic@ zelf die om 
aandacht vragen’ (Beekman 1975, 538). Ter afronding van dit korte overzicht van de 
tendensen in het experimentele proza van de jaren zestig, wil ik nog wijzen op twee 
retorische procedés waarvan de neo-avant-garde veelvuldig gebruik maakt in deze 
periode. Ten eerste is er het montageproza dat we vinden in de boeken van auteurs 
als Polet, Vogelaar en Van Marissing. In de montage worden allerhande types 
tekstmateriaal op een dusdanige manier naast elkaar geplaatst dat er tussen de 
verschillende tekstblokken steeds breuken blijven bestaan (Vitse 2009b, 443). Dit 
doorbreekt de narrativiteit en de continuïteit, terwijl de fictionaliteit wordt 
verstoord door de import van allerhande niet-fictioneel materiaal. Deze drie 
aspecten kunnen weliswaar in mindere of meerdere mate nog aanwezig zijn. Zo 
doorbreekt de montage de relatief duidelijke narratieve voortgang in De 
sirkelbewoners (1970) van Polet en kent het eerste deel van Ontbinding van Lidy van 
Marissing nog een minimaal verhaal over twee oude vrouwen dat echter verdwijnt in 
het tweede deel; de montage is daar geradicaliseerd (465). Het doel van deze 
montages is zowel kritiek als creatie. Zo zegt Van Marissing in het nawoord bij 
Ontbinding dat ze met deze ‘moderne filmiese techniek’ (1972, 145) ‘het 
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gekonditioneerde lezen >wil@ verstoren’ (146), en ‘de maatschappelijke 
wetmatigheden en konstrasten zichtbaar’ wil maken (147).22 

Een tweede retorische techniek zouden we kunnen vatten onder de noemer van 
abstrahering. Onder invloed van conventies uit de poëzie, de muziek en de abstracte 
of minimalistische beeldende kunst abstraheren auteurs als Insingel, Krijgelmans, 
Michiels en Van de Berge diverse romanaspecten zoals het personage of de setting. 
Zo bestaat Messiah (1961) van Krijgelmans uit één lange zin die ongeveer tachtig 
pagina’s beslaat en waarin vertelperspectieven en tijdruimtelijke situering 
voortdurend verschuiven en in elkaar overgaan. Deze aaneengeschreven fragmenten 
kennen één onderwerp: de messias, die het volk wil bevrijden en ze een nieuwe 
vorm van kijken, spreken en bewegen wil bijbrengen. Bij dit procedé wordt de 
fictionaliteit niet doorbroken; wel worden narrativiteit en continuïteit uitgehold 
doordat onzeker is wie vertelt, wat de logica van het verhaal is, en in welke mate het 
verhaal voortborduurt op dezelfde setting en personages (Vervaeck 2014a, 69-70). 
Ook hier gaan kritiek en creatie hand in hand. Messiah is een boek dat een vorm 
tracht te vinden voor de onzekere ordening en zingeving van de wereld: aan de hand 
van retorische omkeringen en de vermenigvuldiging van messiasfiguren toont het 
boek dat die orde steeds door een andere figuur of door geweld kan worden 
omgekeerd (Demeyer 2014b).  

Deze abstrahering kunnen we verbinden met de lyricisering die in het proza van 
de jaren zestig opgang maakt (Bernaerts 2013). Onder invloed van poëtische 
technieken wordt het ‘horizontale struktuurprincipe van de epiek,’ aldus Paul de 
Wispelaere, ‘grotendeels vervangen door een vertikaal struktuurprincipe’ (1974, 
25). De aandacht komt te liggen op de subjectieve en ‘minutieuze analytische 
beschrijvingen van momentane situaties’ (25). Bernaerts spreekt van ‘verdichting’, 
‘verstilling’ en ‘muzikalisering’ (Bernaerts 2013, 614) als typische karakteristieken 
van deze trend in het vernieuwend proza. Hij is te vinden in het werk van neo-avant-
garde auteurs als Insingel, De Wispelaere en Michiels, maar evengoed bij minder 
radicale auteurs als Jeroen Brouwers. Zo kom ik opnieuw bij mijn uitgangspunt dat 
de indelingen tussen verschillende vormen van proza relatief zijn. In de opstelling 
van het corpus (cf. 3.3) tracht ik die relativiteit te verdisconteren.  

 
                                                      
22 Over de paradoxale poëtica en positionering van Lidy van Marissing, zie Demeyer (2015).  
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2.2.4 Het lichaam 

In de beschouwende en academische receptie van het vernieuwende proza in de 
jaren zestig wordt er geen systematische aandacht geschonken aan het lichaam. Zelfs 
in de afzonderlijke bespreking van verschillende oeuvres speelt het lichaam zo goed 
als geen rol. Er wordt bijvoorbeeld wel gewezen op de relatie tussen literatuur of taal 
en erotiek (o.a. Bousset 1982, 21; Vitse 2010a, 79) of tussen lichamelijkheid en 
poëtica (o.a. Vervaeck 2006, 423; Wesselo 1983, 53), maar om meer dan aanstippen 
gaat het daarbij niet.  

In het genoemde artikel van Offermans, ‘Van alle maken is doodmaken wel het 
volmaakste’, speelt het lichaam wel een belangrijke rol als theoretische premisse, 
maar niet in de bespreking van de literaire werken. De essayist gaat uit van de 
scheiding tussen de lichamelijk-zintuiglijke ervaring en het denken, en van de aan 
Benjamin ontleende opvatting dat de kapitalistische productiewijze ‘doorwerkt tot in 
de oogopslag en de allerindividueelste emoties van de mensen’ (Offermans 1978, 
46). Later breng ik dat idee in verband met ‘le partage du sensible’ (cf. 3.2). Een meer 
uitgebreide beschouwing wijdt Brems aan de relatie tussen de seksuele revolutie en 
de literatuur (Brems 2009, 258), maar meer dan om de literaire representatie van 
het (seksuele) lichaam, gaat het hier om de verhouding tussen literatuur en 
maatschappij. Het is die verhouding die ik in de volgende paragraaf van deze sectie 
bekijk. Dat vormt tevens de laatste contextuele stap die ik nodig heb om mijn eigen 
aanpak te kunnen omschrijven (cf. hoofdstuk 3).  

2.3 Literatuur en maatschappij  

In de vorige paragraaf heb ik de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig 
voornamelijk behandeld vanuit een literair en autonoom standpunt. In dit 
proefschrift wil ik mij daartoe niet beperken, al trachten sommigen de 
prozavernieuwing binnen dit autonoom kader te houden. Zo stelt Paul de Wispelaere 
dat de 

ontwikkeling van de roman (…) zeker niet bepaald >wordt@ door politieke of 
economische problemen, die helemaal buiten de roman om bestaan, maar door 
de bezinning van de schrijvers over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
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het genre en de creatieve originaliteit van de grootsten onder hen (De 
Wispelaere in Auwera 1969, 203).23 

Dat er geen rechtstreekse causaliteit bestaat tussen de ‘infrastructuur’ en de 
‘suprastructuur’ is intussen gemeengoed, maar evengoed is het vanuit de inzichten 
van de discoursanalyse moeilijk vol te houden dat de roman buiten het sociale, 
politieke en economische veld om bestaat. Wanneer De Wispelaere in datzelfde 
interview stelt dat ‘buiten-literaire denkbeelden van bv. politieke of filosofische of 
wetenschappelijke aard’ slechts van belang zijn ‘voor zover ze artistiek geïntegreerd 
kunnen worden’ (204), dan lijkt het mij correcter om te stellen dat allerhande 
politieke, sociale en filosofische denkbeelden steeds al artistiek geïntegreerd zijn. De 
literatuur ontstaat niet in een vacuüm en maakt deel uit van discoursen die ons 
begrip van de maatschappij creëren en vormgeven. In die zin zijn de doelstellingen 
van auteurs niet van belang. Zelfs al hebben zij slechts als doel de taal te vernieuwen 
(zoals Insingel (Beekman 1975, 534)) of al hebben zij net wel de ambitie een 
expliciet engagement aan te gaan (zoals Develing of Mulisch), in feite doet dat er niet 
toe. Het literaire werk neemt sowieso deel aan culturele en maatschappelijke 
processen, en het neemt dus telkens een verhouding in tot een maatschappelijke 
werkelijkheid. De vraag is dan hoe we die relatie kunnen begrijpen. 

De verhouding tussen het literaire werk en de maatschappij staat centraal in deze 
paragraaf. Ik kijk daarvoor eerst naar de manier waarop de literatuur-
geschiedenissen van Ruiter & Smulders en Brems de relatie van de literaire 
vernieuwing tot de jaren zestig conceptualiseren. Ik ga in op de artificiële scheiding 
tussen maatschappij en literatuur (2.3.1) die beide literatuurgeschiedenissen maken 
en op de consensuele opvattingen over literatuur en maatschappij die zij uitdragen 
(2.3.2). Tot slot kom ik tot een eigen perspectief waarin ik tot een meer dynamisch 
beeld wil komen van de relatie tussen literatuur en maatschappij door de duiding 
van een literair werk tot een literair-maatschappelijke hegemonie (2.3.3).  

2.3.1 Twee hypothetische constructies 

Aan het einde van zijn inleiding tot Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-
1985 gaat Ton Anbeek in op de verhouding tussen literaire normverschuivingen en 
ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen. Hij veronderstelt een causale relatie 
 
                                                      
23 Zo schrijft De Wispelaere in het essay ‘Roman van de werkelijkheid en werkelijkheid van de roman’ 
(1967, 89-126) dat de verkenning van het perspectief of de focalisatie heeft geleid tot een groeiende 
twijfel ‘aan de kenbaarheid van de werkelijkheid, en daardoor de betekenis van het verhalen grondig 
aangetast’ heeft (113). 



 

 49 

en stelt voor om bij ‘elke literaire verandering’ te onderzoeken ‘of er vlak daarvoor of 
gelijktijdig een ingrijpende politieke gebeurtenis plaatsvond’ (Anbeek 1990, 18). De 
relatie tussen beide blijft weliswaar steeds open voor discussie omdat er steeds 
meningsverschillen kunnen bestaan over wat nu juist een belangrijke literaire of 
maatschappelijke verandering is. Anbeek besluit: ‘wie historie en literatuur met 
elkaar vergelijkt, wrijft in feite altijd twee hypothetische constructies langs elkaar: 
een even verleidelijke als riskante bezigheid’ (Anbeek 1990, 19).  

Anbeeks uiteenzetting verwoordt een visie op de verhouding tussen literatuur en 
maatschappij die kenmerkend is voor literatuurgeschiedenissen. Literatuur en 
maatschappij vormen daarin twee afzonderlijke constructies, twee verhalen met 
dramatische of verrassende plotwendingen, maar waarin ook ruimte is voor 
terugkerende motieven en verhaallijnen. Literatuur en maatschappij zijn met andere 
woorden twee aparte gehelen met elk hun eigen ontwikkeling. Beide worden 
vervolgens gelinkt via analogie. De relatie tussen literatuur en maatschappij wordt 
dan gedacht via ‘expressive causality’ (Jameson 2002, 11-15; cf. supra): er is een 
meesterbetekenaar waaronder de verschillende ontwikkelingen worden samen-
gebracht. Voor de Nederlands(talig)e literatuur en de jaren zestig illustreer ik dit aan 
de hand van de literatuurgeschiedenissen van Ruiter & Smulders en Brems die beide 
veel aandacht besteden aan de maatschappelijke context.  

In Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 is die meesterbetekenaar het 
concept van de literaire of culturele ‘grabbelton’. Tijdens de culturele transformatie24 
in de jaren zestig vindt er een grote cultuurspreiding plaats die gepaard gaat met de 
afwezigheid of afbouw van culturele richtlijnen: ‘In de jaren zestig raakten zowel de 
burgerlijkheid als de subversiviteit gedemocratiseerd’ (Ruiter e.a. 1996, 296). De 
gevolgen hiervan zijn zowel een nivellering van hoge en lage cultuuruitingen als een 
algeheel gevoel van desoriëntatie. Dat gevoel wordt in het culturele leven van de 
jaren zestig vooral positief beleefd. Er wordt 

gegrabbeld in de grote ton van het culturele erfgoed. Niet alleen waren heel 
wat remmingen weggenomen, ook waren tal van oriëntatiepunten komen te 
vervallen. Men experimenteerde naar hartelust met alles wat voorhanden was 
of met alles wat men in handen kon krijgen. Daartoe hoorde niet alleen de hoge 
cultuur van het modernisme (…), maar ook de massacultuur, uit eigen land en 
uit andere landen (296-97).  

 
                                                      
24 Ruiter & Smulders spreken in navolging van James Kennedy over een culturele transformatie in plaats 
van een culturele revolutie (Ruiter e.a. 1996, 290-291). 
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De cultuur wordt ‘één grote verkleedkist’ (297) en ook in de literatuur breekt ‘het 
carnaval uit’ (305). In dat literaire carnaval zien Ruiter & Smulders twee belangrijke 
tendensen: het proza rond het tijdschrift Raster en de (anti)literaire popart.  

Beide ontwikkelingen dragen de Weltanschauung van de counterculture in zich 
(306), wat zich manifesteert in een onbevangen omgang met de traditie. Die vatten 
Ruiter & Smulders samen onder de aan Vogelaar ontleende term ‘terugschrijven’: ‘In 
dit “terugschrijven” zit behalve een intellectueel ook een antiburgerlijk, anarchistisch 
moment: teksten uit een nabij of ver verleden worden aangepakt, opengereten, 
binnenstebuiten gekeerd, vertaald en door hergebruik zowel geüsurpeerd als 
geliquideerd’ (308). Het verschil tussen Raster en de popart ligt in de mate waarin ze 
reflexief stilstaan bij dit terugschrijven. Is dat moment cruciaal bij de auteurs rond 
Raster, dan is dat afwezig bij de diverse verschijningen van de literaire popart: het 
‘terugschrijven’ wordt er ontdaan van zijn ‘intellectuele en literair-technische lading’ 
(309).25 De popart-auteur gaat veel intuïtiever te werk en schrijft dan ook terug naar 
‘artistieke stijlen die aansluiten bij zijn obsessie met vluchtigheid en 
oppervlakkigheid’ (310). Raster daarentegen zou terugschrijven naar de (erfenis van 
de) avant-garde en het modernisme.  

In de literatuurgeschiedenis van Hugo Brems vindt Stieglers notie van een kritiek 
op ‘le surmoi’ zijn pendant in de bewering dat ‘antiautoritarisme’ de 
‘gemeenschappelijke noemer van alle maatschappelijke vernieuwingsbewegingen in 
de jaren zestig’ is (Brems 2009, 287). Men verzet zich tegen het familiaal, religieus en 
politiek gezag en tegen regels van moraal en fatsoen, en culturele hiërarchieën 
(kunst versus kitsch, hoge versus lage cultuur) komen ter discussie te staan.  

Iets vergelijkbaars speelt zich af in de literatuur. Traditionele en dominante 
taalopvattingen staan onder druk, net als allerhande literaire conventies: 
‘genrewetten, structuurprincipes van het verhaal, fictionaliteit en ten slotte het 
bestaan zelf van literatuur als een onderscheiden categorie van teksten’ (287). Dat 
leidt tot een stroom aan enerzijds teksten die genreoverschrijdend werken, en 
anderzijds teksten die op zichzelf terug plooien en een kritisch onderzoek voeren 
naar ‘literariteit’ (287). 

Brems is behoedzamer dan zijn Utrechtse collega’s in de gelijkschakeling tussen 
literaire en maatschappelijke processen, en trekt veel sterker de kaart van autonome 
literaire ontwikkelingen. Antiautoritarisme is niet de eerste motivatie van het 

 
                                                      
25 Je zou de vraag kunnen stellen of wat overblijft van de term dan niet een basale vorm van 
intertekstualiteit is.  
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experimentele en vernieuwende proza.26 Dat proza is enerzijds het logische vervolg 
op de verschillende experimenten uit de jaren vijftig. Bleven die ondergeschikt ‘aan 
het fundamenteel realistische romanproject waarbinnen zij functioneerden’ (190), 
dan geeft het experiment in de jaren zestig uiting aan een veel fundamentelere en 
ingrijpendere twijfel over de mogelijkheden van de literatuur om de werkelijkheid te 
representeren. Anderzijds zouden auteurs nieuwe richtingen willen inslaan met de 
literatuur:   

exploratie van het eigen bewustzijn van de auteur en authentieke zelfexpressie, 
psychische therapie, inschakeling in de politieke actie en ontmaskering van de 
ideologische dimensies van het taalgebruik, verheldering van de alledaagse 
werkelijkheid, het ontdekken van nieuwe betekenissen via taalconstructies en 
de exploratie van de mogelijkheden van de taal als creatief materiaal (287-
288). 

Brems ziet deze verschillende functies niet als manifestaties van de geest van ’68. 
Wel zou binnen het antiautoritaire klimaat van de jaren zestig ‘het gezag van de 
overgeleverde conventies niet langer een hinderpaal’ vormen voor auteurs om deze 
functies literair te ontwikkelen en te onderzoeken (288). Anders gezegd, vertaalt het 
maatschappelijke klimaat zich niet in literaire experimenten, maar net als in de 
maatschappij vindt er in de literatuur een kritische reflectie plaats op allerlei 
normen en gewoonten: het literaire experiment is ‘diep ingebed (…) in het algehele 
proces van maatschappelijke en socioculturele veranderingen, kortom in “de jaren 
zestig”’ (307). De vraag kan echter gesteld worden of dit inbedden niet al te 
comfortabel gebeurt.  

2.3.2 Hegemonie en assimilatie 

De bovenstaande concepties van ‘literaire grabbelton’ en ‘antiautoritarisme’ geven 
belangrijke ontwikkelingen aan in het maatschappelijke en literaire leven van de 
jaren zestig, maar simplificeren het beeld ervan ook. Ze wekken de indruk dat 
eenzelfde orde werkzaam is op het niveau van de maatschappij, de literatuur en de 
diverse literaire tendensen. Op die manier gaan deze concepties eraan voorbij dat 
elke orde, hetzij maatschappelijk hetzij literair, steeds een contingente, conflictueuze 
en contesteerbare orde is. Er wordt met andere woorden een hegemoniaal beeld 

 
                                                      
26 ‘De vele vormen van experimenteel en afwijkend proza die vanaf de helft van de jaren zestig naar voren 
kwamen, waren vanzelfsprekend niet in de eerste plaats gemotiveerd door het verlangen om het gezag 
van de conventies aan te tasten’ (Brems 2009, 287).  
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geschapen waarbij er te weinig aandacht is voor de verschillende processen binnen 
een maatschappij en voor de dynamische verhoudingen tussen literatuur en 
maatschappij.  

Met ‘hegemoniaal’ bedoel ik in navolging van Laclau en Mouffe die particuliere 
sociale of literaire opvatting die pretendeert het geheel van het maatschappelijke of 
literaire veld te representeren – ‘a totality that is radically incommensurable with it’ 
(Laclau e.a 2001, X). Zij beschouwen zo’n veld niet als essentialistisch, maar als een 
contingente en gedecentreerde ruimte waarin de verhoudingen nooit definitief 
bepaald kunnen worden. Dit impliceert dat geen enkele sociale orde een natuurlijke 
of andere finale oorzaak kan kennen; ze is het gevolg van een geheel aan praktijken 
die orde willen brengen binnen dat contingente veld (articulaties in de termen van 
Laclau & Mouffe). Hegemoniaal noemen Laclau en Mouffe die praktijken of 
articulaties ‘through which a given order is created and the meaning of social 
institutions is fixed’ (Mouffe 2013, 2). Die orde is echter steeds precair en 
aanvechtbaar.  

Cruciaal in de notie van hegemonie is dat ze niet enkel betrekking heeft op het 
politieke of economische, maar op ‘the whole lived social process as practically 
organized by specific and dominant meanings and values’ (Williams 1977, 109). Het 
hegemonische gaat om een geheel van praktijken en verwachtingen dat voor de 
meeste mensen ‘a sense of reality’ vormt (110). Culturele en artistieke praktijken 
dragen dan ook bij tot de reproductie van hegemoniale opvattingen of zorgen net 
voor de disarticulatie ervan (Mouffe 2013, 89-90). Binnen het perspectief van de 
literatuurbeschouwing spreken Sven Vitse en ik van een assimilatiemodel wanneer 
critici en academici de literatuur doen aansluiten bij een hegemoniale orde 
(Demeyer e.a. 2014, 512). Een als gegeven beschouwde ‘werkelijkheid’ wordt dan 
niet geproblematiseerd, maar aanvaard. Wanneer critici of academici literatuur 
behandelen of bespreken vanuit een bepaalde maatschappelijke consensus 
impliceert dit dat zij literaire verschijnselen percipiëren volgens de heersende 
waarden van die maatschappij: de literatuur moet dan aansluiten bij of functioneren 
volgens dominante cultuuropvattingen. Binnen het assimilatiemodel draagt de 
literatuurbeschouwing dan ook bij aan de reproductie van de dominante waarden. Ik 
wil kort illustreren hoe een dergelijk assimilatiemodel werkzaam is in de twee 
hierboven besproken literatuurgeschiedenissen.  

 
In zijn literatuurgeschiedenis tracht Brems zoveel mogelijk perspectieven op 
bepaalde literaire ontwikkelingen of verschijnselen te belichten. Dat geeft het boek 
zijn rijkdom, maar die rijkdom wordt onvermijdelijk volgens discursieve en 
evaluatieve patronen gefilterd. Met name werkt Brems steeds toe naar de meeste 
genuanceerde, minst uitgesproken en de meest algemeen aanvaarde positie: die van 
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het centrum. In verband met het engagement in de letteren tijdens de jaren zestig 
laat Brems eerst de extreme standpunten van Mulisch (afzwering van de fictie) en de 
gebroeders Heeresma (studentenprotest is maar wat divertissement) de revue 
passeren, om vervolgens het meer gematigde en veelvuldig gedeelde standpunt van 
De Wispeleare te laten horen (Brems 2099, 273). Vogelaars ideeën over de 
commercialisering van de literatuur tijdens de jaren zeventig introduceert Brems 
met de woorden ‘polemisch en eenzijdig’ (356). Hij vervolgt met een andere visie die 
onderstreept dat de literatuur in die ontwikkeling een groter bereik heeft gekregen:  

Daar staat tegenover dat deze ontwikkeling ontegenzeggelijk ook de 
maatschappelijke zichtbaarheid van het literaire boek heeft verhoogd door er 
nieuwswaarde aan te geven en dat literatuur, weggehaald uit het getto van het 
eigen kleine circuit, meer kansen kreeg om deel te nemen aan 
maatschappelijke debatten (356).  

Brems gaat niet in op de literaire opvattingen en de mogelijkheidsvoorwaarden van 
dit grotere circuit die bepalen welke literatuur ‘nieuwswaarde’ krijgt of mag 
deelnemen aan het debat.  

Misschien vindt Brems dat niet nodig omdat de ‘maatschappelijke zichtbaarheid’ 
aansluit bij een tweede principe dat zijn betoog structureert: ‘de tegenstelling 
open/gesloten’ (Spinoy 2006), of de meer open en publieksvriendelijke literatuur 
tegenover de hermetische of op taal gerichte teksten. Die tegenstelling klinkt sterk 
door in de evaluatie van het experimentele proza in de jaren zestig dat ‘te zeer op 
zichzelf betrokken was’ (307). Ook dit oordeel weerspiegelt een consensus. Het is de 
mening die gedeeld wordt door ‘een meerderheid van het lezend publiek’ (307). In 
die formulering wordt literatuur een kwestie van literaire smaak, en wordt 
aangenomen dat de smaak van ‘een meerderheid van het lezend publiek’ (307) een 
keuze is die niet wordt bemiddeld door dominante of hegemoniale opvattingen.  

De focus op de hegemoniale orde zorgt er tevens voor dat maatschappij en 
literatuur slechts een alliantie aangaan binnen de dominante literatuuropvatting. Zo 
kan Brems met Reve, Geeraerts, Cremer en Claus verwijzen naar de ‘voortrekkersrol’ 
die de literatuur speelde in de seksuele revolutie doordat zij de nieuwe zeden 
‘weerspiegelde’ (259). Daar staat de terughoudendheid tegenover waarmee Brems 
de radicalisering van het emergente experiment in verband wenst te brengen met de 
maatschappelijke context. Als een van de mogelijke redenen27 voor het experiment 

 
                                                      
27 Brems’ formuleringen zijn voorzichtig en aftastend: ‘Het is natuurlijk moeilijk om oorzaak en gevolg in 
dezen van elkaar te onderscheiden, maar de radicalisering van het experiment is ongetwijfeld in de hand 
gewerkt door (…) het zoeken naar een plaats voor de roman in een samenleving waar niet alleen de 
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noemt hij onder andere de zoektocht ‘naar een plaats voor de roman’ in een 
veranderde samenleving met nieuwe opkomende media en met sterk gewijzigde 
morele verhoudingen (388). Brems verengt de context hier tot een institutionele 
kwestie waarin auteurs de roman een plaats moeten geven in een veranderd veld. 
Het experiment als een interventie binnen een cultureel-maatschappelijk proces 
plaatst hij zo tussen haakjes.  

 
In tegenstelling tot Brems omschrijven Ruiter & Smulders duidelijk de consensus 
waartegen ze literaire verschijnselen afwegen. Hun studie heeft als doelstelling de 
samenhang te onderzoeken tussen de ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur 
en de geschiedenis van de moderniteit. De band tussen literatuur en maatschappij 
bestaat erin dat ze willen kijken naar de manier waarop cultuur en literatuur een 
schouwtoneel vormen voor de strijd om de richting van de moderniteit (Ruiter e.a. 
1996, 14-15). Hoewel Ruiter & Smulders oog hebben voor conflictueuze opvattingen, 
kenmerkt hun studie zich tegelijk door een teleologische dimensie die de conflicten 
al snel in bepaalde plooien legt. Dat geldt zeker voor de periode van de 
postmoderniteit die in de jaren zestig aanvangt. De moderniteit zien Ruiter & 
Smulders immers als een conflict tussen een centrifugale beweging (met een focus 
op innovatie, kritiek, secularisering, individualisering) en een centripetale beweging 
(met een focus op traditie en gemeenschap). In de teleologie van de Utrechtse 
neerlandici vervaagt het onderscheid tussen beide steeds meer, en bereikt de 
geschiedenis van de moderniteit met de postmoderniteit een zeker eindpunt. Ze 
spreken over ‘het einde van alle ideologieën’, over ‘een steeds bredere 
middenstroom, waarin de waarden van de verschillende ideologiën >sic@ nog volop 
als sporen herkenbaar zijn, maar hun plaats hebben gevonden in een nieuwe, 
elastische consensus’ die zij parasensus noemen (340).  

Vanuit deze conclusie schenken zij meer aandacht aan de (anti)literaire popart 
dan aan Raster omdat die eerste een ‘belangrijke culturele functie’ (318) heeft 
vervuld die directer aansluit bij de bestaande consensus. De popart zette zich af 
tegen de pretenties en de ernst van de modernistische literatuur en zocht 
daarentegen aansluiting bij consumptiegoederen en ‘niet-literaire media: de 
“happening”, het pakkende, geïllustreerde “magazine” en de televisie’ (310). Dat sluit 
aan bij de situatie van het literaire veld die de academici aan het einde van hun 
studie schetsen: de schotten tussen hoog en laag zijn weggevallen waardoor er zich 

 
                                                                                                                                                                      
moraal en de gezagsverhoudingen snel veranderden, maar waar ook de concurrentie van nieuwe media 
toenam’ (Brems 2009, 288). 
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een ‘literair midden’ heeft ontwikkeld ‘waar alle voormalige literaire uitersten zich 
gebroederlijk scharen onder de gloed van de televisielampen’ (336). 

Over de cruciale rol die de literaire popart heeft gespeeld binnen de medialisering 
van de literatuur laten Ruiter & Smulders tegenstrijdige geluiden horen. Aan het 
einde van hun verhaal schrijven ze dat ‘>o@nder invloed van de literaire popart (…) 
het literaire bedrijf in de jaren tachtig belangrijke veranderingen ondergaan’ heeft 
(335). De boekensector verloor haar exclusief karakter en kwam steeds meer in de 
greep van de commercialisering en de medialisering. Eerder schreven de Utrechtse 
neerlandici dat de uitbreiding van de medialisering in de periode 1970-1975 de 
literaire popart heeft bevorderd (313), terwijl even verder te lezen valt dat die 
laatste ‘een belangrijk onderdeel, zo niet de katalysator vormde’ van de ‘uitbundige 
medialisering’ (318-319). De verwarring verraadt de mate waarin de onderzoekers 
hun onderzoeksobject, de literatuur, als een belangrijke culturele factor willen 
legitimeren door ze een centrale plaats te geven in een cruciale maatschappelijke 
ontwikkeling. Dat belang zoeken zij niet in de negatie, maar in de assimilatie. 

In het geval van Raster wijzen Ruiter & Smulders op de ‘ideologische bedoelingen’ 
en de utopische dimensie van het blad (327), en vermelden ze dat het blad kritiek 
had op ‘een literair ecosysteem dat door medialisering, commercialisering en popart 
werd gedomineerd’ (330). Hun evaluatie van het blad onttrekt zich echter aan deze 
politieke en ideologische dimensie, en ligt in de lijn van de genoemde privatisering 
en esthetische specialisering (cf. supra). Ruiter & Smulders hebben ‘>o@ntzag’ (332) 
voor het ‘afwijkend literair standpunt’ (330) dat Raster gedurende zovele decennia 
heeft verdedigd. Aan het einde van hun bespreking van de postmoderniteit plaatsen 
zij dat standpunt in diezelfde brede middenstroom waarin ook andere literaire 
opvattingen te vinden zijn.  

De visie van Ruiter & Smulders is consensueel omdat zij de historische 
veronderstellingen van deze zogenaamde parensensus niet onderzoekt en die orde 
zonder meer aanvaardt. Die consensus is postideologisch omdat zij niet langer een 
buiten veronderstelt. Er is enkel nog een algemeen aanvaard veld waarin 
verschillende meningen naast elkaar bestaan. Naar analogie van ‘postideologisch’ 
spreekt Marc Reugebrink over een postliterair veld: daarin is geen sprake meer van 
een ‘richtingenstrijd’ omdat de ‘literatuur voortaan is wat zij is binnen een 
werkelijkheid die is wat zij is’ (Reugebrink 2002, 64). Vanuit die consensuele 
aandacht wordt met terugwerkende kracht het meeste belang gehecht aan die 
ontwikkelingen die het sterkst aansluiten bij die hegemoniale orde en heeft men te 
weinig oog voor de inzet van de contestatie van die orde. 
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2.3.3 Verhouding tot het dominante 

Wat ontbreekt in deze studies is de idee dat elk literair verschijnsel steeds een 
interventie is in een literaire en maatschappelijke hegemonie; een interventie die 
een particuliere verhouding inneemt tot die hegemonie. Preciezer: Ruiter & 
Smulders en Brems geven wel aan dat literaire werken zich verhouden tot een 
bepaalde orde, maar zij gaan niet in op het contingente karakter van die orde. Zoals 
gezegd, bestaat een hegemonische interventie in het moment waarop de 
meervoudigheid en onbeslisbaarheid van elk veld aan de hand van enkele 
articulaties tot een structuur wordt gemaakt die de betekenissen en waarden van de 
sociale realiteit fixeert: die verbindingen hebben zowel een ‘contingent character’ als 
een ‘constitutive character, in the sense that they institute social relations in a 
primary sense, not depending on any a priori social rationality’ (Laclau 1993, 283).  

In de vorige paragraaf heb ik pogen aannemelijk te maken dat voor Ruiter & 
Smulders die structuur bestaat in de idee van parensensus, terwijl voor Brems die 
structuur gelijkenissen vertoont met het schema van Vervaeck: emergente 
stromingen staan in verhouding tot de dominante opvattingen in het drukbezette 
centrum. Die structuren worden steevast als statisch voorgesteld waarin literaire 
werken vervolgens gefixeerde posities worden toegewezen. Culturele praktijken zijn 
in die zin louter ‘adaptive, extensive and incorporative’ (Williams 1977, 114): ze 
reproduceren voornamelijk de hegemonische opvattingen. 

In dit proefschrift wil ik literatuur beschouwen als een sociaal proces, als ‘a 
practice which intervened in contemporary history in the very act of representing it’ 
(Dollimore, 1985, 10). Ik wil de relatie tussen literatuur en maatschappij als een 
dynamisch proces beschouwen door de verhouding van een literair verschijnsel tot 
de hegemonie te duiden. Dit impliceert dat geen enkele orde als gegeven of als 
neutraal mag worden beschouwd, maar dat deze op elk historisch moment het 
resultaat is van processen en praktijken.  

Om welke hegemonie gaat het dan? De hedendaagse hegemonie van waaruit ik 
lees, of de hegemonie van de jaren zestig waarin de auteurs schreven? In zekere zin 
gaat het om beide. Door een dynamischer en meer open beeld te schetsen van de 
literatuur in de jaren zestig zie ik ze niet louter als de extensie van contemporaine 
hegemoniale ontwikkelingen. Tevens kan ik daardoor tot een kritiek of nuancering 
komen van de hedendaagse hegemoniale opvatting van de jaren zestig als een 
antiautoritaire periode die vooral heeft bijgedragen tot nieuwe ontwikkelingen in 
het kapitalisme. Ik opteer met andere woorden voor een dubbele focus in ruimte 
(tekst en context) en tijd (toen en nu): niet enkel het literaire werk is een interventie 
in een maatschappelijke context, maar ook de duiding is dat (Demeyer e.a. 2014, 
531).  
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Om tot dit dynamischer beeld te komen kan ik opnieuw gebruik maken van de 
begrippen van Raymond Williams: dominant, emergent en residueel. Nu niet om de 
ontwikkeling van literaire stromingen in kaart te brengen, maar om inzicht te 
brengen in de verschillende relaties die een literair werk tot een bepaalde 
hegemonie inneemt. Het emergente heeft dan betrekking op de nieuwe vormen, 
nieuwe opvattingen en praktijken. Tegenover de dominante of hegemoniale waarden 
vormen zij een alternatief of een oppositie (Williams 1977, 123). Het residuele bevat 
praktijken die uit het verleden stammen en gebaseerd zijn op vroegere sociale of 
culturele instituties, maar die in het heden nog steeds beleefd of gepraktiseerd 
worden (122). Die residuele elementen kunnen deel uitmaken van zowel het 
dominante als van een oppositionele of alternatieve praktijk.  

Vanuit dit perspectief op maatschappij en literatuur wil ik in het volgende 
hoofdstuk mijn onderzoeksvragen formuleren. Tot slot van dit hoofdstuk wil ik op 
dat brede perspectief nog drie beperkingen aanbrengen. In de eerste plaats is het 
mijn ambitie om tot een beeld van de prozavernieuwing van de jaren zestig te 
komen. Ik vertrek vanuit de literaire teksten en niet vanuit een uitgebreid 
institutioneel of cultuurhistorisch onderzoek. Dat zou immers aanleiding kunnen 
geven tot een al te eenvoudige literatuursociologische of plat materialistische lectuur 
waarin de literatuur een illustratie of ‘reflectie’ is van een vooraf welomschreven 
historische context. Ik volg Jameson wanneer die zegt dat een literair werk ‘brings 
into being that very situation to which it is also, at one and the same time, a reaction. 
It articulates its own situation and textualizes it’ (Jameson 2002, 67). Dat maakt dat 
deze situatie geen gegeven is, maar steeds achteraf ge(re)construeerd moet worden 
(66).  

Anders gezegd: doordat de literatuur deel uitmaakt van een historisch en cultureel 
proces kan het onderzoek van het specifiek literaire daarin inzicht brengen. Met 
Cyrille Offermans ben ik ervan overtuigd ‘dat schrijvers op het gebied van 
woordgebruik en vormgeving bepaalde dingen doen waarvan ze zelf niet per se de 
sociologische of politieke implicaties hoeven te beseffen’ (Bogman 1984, 133). Die 
implicaties kunnen maar duidelijk worden via een duiding van elementen als 
taalgebruik, beeldspraak, vormgeving en representatie. Daarbij maak ik gebruik van 
sociologische, cultuurhistorische of filosofische studies. In de conclusie van dit 
proefschrift formuleer ik aan de hand van mijn analyses een hypothese over de 
hegemonische situatie en de positie van mijn corpusteksten ten opzichte van die 
context.  

Ten tweede wil ik mij vooral richten op de relatie tussen het emergente en het 
dominante. Met name wil ik kijken in welke mate de emergente praktijken van de 
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corpusromans zich verhouden tot de ontwikkelingen in de dominante kapitalistische 
organisatie van de maatschappij.28 De vermelde dubbele focus in tijd en ruimte kan 
op die manier de aandacht vestigen op een ‘nieuwe’ dominante praktijk in het proza 
van de jaren zestig die vooralsnog onbesproken is gebleven. Daarnaast kan hij het 
vanzelfsprekende karakter van die dominante tendens in de huidige situatie 
openbreken door te wijzen op zijn vroegste articulaties.  

In deze vorige alinea worden twee niveaus op elkaar betrokken. Er is de 
emergente stroming op literair niveau die ik vergelijk met de dominante op het 
maatschappelijke niveau. Ik breng die niveaus samen door mij ten derde te richten 
op de representatie van het lichaam. In de jaren zestig is er zogezegd sprake van een 
bevrijding van het lichaam. Het onttrekt zich aan een traditioneel discours dat lange 
tijd dominant was, en zoekt nieuwe normen en waarden op: hoe disciplineert het 
zichzelf om een positie in te nemen als subject in en tegenover de wereld? Tegelijk is 
dat lichaam steeds historisch en cultureel bepaald zodat een analyse van het lichaam 
ons tevens inzicht kan geven in de mate waarin de emergente waarden beperkt of 
ingesloten worden door dominante opvattingen. Ik merk daarbij op dat ‘emergent’ 
op het vlak van de representatie van het lichaam in deze romans onder voorbehoud 
moet worden gebruikt. Zoals Williams stelt: ‘definitions of the emergent (…) can be 
made only in relation to a full sense of the dominant’ (1977, 123). Pas ten opzichte 
van een hypothese van het dominante kan worden uitgemaakt in welke mate een 
praktijk oppositioneel of alternatief is.  

Vanuit deze drievoudige invalshoek wil ik de verhouding van enkele romans uit de 
prozavernieuwing van de jaren zestig tot een hegemoniale situatie duiden. In het 
volgende deel stel ik hiertoe een corpus op en formuleer ik twee onderzoeksvragen 
die moeten aangeven op welke manier ik te werk ga en op welke manier ik mijn 
resultaten wil presenteren.  
 

 
                                                      
28 Het is van belang erop te wijzen dat de dominante situatie naar alle waarschijnlijkheid uitgebreider en 
complexer is dan de dominante situatie of waarden die in de romans expliciet worden bekritiseerd.  
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 3 2008-1968: corpus, onderzoeks-vragen 

Something throws itself together in a moment as 
an event and a sensation; a something both 
animated and inhabitable.  

Kathleen Stewart, Ordinary Affects 

In de vorige twee secties heb ik de heersende visies op de transformatie van het 
kapitalisme en op de prozavernieuwing in de jaren zestig besproken. Ik heb daarbij 
getracht hegemoniale en op consensus gerichte opvattingen open te breken. In de 
termen van Laclau houdt een dergelijke praktijk in dat de contingente articulaties 
van een gesedimenteerde structuur bloot komen te liggen (1993, 280). Dat vergroot 
‘the field of structural undecidability’ (280), en dat heeft tegelijk een ethisch gevolg: 
‘by enlarging the area of structural undecidability, it also enlarges the area of 
responsibility’ (Laclau 2007a, 78). Die verantwoordelijkheid ligt in het nemen van 
een beslissing binnen een onbeslist terrein. Anders gezegd, moet er een beslissing 
worden genomen die geen transcendente of natuurlijke oorzaak kent en dus door 
niets anders wordt verklaard dan de eigen motivatie. Die beslissing ligt in de duiding 
van de relatie die een literair werk inneemt ten opzichte van een hegemoniale 
situatie. Die duiding is speculatief, wat niet wegneemt dat ze niet beargumenteerd of 
gemotiveerd kan worden. Twee onderzoeksvragen moeten mij op weg helpen om die 
argumentatie en motivatie te geven. Nadat ik deze nader heb geformuleerd, baken ik 
het corpus af.  

3.1 Lichaam en genre 

Volgens Cyrille Offermans was het ‘experimentele proza (…) allesbehalve het 
product van een autonome literaire ontwikkeling; schrijvers zochten een houding 
(…) in de verwarrende woelingen van een tijd in overgang die we globaal met “de 
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jaren zestig” plegen aan te duiden’ (2014, 163). Nog afgezien van het feit dat een 
auteur in dergelijke verwarrende tijden zichzelf een houding kan geven door in te 
zetten op autonome vernieuwingen, lijkt het mij niet mogelijk om de intentionele 
noch de structurele factoren te achterhalen die tot de vernieuwing van het 
experiment hebben geleid. Wel meen ik dat Offermans’ stelling te vertalen valt naar 
een conceptueel en theoretisch niveau dat voorbij gaat aan intenties en ons tevens 
inzicht kan geven in de historische situatie van de sixties en de prozavernieuwing. 
Met Lauren Berlant wil ik daarom de prozavernieuwing conceptualiseren als een 
‘waning of genre’ (Berlant 2011, 6), en dan voornamelijk van het klassiek-
realistische type. Ik ga kort in op Berlants conceptie van genre (3.1.1), vertaal dat 
vervolgens naar het Nederlandstalige proza van de jaren zestig (3.1.2) en kom zo tot 
een methodologisch perspectief (3.1.3) en een eerste onderzoeksvraag (3.1.4). 

3.1.1 Berlant: genre en verwachting 

In The Female Complaint omschrijft Berlant genre als:  

an aesthetic structure of affective expectation, an institution or formation that 
absorbs all kinds of small variations or modifications while promising that the 
persons transacting with it will experience the pleasure of encountering what 
they expected, with details varying the theme (Berlant 2008a, 4). 

Deze definitie geldt bij Berlant voor zowel esthetische praktijken of producten als 
voor het dagelijkse leven. Genre is bij Berlant een ‘mode of cultural creation and 
interpretation’ én ‘a shaping force in lived experience’ (Jackson 2015). Genres bieden 
met andere woorden de middelen waarmee mensen hun eigen ervaringen kunnen 
interpreteren en ze in een zinvol scenario plaatsen dat de verwachting schept dat 
hun belevenissen zullen leiden tot een succesvol of beter vervolg.1 Het gaat hier dus 
niet louter om de idee dat ‘het leven als een verhaal is’, maar om een geheel aan 
coördinaten waarbinnen mensen hun identiteit kunnen ‘performen’ en/of 
waarbinnen ze zichzelf en de wereld kunnen vatten in een script dat continuïteit en 
reciprociteit biedt. Deze notie van genre sluit aan bij Williams’ opvattingen over 
culturele praktijken die mee de werkelijkheidszin van vele mensen bepalen. Genre 

 
                                                      
1 Berlants notie van genre sluit enigszins aan bij de ideeën van David Herman over scripts (Herman e.a. 
2005, 169-173), maar legt meer de nadruk op de affectieve dimensie ervan. Daarnaast stelt Herman dat op 
basis van persoonlijke ervaringen scripts worden geactiveerd tijdens het lezen, terwijl Berlant erop wijst 
dat die ervaringen op hun beurt al bemiddeld zijn door diezelfde scripts.  
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biedt een middel om die praktijken te diversifiëren, en beklemtoont dat de omgang 
met de wereld steeds esthetisch en affectief bemiddeld is.  

Genres verschaffen ‘an affective expectation of the experience of watching 
something unfold, whether that thing is in life or in art’ (Berlant 2011, 6). In haar 
studie Cruel Optimism betoogt Berlant dat sinds de jaren negentig het dagelijkse 
leven voor steeds meer mensen een precaire aangelegenheid is geworden. De 
oorzaak hiervan is een postfordistisch economisch systeem dat een situatie van 
structurele ongelijkheid creëert en tegelijk de verantwoordelijkheid legt bij het 
individu door flexibiliteit, zelfmanagement en zelfredzaamheid te benadrukken. De 
groeiende precaire omstandigheden zorgen voor het afzwakken van ‘conventional 
good-life fantasies’ (2) zoals sociale mobiliteit, duurzame intimiteit, woonvestiging 
en het geloof in politiek.2 Daarmee zwakken ook de genres af die deze fantasieën 
representeren en er de scrips voor leveren. Zij stemmen immers niet langer overeen 
met de hedendaagse ervaringen van het opbouwen van een bestaan. Belevingen en 
belevenissen kunnen met andere woorden niet langer volgens bepaalde scripts of 
conventies begrepen worden en in een betekenisvol of verwachtingsvol geheel 
worden geplaatst. Mogelijk geldt dit ook voor periodes zonder crisis, maar Berlant 
wijst erop dat het nu om een permanente en bestendige crisis gaat (cf. 3.1.3). 

‘The waning of genre frames different kinds of potential openings within and 
beyond the impasse of adjustment that constant crisis creates,’ stelt Berlant (6-7). 
Binnen de geschetste situatie van groeiende onzekerheid dienen mensen te 
improviseren in hun verbeelding van een ‘genre that makes sense of life while 
they’re in the middle of it’ (Berlant 2012b). Anders gezegd vergroot een crisis de 
situatie van dissensus en legt zij de discursieve articulaties van het vanzelfsprekende 
bloot. Dat opent de mogelijkheid tot improvisatie op basis van andere articulaties die 
andere type generische verwachtingen scheppen. Berlant stelt zich in haar boek de 
taak om die nieuwe genres te archiveren en te analyseren. In de volgende paragraaf 
wil ik deze ideeën transponeren naar de prozavernieuwing van de sixties.  
 
                                                      
2 Een relatie van ‘cruel optimism’ ontstaat volgens Berlant wanneer ‘something you desire is actually an 
obstacle to your flourishing’ (2011, 1). Het gaat om het vasthouden aan bepaalde fantasieën van het goede 
leven terwijl de dagelijkse realiteit het subject voortdurend confronteert met de structurele obstakels die 
de vervulling ervan in de weg staan. Zo kan bijvoorbeeld een doctoraatstudent zijn verlangens en de zin 
van zijn bestaan investeren in een academische carrière, terwijl de structurele omstandigheden de 
mogelijkheid daartoe in grote mate beperken. Het object waarnaar gestreefd wordt, is hetzelfde object dat 
het subject vermoeit, uitput en ongelukkig maakt (door de concurrentiestrijd, de uitputtingsslag om 
zoveel mogelijk te publiceren in combinatie met een gebrek aan erkenning voor die publicaties (in de 
vorm van discussie, kritiek, etc.)). De ‘double bind’ van een dergelijke relatie houdt in dat dit wreedaardig 
object moeilijk los te laten valt omdat het de idee van het goede leven vertegenwoordigt. Dit object 
opgeven impliceert het opgeven van die mogelijkheid. De kritische of utopische dimensie van Berlants 
werk bestaat er dan ook in de grenzen van de genres van het goede leven onder ogen te zien, open te 
rukken en alternatieven te formuleren (Jackson 2015). 
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3.1.2 De prozavernieuwing in de jaren zestig: de verwachting 
van het mogelijke ‘iets’ 

Ook de jaren zestig vormen een periode van crisis of van toenemende dissensus. Er 
bestond een verzet tegen allerhande bestaande normen en er werd een strijd 
gevoerd om nieuwe ideeën ingang te doen vinden in de maatschappij. De traditionele 
pijlers van het culturele en maatschappelijke leven vielen deels weg, wat leidde tot 
een beklemmende vrijheid die een zoektocht genereerde naar nieuwe vormen en 
andere invullingen van cultuur, seksualiteit, subjectiviteit en gemeenschap.  

Binnen deze situatie van dissensus bestond er een onvrede over de traditionele 
vertelling met het afgeronde en afgebakende verhaal, met de horizontale 
plotontwikkeling, met een (chrono)logische causaliteit en met de grenzen tussen 
verschillende genres en stijlen (Janssen 1988, 14). Dit vertaalde zich bij 
verschillende contemporaine schrijvers in een kritiek op de klassiek-realistische 
roman. Er heerste een argwaan tegenover het werkelijkheidsgetrouwe karakter van 
dit genre. De generische verwachting waartegen verschillende auteurs streden, was 
die van overzicht en ‘algemene begrijpelijkheid’ (Offermans 2013, 28). Robberechts 
omschrijft ‘de visie van de goede klassieke roman’ als ‘die van een bolle spiegel: 
ongemeen helder en kleurrijk’ (Robberechts 1987, 131). Belangrijker dan deze 
belofte van overzicht vindt hij ‘een visie-van-de-werkelijkheid’ (131) die een 
dergelijke helderheid in eerste instantie frustreert.  

In een bespreking van Komen en gaan van Maurice Roelants vult De Wispelaere 
die helderheid ideologisch in. De Wispelaere toetst de roman ‘aan het inzicht en de 
smaak van mijn generatie, waarvan ik mij hier als de woordvoerder beschouw’ (De 
Wispelaere 2011c, 139).3 Hoewel Roelants een ‘dynamische opvatting heeft van het 
leven’ waarin de mens zich continu psychologisch ontwikkelt (De Wispelaere 1967a, 
140), keert dat principe niet terug in de structuur van de roman. Wanneer men het 
leven beschouwt als ‘één ambivalente wording,’ dan veronderstelt dit volgens De 
Wispelaere een ‘open tijdsperspectief’ (140). Bij Roelants is er echter sprake van een 
gesloten tijdsperspectief: ‘de hele roman illustreert de ethiek van het einde’ (139). 
Het psychologische en dynamische drama in Komen en gaan eindigt met een 
oplossing die elke psychologische beweging doet verstarren, en de roman werkt naar 
die oplossing toe: ‘alles is al voorbestemd, de toon, de bouw, de interpretatie, (…) 

 
                                                      
3 In Het vaderland verscheen een recensie van Komen en gaan onder de titel ‘Roelants veilige oplossing in 
Komen en gaan’, een stuk dat is opgenomen in de verzamelbundel De moderne roman. In Met kritisch oog 
verscheen een uitgewerkte bespreking onder de titel ‘Bij de zevende druk van “komen en gaan”’ (1967, 
135-148). In de uitgebreide en aangepaste versie spreekt De Wispelaere niet van zijn generatie, maar van 
‘mij en gelijkgeaarden’ (135).  
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alles is terechtgekomen, alles staat onwrikbaar vast’ (139). Het gesuggereerde drama 
van wellust en mogelijk overspel wordt voortdurend getemperd door een moreel 
besef, en eindigt definitief met het ‘blijmoedig gedragen lot van burgerlijke 
dorpsmensen’ (144). De ‘onzekere vrijheid’ (140) van de moderne mens moet het 
afleggen tegen de ‘veilige oplossing’ van een ‘katholiek moralist’ (143). 

De inzet van deze voorbeelden laat een markant verschil oplichten tussen de jaren 
zestig en het heden dat Berlant beschrijft. De hedendaagse crisis is ontstaan door een 
gestage afbouw van allerhande zekerheden en mogelijkheden binnen de 
welvaartstaat. Zij zorgt voor precaire levensomstandigheden voor een steeds groter 
wordende groep van mensen en zodoende voor de verkommering van allerhande 
fantasieën van het goede leven. In de jaren zestig gaat het net om de gewilde 
bevrijding van een moraal die een bepaald idee van het goede leven naar voren 
schoof. De hedendaagse groeiende onmogelijkheid om voor zichzelf een 
werkelijkheid te creëren staat tegenover de explosie van experimenten en van de 
vele mogelijkheden om de werkelijkheid te verkennen.  

‘Het vangen van deze komplexe werkelijkheid, van de diversiteit van al deze 
uiteenlopende werkelijkheden en werelden in woorden is een van de belangrijkste 
opgaven van de moderne literatuur,’ luidt het bij Sybren Polet (1972, 14-15). De 
literatuur moet zich ‘open’ opstellen zodat ze ‘beschikbaar >is@ voor een 
veranderende werkelijkheid, een nieuw mensbeeld en misschien werkt ze er wel aan 
mee’ (16). Voor Vogelaar is een boek ‘geen weergave van wat dan in de wandel 
werkelikheid heet maar ’n mogelikheid ervan, die op de een of andere manier 
gerealizeerd wordt door het schrijven’ (Vogelaar 1967, 156). Een vergelijkbaar 
geluid valt te horen bij De Wispelaere: moderne romans van Uwe Johnson of Robert 
Pinget ‘bevatten geen verhaal, maar een recherche’ waarbij ‘het positieve’ ligt ‘in de 
bevinding dat de werkelijkheid als zodanig onkenbaar is, d.w.z. niets anders biedt 
dan een reeks mogelijkheden, die zich kunnen vervasten tot een beeld’ (1967, 120). 
Hanteert De Wispelaere daarbij een strakke scheiding tussen het autonome 
kunstwerk en de zingeving van de werkelijkheid (119), dan horen die voor René 
Gysen samen: ‘het schrijven zelf heeft reeds die magisch aandoende werking 
waardoor je de toevallige realiteit om je heen ruilt voor een geordende waarin je 
beter kan leven’ (Gysen 1967, 36-37).  

Voor elk van deze schrijvers gaat deze zoektocht naar mogelijkheden en ordening 
hand in hand met het inzicht dat de structuur van het bestaan niet gegeven en dus 
contingent is. In deze zoektocht ontvouwt de werkelijkheid zich als een ‘iets’ dat 
onderzocht moet worden. In haar artikel ‘’68 or something’ omschrijft Berlant het 
onbepaalde ‘iets’ als ‘a word that holds the place for a demand to produce something 
like a language – entire novels, songs, lyrics, histories, letters, criticism’ (139). Het 
‘iets’ wijst op een gebeurtenis of transformatie in de werkelijkheid die zich niet laat 
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begrijpen door het dominante genre. De werkelijkheid verschijnt hierdoor als iets 
vreemdsoortigs, maar op die manier houdt het ‘iets’ tegelijk ‘a place open for 
unforeseen changes’ (Berlant 1998, 285). De aftasting van het ‘iets’ impliceert een 
zoektocht naar nieuwe genres of nieuwe ordeningen. In de jaren zestig vindt deze 
niet plaats in de situatie van een impasse (zoals vandaag), maar in de situatie van een 
utopische verwachting: ‘dat alles ook anders kan en zelfs anders moet’ (Vogelaar 
1989, 643). 

3.1.3  ‘Crisis ordinariness’: discours en affect 

Door te spreken over een ‘iets’ ziet Berlant transformaties in de maatschappij niet 
zozeer als drastische veranderingen naar aanleiding van een exceptioneel moment, 
maar als een gestage ontwikkeling. Het gaat niet om een uitzonderingstoestand die 
een subject in zijn greep heeft, maar om een aanhoudende crisis waarin het subject 
of de maatschappij gedwongen wordt zich op een andere manier te verhouden tot 
zijn alledaagse omgeving. Berlant spreekt over een ‘systemic crisis or “crisis 
ordinariness”’ (Berlant 2011, 10): het is de crisis van het alledaagse die zich in het 
alledaagse leven manifesteert en daarin moet verholpen worden.  

Daarmee gaat Berlant in tegen de traditionele noties van culturele traumatheorie 
die binnen het theoretische landschap dominant is om drastische veranderingen in 
het dagelijkse leven te conceptualiseren. Traumatheorie gaat, onder invloed van de 
toonaangevende studies van Cathy Caruth, uit van een ‘event-based model’ (Craps 
2013, 31). Traumatheorie heeft zich hierdoor, aldus Berlant, voornamelijk gefocust 
op ‘exceptional shock and data loss in the memory and experience of catastrophe, 
implicitly suggesting that subjects ordinarily archive the intensities neatly and 
efficiently with an eye toward easy access’ (2011, 10). Zij richt zich op het 
uitzonderlijke en het individuele waardoor ze weinig aandacht heeft voor de 
algemene sociale realiteit en de crisis die daarin kan plaatsvinden (Craps 2013, 27-
28; Berlant 2007a, 337-38, 344).  

Berlant verbindt twee gevolgen aan haar perspectiefverschuiving van het event 
als exceptioneel moment naar het minder welomlijnde ‘iets’ van de alledaagse crisis. 
Een eerste is de verhouding van het subject tot het heden. De ontwrichtende kracht 
van de traumatiserende gebeurtenis zou traditioneel het subject uit zijn historisch 
heden rukken waarbij hij veroordeeld wordt tot ‘a terrifying suffusion of the past 
into something stuck in the subject that stands out ahistorically from the ordinary’ 
(Berlant 2011, 80). Voor Berlant betekent het trauma niet de onmogelijkheid om het 
heden te ervaren, maar biedt het daar net een nieuwe mogelijkheid toe:  
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not in the sense that one still has a conventional biography to tell that relates 
and provides a foundation for self-possessed identity, but in the sense that as 
trauma shatters the biostory that was a foundation for what gets taken for 
granted about life’s historical self-continuity, it transforms the the [sic] work of 
survival without much of a normative plot or guarantees (Berlant 2011, 81). 

In de termen van Laclau & Mouffe valt dat ‘iets’ te begrijpen als een dislocatie die een 
bestaand hegemonisch discours verstoort en daarin niet gedomesticeerd kan 
worden. Laclau spreekt over dislocatie als ‘the very form of possibility’ en ‘the very 
form of freedom’ (Laclau 1990, 42, 43). Die vrijheid is echter traumatisch: ‘I am 
condemned to be free (…) because I have a failed structural identity’ (44). Een 
structuur is er niet in geslaagd het subject te determineren omdat hij er niet in slaagt 
zichzelf te constitueren – het Buiten heeft in de vorm van een dislocatie die structuur 
doorbroken. Dit betekent voor het subject niet dat er zich een of andere essentie 
openbaart: ‘There is nothing in me which was oppressed by the structure or is freed 
by its dislocation; I am simply thrown up in my condition as a subject’ (44). Die 
conditie van het subject veronderstelt bij Laclau een fundamenteel gebrek dat het 
subject op te vullen door zich te identificeren met andere discoursen. In mijn 
analyses van de verschillende romans wil ik dan ook kijken naar de discoursen 
waarin het subject voor zichzelf een subjectpositie identificeert en construeert.  

Deze andere houding ten opzichte van het heden leidt ten tweede tot een andere 
methodologie. Traditioneel maakt traumatheorie gebruik van het model van 
Nachträglichkeit: het primaire trauma dat in het verleden niet ten volle kon ervaren 
of geïncorporeerd worden, keert terug in momenten of gedragingen in het heden. In 
dat model is het subject bezeten door het trauma, maar kan hij het zelf niet bezetten, 
uitdrukken of bereiken. Berlant wil daarentegen de aandacht verschuiven naar de 
manier waarop het subject zich aanpast aan een historisch heden waarvan de 
heersende of bestaande structuren mede door het trauma duidelijkere contouren4 
hebben gekregen:  

The utility of thinking about “crisis ordinariness” as that which is incited by the 
traumatic event is in its focus on the spreading of symbolizations and other 
inexpressive but life-extending actions throughout the ordinary and its 
situations of living on (Berlant 2011, 81).  

Berlant wil kijken naar ‘the work of affect as it shapes new ordinaries’, en pleit voor 
een analyse van ‘crisis-shaped subjectivity amid the ongoingness of adjudication, 
adaptation, and improvisation’ (Berlant 2011, 54). Liggen de theoretische wortels 

 
                                                      
4 Berlant spreekt vooral over een duidelijker geworden ‘racial and gendered situation’ (Berlant 2011, 77). 
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van traumatheorie bij psychoanalyse en poststructuralisme (Craps 2013, 1-2), dan 
legt Berlant de klemtoon op affecttheorie. Het gaat erom aandacht te hebben voor de 
symbolen en affectieve bemiddeling waarmee het subject zijn ‘drama of adjustment’ 
(Berlant 2011, 77) uitvoert. Naast de aandacht voor de discoursen staan de affectieve 
drama’s centraal in mijn analyse.  

Vanuit deze uiteenzetting kunnen we Berlants definitie van ‘genre’ omschrijven 
als een discursieve formatie waarin de affectieve verwachting besloten ligt dat het 
subject een subjectpositie van affectief welbevinden kan creëren. Die laatste betreft 
de discursieve en ideologische (imaginaire) positie waarin het subject meent te 
kunnen genieten van een volle identiteit binnen een stabiel en niet bedreigend 
maatschappijbeeld. De discursieve formatie zorgt voor de integratie, vertaling en 
beschrijving van gebeurtenissen en ervaringen in deze affectieve horizon (cf. 5.1.2).5
  

3.1.4 Onderzoeksvraag (1) 

In mijn analyses wil ik via de representatie van het lichaam kijken naar de manier 
waarop de hierboven geschetste crisis in het proza van de jaren zestig verbeeld 
wordt. Ik wil onderzoeken op welke manier deze romans voor zichzelf een ‘genre’ 
vinden om de werkelijkheid te interpreteren en vorm te geven. Binnen deze 
onderzoeksvraag is het lichaam zowel een focus als een middel.  

Focus: in de jaren zestig is het lichaam bij uitstek ‘iets’ dat zich opwerpt: iets dat 
veronachtzaamd was en iets waarvan de realiteit en het potentieel nog niet verkend 
zijn. Het lichaam moet worden bevrijd uit hegemoniale opvattingen en verkend 
binnen nieuwe vormen van interpretatie en creatie. Wat met seksualiteit? Wat met 
ervaringen van het lichaam die zich niet laten begrijpen binnen het klassiek-
realistische genre? Hoe kunnen die gerepresenteerd worden? Is het lichaam reëel en 
vrij of alsnog onderhevig aan normen?  

Middel: ik wil enerzijds kijken naar de discursieve orde van het lichaam (cf. 
hoofdstuk 5). De discoursanalyse gaat ervan uit dat een object – i.c. het lichaam – 
gevormd wordt door uitspraken in een bepaalde historische context die het 
benoemen, beschrijven, uitleggen, relateren, waarderen, etc. Door hiervoor aandacht 
te hebben kan ik kijken naar de normen waarmee het lichaam, dat ‘iets’ van de 
werkelijkheid dat zich opwerpt, geconstrueerd wordt. Anderzijds kijk ik naar de 

 
                                                      
5 Daarbij moet worden opgemerkt dat Berlants definitie van genre steeds gericht is op welbevinden en 
harmonie. Hoewel ik meen dat deze definitie opgaat voor de romans in mijn corpus (cf. 3.3), kan de vraag 
worden gesteld of deze defintie toepasbaar is op elk (esthetische) genre. 
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affectieve drama’s van het lichaam: de viscerale en affectieve omgang met de 
omgeving geeft ons inzicht in de beleving en de manier waarop het lichaam zich 
aanpast aan de omgeving. Affect wijst namelijk op de relatie tussen subject en 
structuur, tussen subject en discours.  

Binnen deze focus op discours en affect in de representatie van het lichaam blijft 
het onderscheid van Raymond Williams tussen dominant en emergent van belang. 
Een analyse van het discours kan ons inzicht brengen in de manier waarop de 
nieuwe lichaamsbeelden zich verhouden tot dominante opvattingen. Met betrekking 
tot het affectieve drama heeft Berlant erop gewezen dat de viscerale en affectieve 
omgang van het subject met de omgeving ‘a trained thing >is@, not just autonomic 
activity’ (2011, 52). Affect is – zo zullen we uitgebreider zien in hoofdstuk 6 – steeds 
verbonden met normatieve ideeën en disciplinering: er is een geheel aan normen op 
het vlak van gender, klasse en geloof dat de omgang van het subject met zijn 
omgeving bemiddelt. De vernieuwde omgang kan daar nooit een volledige breuk 
mee zijn net omdat het lichaam nooit los staat van de culturele en sociale normen 
waarin het is opgevoed. De analyse van het discours en van de affectieve 
improvisatie kan ons met andere woorden inzicht geven in de manier waarop de 
literaire tekst zijn context articuleert en tekstualiseert en de manier waarop hij zich 
daartoe verhoudt (Jameson 2002, 67; cf. 2.3.3). 

Tot slot twee opmerkingen. Ten eerste gaat het bij deze vraag niet om een 
gelijkschakeling tussen de auteur en de literaire hoofdfiguur, alsof die laatste doet 
wat de eerste zou willen doen in de werkelijkheid. Veeleer gaat het om de discoursen 
en om de affectieve scenario’s die in deze romans aanwezig zijn en die ik verbind 
met hun historische tijd. Met Williams – op wie Berlant zich grotendeels, zij het 
impliciet, beroept – kunnen we stellen dat dergelijke ‘structures of feeling’ (1977, 
128-135) ‘its emergent, connecting, and dominant characteristics, indeed its specific 
hierarchies’ vertonen (132). Deze discoursen en scenario’s zijn specifiek voor een 
historische tijd, maar kunnen worden gecommuniceerd ‘door de structuren 
(tradities) waarin ze zijn ingebed’ (Bru 2006, 208).  

Ten tweede: door de prozavernieuwing te conceptualiseren als emergente genres 
in de zin van Berlant, kan ik komen tot een ‘positieve herformulering’6 van de 
verschillende kenmerken van het experiment. Anthony Mertens wijst er terecht op 
dat deze vaak omschreven worden als ‘afwijzingen ten opzichte van de vertrouwde 
vertelprocédés >sic@’ (1986, 277). Binnen dit kader zijn deze technieken deel van de 

 
                                                      
6 Ik ontleen die uitdrukking aan David Nolens die schrijft dat literatuur ‘in het beste geval een positieve 
herformulering >is@ van het mensbeeld waarmee ik werd opgezadeld’ (2014, 130). 
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esthetische conventies die binnen een bepaalde affectieve situatie worden 
ontwikkeld.  

3.2 Verdeling van het zintuiglijk waarneembare 

3.2.1 Onderzoeksvraag (2) 

Is de eerste onderzoeksvraag gericht op de representatie van het lichaam in 
individuele teksten, dan werkt de tweede onderzoeksvraag overkoepelend. Ik stel de 
vraag of de representatie van het lichaam in de verschillende teksten die deel 
uitmaken van de diverse vernieuwingstendensen eenzelfde ‘partage du sensible’ 
vertonen of niet. Met die vraag wil ik peilen naar de mogelijkheidsvoorwaarden van 
de representatie van het lichaam in het proza van de jaren zestig: wat kan er worden 
getoond en wat niet? In die zin wil ik niet vasthouden aan de stratificatie van de 
literatuurgeschiedenissen waarin Wolkers en Robberechts disparate auteurs zijn. Ik 
wil dat niet enkel doen op het objectieve niveau van de mogelijkheidsvoorwaarden, 
maar ook op het subjectieve niveau van de preoccupaties die binnen deze ‘partage 
du sensible’ aanwezig zijn: wat voor type verlangens worden geïnvesteerd in het 
lichaam en welke waarden worden eraan toegedicht? Hoewel die preoccupaties zich 
op andere manieren in de diverse romans kunnen manifesteren, kan de analyse van 
de ‘partage du sensible’ wijzen op de gemeenschappelijke kenmerken.  

Het concept ‘partage du sensible’ ontleen ik aan Jacques Rancière. Met die term 
poogt hij in Le partage du sensible (2000) de relatie tussen politiek en esthetiek te 
denken. Voor Rancière gaat elke politieke verdeling steeds gepaard met een 
esthetische verdeling: ‘le système des formes a priori déterimant ce qui se donne à 
ressentir’ (2000, 13): 

C’est un découpage des temps et des espaces, du visible et de l’invisible, de la 
parole et du bruit qui définit à la fois le lieu et l’enjeu de la politique comme 
forme d’expérience. La politique porte sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en 
dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés 
des espaces et les possibles du temps (Rancière 2000, 13-14). 

De ‘partage du sensible’ is de verdeling van de gemeenschap in posities, sociale 
groepen en functies die bepaalt wie niet of wel mag spreken, wie niet of wel iets mag 
doen, en in welk taalgebruik hij dat kan doen. Het gaat om een specifieke integratie 
tussen zijn, doen en zichtbaarheid ‘that frames a polemical common world’ (Rancière 
2004, 10). 
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Op basis van deze ‘esthétique primaire’ (2000, 14) kan worden gekeken naar de 
manier waarop artistieke praktijken in deze verdeling interveniëren: wat ze 
zichtbaar maken, welke plaats ze innemen, wat ze doen ten opzichte van het 
dominante ‘partage du sensible’ (14, 64). Met betrekking tot het proza van de jaren 
zestig kunnen we denken aan bijvoorbeeld volgende vragen: welke lichamelijkheid 
en seksualiteit worden zichtbaar gemaakt, en hoe thematiseren deze romans de 
verhouding ervan tot burgerlijk-katholieke opvattingen en taboes? 

Deze specifieke verhouding tussen politiek en esthetiek betekent op zijn beurt dat 
het politieke van de esthetiek niet gelegen is in het politieke engagement van de 
auteur noch in de representatie van politieke of maatschappelijke gebeurtenissen 
(Rancière 2004, 10), maar in datgene wat politiek en esthetiek gemeen hebben: ‘des 
positions et des mouvements des corps, des fonctions de la parole, des répartitions 
du visible et de l’invisible’ (2000, 25). Slechts binnen dit systeem kunnen esthetische 
praktijken de dominante verdeling bevestigen of er zich van losmaken. Volgens 
Rancière is de duiding echter onderhevig aan hetzelfde regime als datgene waarin de 
kunsten zich nu bevinden. Dat zorgt ervoor dat er tussen het kunstwerk en de 
duiding nooit een eenduidige relatie bestaat, en dat elke duiding als een 
symptomatologie is. In de volgende paragraaf ga ik daar dieper op in wanneer ik de 
artistieke regimes bespreek die Rancière onderscheidt (3.2.2). Vervolgens formuleer 
ik een kritiek op Rancières theorie (3.2.3). Ik eindig met aan te geven onder welk 
drievoudig voorbehoud de term ‘partage du sensible’ gebruikt kan worden, en stel 
een hypothese op voor de representatie van het lichaam in het proza van de jaren 
zestig (3.2.4).  

3.2.2 Artistieke regimes 

Volgens Rancière bevindt de kunst zich sinds de Franse revolutie in een esthetisch 
regime. Dat onderscheidt zich van een representatief of mimetisch regime dat 
Rancière verbindt met het classicisme. Deze regimes hebben betrekking op de 
manier waarop de kunsten zichtbaar worden en als dusdanig geïdentificeerd kunnen 
worden binnen een maatschappij: ‘Un régime de visibilité des arts, c’est à la fois ce 
qui autonomise des arts mais aussi ce qui articule cette autonomie à un ordre 
général des manières de faire et des occupations’ (30). In wat volgt ga ik in op deze 
twee regimes en wat zij inhouden voor de (politieke) werking van literatuur via 
Rancières artikel ‘The Politics of Literature’ (2004).  

Het representatieve regime kent een hiërarchische structuur. Er is een geheel aan 
normen die zorgen voor ‘partages du représentable et de l’irreprésentable, 
distinctions des genres en fonctions des représentés, principes d’adaptation des 
formes d’expressions aux genres, donc aux sujets représentés (…), critères de 
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distinctions et de comparaison entre arts, etc.’ (29-30). Dit komt overeen met een 
hiërarchische visie en inrichting van de maatschappij (31). Voor de literatuur is 
schrijven in dit regime als spreken, en meer bepaald is schrijven als een ‘speech act’. 
Dit veronderstelt een hiërarchie tussen een orator en een volk. Die eerste richt zich 
met de juiste speech-acts tot het daartoe geschikt geachte publiek waardoor zij het 
gewenste effect hebben bij dat publiek (2004, 14). Deze notie van de ‘speech-act’ 
gaat gepaard met een zekerheid over betekenis: ‘meaning was a relation of address 
from one will to another. The hub of the system was the idea of speaking as using 
words to produce appropriate aims: specific moves in the souls and motions of 
bodies’ (16).  

Om inzicht te geven in de veranderingen die plaatsvonden in het esthetische 
regime, spreekt Rancière over taal als ‘mute pebbles’ of als een ‘mute letter’ (14). 
Deze impliceren dat er niet langer sprake is van een hiërarchie. In het esthetische 
regime wordt kunst als iets singuliers geïdentificeerd, maar tegelijk verdwijnen alle 
schotten tussen kunst en andere manieren van doen of kijken. Kunst is bevrijd van 
elke regel, van elke ‘hiérarchie des sujets, des genres et des arts’ (2000, 33). Simpel 
gezegd wordt kunst meer dan ooit als iets singuliers geïdentificeerd, maar tegelijk 
kan binnen het esthetische regime alles kunst worden: het esthetische regime ‘fonde 
en même temps l’autonomie de l’art et l’identité de ses formes avec celles par 
lesquelles la vie se forme elle-même’ (2000, 33). Rancière verbindt het esthetische 
regime dan ook met democratie en gelijkheid. Democratie ziet hij niet louter als een 
sociale verdeling, maar als een specifieke verdeling van ‘le partage du sensible’: een 
regime waarin elke hiërarchische relatie kan worden doorbroken (2004, 14). 
Rancière geeft het voorbeeld van Madame Bovary waarin de stijl van Flaubert 
onverschillig was ten opzichte van hoge of lage onderwerpen (12).  

Binnen dit esthetisch regime is er geen onderscheid meer tussen de orator en het 
volk. Rancière spreekt in dat verband van ‘literariness’: de idee dat een tekst van 
ieder afkomstig en voor ieder bestemd kan zijn. Het gaat om ‘a partition of the 
perceptible in which one can no longer contrast those who speak and those who only 
make noise, those who act and those who only live’ (15). Binnen de democratie van 
de ‘mute letter’ kan ieder een tekst op zijn of haar manier gebruiken. Met de 
hiërarchie valt binnen deze ‘partage du sensible’ logischerwijs ook de ‘speech act’ 
weg, en daarmee de idee van een welomlijnde betekenis. Betekenis is niet langer het 
resultaat van een relatie tussen een wil en een andere, maar ‘a relationship between 
signs and other signs’ (17). Tekens roepen slechts nog andere tekens op. Hierin 
bestaat de ‘double bind of literary muteness’ (17): literatuur was opeens voor 
iedereen bestemd, maar tegelijk werd de literatuur stom omdat haar betekenis niet 
langer duidelijk was. 
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In het esthetische regime is literatuur lezen het interpreteren van symptomen. 
Zinnen zijn gemaakt van ‘mute pebbles’ waarop men de sporen van het verleden en 
de betekenis ervan moet aflezen: ‘The words of literature had to display and 
decipher the signs and symptoms written in a “mute writing” on the body of things 
and in the fabric of language’ (17). Deze symptomatologie is niet enkel de manier 
waarop de lezer leest, maar ook de manier waarop de schrijver schrijft. Zo tracht de 
realistische schrijver7 betekenis te onttrekken aan de lichamen van ordinaire dingen: 
aan de kleren die mensen dragen of aan de banketten die ze houden. Met deze notie 
van het esthetische regime laat Rancière zien dat het onbepaalde karakter van de 
doofstomme keien zowel de mogelijkheidsvoorwaarde, de werkwijze als het 
resultaat is van de literatuur: ‘The patterns of (…) critical explanation of “what 
literature says” relied on the same system of meaning that underpinned the practice 
of literature itself’ (20).  

Het bestaan van het esthetische regime betekent niet dat het mimetische regime 
verdwijnt. Zo kan een auteur een boek schrijven met een geëngageerde thematiek 
waarvan hij hoopt dat die impact heeft op bijvoorbeeld de publieke opinie. Deze 
opvatting veronderstelt een mimetisch regime omdat er vanuit gegaan wordt dat een 
boodschap het juiste effect zal sorteren bij een geïdentificeerd publiek. Binnen het 
esthetische regime is daarover geen uitsluitsel te geven, en kunnen critici menen dat 
een dergelijke roman net niet geëngageerd is doordat hij de heersende literaire 
vormen of dominante codes overneemt. Die claim berust op zijn beurt evenzeer op 
een gelijkschakeling tussen een bepaalde vorm en een effect op het publiek, in dit 
geval een effect van bevestiging. 

3.2.3 Kritiek 

Opmerkelijk is de uitzonderingspositie die Rancière aan de literatuur toekent. De 
geschetste evolutie van een mimetisch naar een esthetisch regime zou eerst plaats 
hebben gevonden in de literatuur (2000, 49). Daarnaast zouden methodes die de 
werkelijkheid symptomatisch lezen, zoals de psychoanalyse of het marxisme, 
uitlopers zijn van dit esthetisch-literaire regime: ‘trouver les symptômes d’un temps, 
d’une société ou d’une civilisation dans des détails infimes de la vie ordinaire (…), ce 
programme est littéraire avant d’être scientifique’ (51).8 Deze wende is opmerkelijk 
omdat Rancière op die manier het esthetische regime een grond en een oorsprong 

 
                                                      
7 Rancière lijkt het esthetische regime te laten beginnen met het realisme.  
8 Of nog: ‘The symptomatic reading that underpins the practices of historical or sociological interpretation 
was first of all a poetical revolution’ (Rancière 2004, 21).  



 

72 

toedicht, terwijl binnen dat betekenisregime – waarvan hij als filosoof evengoed deel 
uitmaakt – een dergelijke grond eigenlijk onmogelijk is: tekens leiden slechts naar 
andere tekens.  

Rancière toont zich op dit punt een idealistisch denker.9 Dat kunnen we 
verduidelijken aan de hand van het korte hoofdstukje in Le partage du sensible over 
kunst en techniek (2000, 46-53). De Franse filosoof bekritiseert daar het canonieke 
stuk van zijn Duitse collega Walter Benjamin, ‘The Work of Art in the Age of 
Mechanical Reproduction’ (1936). In dat stuk stelt Benjamin zich de vraag of de 
fotografie en de film niet hebben geleid tot ‘a qualitative transformation’ van de 
kunst (1969, 225) doordat de cultwaarde of het aura van het kunstwerk teniet wordt 
gedaan. Onder meer door het shockeffect van de montage in film zou het publiek zich 
emanciperen door een kritischere houding aan te nemen ten opzichte van het 
kunstwerk (234).  

Rancière gaat in tegen Benjamins materialistische determinering waarbij de kunst 
van aard verandert door nieuwe technieken. Vervolgens draait hij de redenering om: 
er is eerst een paradigma nodig waarbinnen deze technieken als kunst kunnen 
worden herkend. Dat paradigma is voor Rancière wat het mogelijk maakt dat een 
anoniem persoon uit het publiek het onderwerp kan worden van een dergelijke 
technische kunst. Meer zelfs: ‘C’est parce que l’anonyme est devenu un sujet d’art 
que son enregistrement peut être un art’ (2000, 48). Niet de materialistische 
omstandigheden veranderen de kunst, maar de onderwerpskeuze verandert het 
materiaal: ‘Pour qu’une manière de faire technique – que ce soit un usage des mots 
ou de la caméra – soit qualifié comme appartenant à l’art, il faut d’abord que son 
sujet le soit’ (49). Voor Rancière begint het esthetische regime dan ook niet, zoals het 
modernisme het wil, vanuit een breuk met de traditie, maar met ‘des décisions de 
réinterprétations de ce que fait ou ce qui fait l’art’ (35). Naast idealistisch lijken 
Rancières opvattingen ook subjectivistisch met hun nadruk op keuzes en 
beslissingen.  

Rancières conceptie van het esthetische regime vertoont een opmerkelijke 
spreidstand. Enerzijds legt hij de nadruk op het materiële aspect van de ‘partage du 
sensible’. Politiek en kunst zorgen voor ‘des réagencements matériels des signes et 
des images, des rapports entre ce qu’on voit et ce qu’on dit, entre ce qu’on fait et ce 
qu’on peut faire’ (62). Anderzijds schenkt hij in zijn theorie zo goed als geen 
aandacht aan materiële en historische omstandigheden. Het esthetische regime blijft 
bij Rancière vooral een ideëel regime dat vandaag op net dezelfde manier 
functioneert als bij zijn inauguratie. Vandaaruit gaat Rancière in tegen ‘>l@a 
 
                                                      
9 Vergelijk Van Gerrewey 2008. 
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multiplication des discours dénonçant la crise de l’art’ (8). Zien velen in Benjamins 
vermelde tekst een argument voor het mislukken van het modernistische project 
waarin de kunst leiding zou geven aan het leven, dan hoeft voor Rancière deze 
negatieve conclusie niet te worden getrokken. Dat project is immers eigen aan de 
centrale paradox van het esthetische regime: het verlies van de specificiteit van de 
kunsten leidt tot het verlangen naar een kunst die zich inschrijft in de wereld van de 
dingen. Dat zou echter het einde betekenen van de kunst, en dus moet zij 
noodgedwongen bewegen tussen beide polen.  

De politieke impact van kunst blijft dan ook altijd verzekerd bij Rancière: ‘Les 
énoncés politiques ou littéraires font effet dans le réel (…). Ils définissent des 
variations des intensités sensibles, des perceptions et des capacités des corps’ (62). 
Dat kan Rancière zeggen net omdat binnen het esthetische regime ‘changing the 
world’ en ‘interpreting the world’ niet zonder meer gecontrasteerd kunnen worden 
(2004, 23). Rancière gaat hier voorbij aan de vraag van de machtsverhoudingen en 
de materialistische omstandigheden – de dominante ‘partage du sensible’ – 
waarbinnen een interpretatie functioneert en in welke mate zij zich kan 
materialiseren in instituties, lichamen, etc. In die zin heeft Rancière te weinig 
aandacht voor de manier waarop een bestaande hegemonische verdeling invloed 
heeft op de (impact van) interventies van literatuur of andere kunsten. 

3.2.4 Hypothese 

De notie van ‘le partage du sensible’ vraagt dus om een omzichtige benadering. Ik wil 
drie zaken aanstippen. In de eerste plaats gaat Rancière op een idealistische manier 
met het begrip om, waardoor er te weinig aandacht is voor de historische en 
materiële omstandigheden waarin een artistieke of literaire interventie plaatsvindt. 
Dat lijkt ten tweede het gevolg te zijn van het gebrek aan methodologie om die 
verdeling te duiden. In mijn analyses maak ik daarom gebruik van discours- en 
affecttheorie. Een discourstheoretische analyse ligt voor de hand aangezien ook zij 
vragen stelt naar wat in een bepaalde periode en tijd verteld kan worden over een 
object en door wie. Ik maak gebruik van de inzichten van Foucault, en van Laclau en 
Mouffe. Ten tweede focus ik mij op affecten en de manier waarop zij historisch en 
maatschappelijk bepaald zijn.10  

 
                                                      
10 In zijn kunstfilosofische essays geeft Rancière verschillende malen aan dat de productie van affecten 
deel uitmaakt van ‘le partage du sensible’ (2008, 71, 72, 91). Op welke manier dat gebeurt, legt hij niet uit. 
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Een derde en laatste voorbehoud betreft de interventie van kunst binnen een 
dominante ‘partage du sensible’ die de mogelijkheidsvoorwaarden schept. Rancière 
besteedt daarbij veel aandacht aan kunst als een emergente vorm:  

La fiction n’est pas la création d’un monde imaginaire opposé au monde réel. 
Elle est le travail qui opère des dissensus, qui change les modes de 
présentations sensible et les formes d’énonciations (…) en construisant des 
rapports nouveaux entre l’apparence et la réalité, le singulier et le commun, le 
visible et sa signification’ (2008, 72). 

Dit veronderstelt impliciet dat het emergente geduid moet worden in relatie met het 
dominante, maar het houdt te weinig rekening met de optie dat kunst de bestaande 
‘partage du sensible’ kan bevestigen. Om mijn kritiek op Rancières theorie te 
scheiden van mijn gebruik van het begrip ‘partage du sensible’, gebruik ik vanaf nu 
enkel nog de Nederlandse vertaling van het begrip: de verdeling van het zintuiglijke 
waarneembare.  

Tot slot stel ik een onderzoekshypothese op voor de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare in het proza van de jaren zestig. Voor de representatie van het 
lichaam meen ik dat dit proza een erkenning of bevrijding van het lichaam 
tentoonspreidt, maar dat het lichaam tegelijk cerebraal bemiddeld blijft. Ik bedoel 
daarmee dat er geen ontkenning of minimalisering van het lichaam is, noch een 
(gedeeltelijke of volledige) overgave van het bewustzijn aan het lichaam. Op het vlak 
van seksualiteit is er bijvoorbeeld niet een onderdrukking van de driften noch een 
onderwerping eraan. Veeleer moeten lichaam en geest voortdurend op elkaar 
afgestemd worden zodat het individu zich op een evenwichtige en authentieke 
manier kan bewegen in de hem vervreemdende en onderdrukkende maatschappij. 
Een ontkenning van lichamelijkheid of een eruptie van driften kan uiteraard 
opgenomen zijn in de schriftuur, maar zal volgens deze hypothese negatief 
gewaardeerd worden of op een andere wijze gecompenseerd worden.  

3.3 Corpus 

Op basis van de besproken literatuurgeschiedenissen heb ik vier romans 
geselecteerd die alle typerend zijn voor de sixties en de vormvernieuwing. Ik verdeel 
de romans in twee categorieën: 

a) Rauw realisme: Gangreen I (1968) van Jef Geeraerts en Turks fruit (1969) 
van Jan Wolkers. 
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b) Epistemologisch schrijven: Aankomen in Avignon (1970) van Daniël 
Robberechts en Paul-tegenpaul (1970) van Paul de Wispelaere. 

Deze vier romans zijn verschenen in de periode 1968-1971 die ik als een cruciale 
fase heb omschreven binnen de periodisering van de prozavernieuwing. Het is de 
fase waarin de circulation het hoogst is en de vernieuwing als dusdanig wordt 
erkend, maar waarin tevens de kanteling wordt ingezet naar meer restauratieve en 
stabiliserende tendensen op zowel maatschappelijk als literair vlak (Ruiter e.a. 1996, 
291).  

De vier romans zijn ‘canoniek’, in die zin dat zij binnen de 
literatuurgeschiedenissen als karakteristiek en representatief worden beschouwd 
voor het proza van de jaren zestig.11 Ik dicht ze daarom geen bijzondere 
kwaliteitskenmerken toe noch aanvaard ik zonder meer die aparte status. Veeleer 
sluit deze keuze aan bij de opzet van dit proefschrift om enkele consensuele 
opvattingen over de toenmalige literatuur en context ter discussie te stellen. Daarbij 
valt meteen op dat de literatuurgeschiedenissen vooral hebben gefocust op 
mannelijke auteurs, en steevast minder aandacht hebben geschonken aan 
vrouwelijke auteurs als Andreas Burnier (pseudoniem voor Catharina Irma 
Dessaur), Mireille Cottenjé, Monika van Paemel en Lidy van Marissing.12 Dat cruciale 
probleem heb ik niet verholpen in mijn selectie van het corpus. Wel nemen 
genderkwesties een belangrijke plaats in mijn analyses in. 
 
In de vier romans zijn de hoofdpersonages sterk betrokken bij een veranderende 
omgeving. De romans getuigen enerzijds van een afrekening met of een kritiek op 
vrijheidbeknottende en vervreemdende opvattingen en gedragingen. Anderzijds 
geven ze blijk van de wil tot authentieke expressie en de poging zichzelf en de wereld 
opnieuw te ontwerpen. Deze romans staan met andere woorden kritisch in hun tijd 
en trachten daarvoor een nieuwe vorm of een nieuw ‘genre’ te vinden: een discours 
waarin de affectieve verwachting vervat zit een subjectpositie te creëren waarin het 
subject de werkelijkheid op een zinvolle manier kan ervaren. In de vier romans 
komt, kortom, de relatie tussen werkelijkheid en vorm en tussen context en tekst 
nadrukkelijk naar voren doordat deze boeken de mogelijkheden van de 
werkelijkheid verkennen en vormgeven.  

De rauw realistische romans doen dat door de schotten tussen taal en 
werkelijkheid op te heffen. Hun taalgebruik en hun stijl willen de indruk van 

 
                                                      
11 Zie in dat verband ook Buelens 2015. Ik ga niet op in de documentaire literatuur in zijn meest radicale 
vormen – zie daarvoor het onderzoek van Lieselot de Taeye (2015). 
12 Voor een case-study, zie mijn stuk over de positionering van Lidy van Marissing (Demeyer 2015).  
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onmiddellijkheid creëren: gebeurtenissen, gevoelens, gedachten lijken rechtstreeks 
en zonder franjes op papier te verschijnen. In de romans met een epistemologische 
problematiek is het aftasten van de werkelijkheid een centraal thema, dat leidt tot 
een bezinning over de mogelijkheden van de literatuur. De vier romans verschillen 
dan ook in de gradatie van literair bewustzijn: de mate waarin ze reflecteren op de 
verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, waarin ze blijk geven van 
vormbewustzijn en van wantrouwen tegenover overgeleverde literaire vormen.  

Het rauwe realisme behoort tot het realistisch-modernistische proza. Zowel 
Gangreen I als Turks fruit hebben kenmerken van het therapeutische schrijven en 
drukken enige argwaan uit ten opzichte van de traditionele roman. Op geen enkel 
moment doorbreken ze daarbij de realistische illusie: de grens tussen fictie en 
autobiografie is dun (zeker in het geval van Gangreen), maar de narrativiteit en 
continuïteit worden niet onderbroken door passages waarin het constructieve of 
vervalsende karakter van de ik-schriftuur of de reconstructie van het verleden wordt 
behandeld. De romans hebben vooral bijgedragen tot een inhoudelijke vernieuwing 
door een nieuwe mentaliteit ten opzichte van het traditionele gezag en tot de 
seksualiteit literair vorm te geven. Om die reden maken beide romans deel uit van 
het culturele geheugen in verband met de sixties en de lichamelijke en seksuele 
bevrijding (cf. hoofdstuk 8).  

De tweede categorie van het corpus beschouw ik als onderdeel van de neo-avant-
garde. In het epistemologische schrijven van Robberechts en De Wispelaere is de 
centrale poëticale problematiek de representatie van de werkelijkheid. Het gaat om 
een spanning tussen de beleving van de werkelijkheid en de talige uitdrukking 
daarvan, en daarmee verbonden de ambigue relatie tussen het lichamelijke en het 
cerebrale. Fictionaliteit, narrativiteit en continuïteit worden in beide romans in 
sterke mate doorbroken. In Aankomen in Avignon reflecteert de verteller 
voortdurend op het werkelijkheidsgetrouwe karakter van de gebruikte literaire 
technieken en maakt hij gebruik van documentair materiaal. Paul-tegenpaul is dan 
weer een gefragmenteerde verzameling van dagboekteksten, verhalend proza, 
essayistiek en kritiek.  

Benadrukken de vertellers in Gangreen I en Turks fruit ten volle het subjectieve 
karakter van hun expressie, dan valt bij Aankomen in Avignon en Paul-tegenpaul een 
tendens tot objectivering van de eigen identiteit waar te nemen. Daarbij gaan ze niet 
zover als de meer extreme literaire experimenten waarin het personage of het ‘ik’ 
herleid wordt tot een sjabloon of een grammaticale functie (cf. 2.2.3). De vertellers in 
de romans van Robberechts en De Wispelaere nemen een tussenpositie in: zij 
reflecteren over de verhouding tussen het personage en de autobiografische 
persoon. Doordat deze wisselwerking tussen tekst en context mij interesseert in dit 
onderzoek, laat ik meer verregaande experimenten buiten beschouwing. Ik doel 



 

 77 

enerzijds op experimenten die het autonome karakter van hun schriftuur 
vooropstellen en zich afwenden van een directe representatie van de werkelijkheid, 
en anderzijds op experimenten waarin het personage tot louter een functie of een 
model verwordt. 
 
Tot slot: de twee categorieën zijn opgesteld volgens toenemende vormelijke 
vernieuwing, maar ik verbind daaraan geen conclusies over het conservatieve of 
progressieve, het ideologiebevestigende of ideologiekritische karakter van de 
romans. Binnen een (post)modernistische poëtica wordt wel een kritisch effect 
toegeschreven aan de negatie van traditionele literaire vormen. 
Vervreemdingstechnieken of vormelijke vernieuwingen zouden een kritisch 
potentieel hebben door – om met een vers van Erik Spinoy te spreken – ‘onfeilbaar 
schuin te zien’ (Spinoy 2012, 17). Met hun dwars perspectief ondermijnen of 
doorbreken zij clichés, eenduidige patronen en sjablonen, en scheppen zij ruimte 
voor heterogeniteit en voor het andere.  

Deze poëtica berust op de herleiding van taal en ideologie tot codes. Sven Vitse 
spreekt van een ‘reïficeren’ van ideologie doordat dergelijke opvattingen ‘suggereren 
dat ideologie een “ding” is, in dit geval een talige of semiotische structuur’ (2014b, 
152). De doorbreking van verstarde of dominante codes impliceert vervolgens een 
kritische blikverschuiving.13 Hierdoor worden taal en ideologie echter gescheiden 
van hun levendige sociale praktijk en gereduceerd tot een puur formele 
aangelegenheid. Met betrekking tot taal merkt Raymond Williams op dat een 
dergelijke formalistische poëtica stoelt op de enerzijds terechte erkenning dat taal 
bestaat uit formele tekens en formele organisaties en de anderzijds onterechte 
veronderstellingen dat deze tekens arbitrair zijn en dat een tekensysteem slechts 
gedetermineerd is door interne formele regels (1977, 167). Er wordt dan geen 
rekening gehouden met ‘the lived and living relationships which (…) make all formal 
meanings significant and substantial’ (168). Taal en maatschappij blijven in dit model 
tegenover elkaar staan, terwijl er te weinig aandacht is voor de manier waarop 
taalgebruik steeds ‘maatschappelijke praktijken in die materiële werkelijkheid zijn’ 
(Vitse 2014b, 151). In mijn analyses ga ik dan ook niet uit van een vooropgestelde 
relatie tussen bepaalde literaire technieken en bepaalde kritische effecten. De 
 
                                                      
13 Sven Vitse bespreekt dit als een geval van ‘critical fallacy’: ‘het verschijnsel waarbij de criticus het eigen 
kritische bewustzijn projecteert als kenmerk of effect van de tekst’ (Vitse 2014b, 150). Hij geeft het 
voorbeeld van Vincent Jouve die in Poétique des valeurs (2001) een onderscheid maakt tussen literaire 
vormen die identificatie vooropstellen en andere die verwachtingen doorbreken. Aan de eerste categorie 
schrijft hij ideologiebevestigende effecten toe, terwijl de tweede groep een ideologiekritische functie zou 
hebben (156). Daaraan kan worden toegevoegd dat niet enkel de criticus, maar ook een literair auteur 
deze ideologiekritische functie aan zijn ontregelende taalvormen kan toedichten.  



 

78 

betekenis van literaire vormen is steeds afhankelijk van mijn duiding ervan tot het 
hegemonische. Tot die duiding wil ik komen via een analyse van de representatie van 
het lichaam. De manier waarop ik die analyse methodologisch wil aanpakken, vormt 
het onderwerp van het tweede deel. 

 



 

 

Deel 2  Lichaam, discours, affect 
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In dit proefschrift heeft het lichaam het dubbele statuut van onderzoeksobject en 
onderzoeksmethode. In de verschillende romans van het corpus bestudeer ik het 
lichaam als een object waarvan algemeen aangenomen wordt dat het zich in de jaren 
zestig onttrekt aan heersende normen en tradities. De studie naar dat lichaam kan 
zodoende inzicht brengen in de manier waarop de dissensus van de jaren zestig 
verbeeld wordt: welke tegenstellingen worden opgezet tussen welke types van 
lichamen, welke normen worden eraan verbonden, in welke lichaamsvormen vindt 
het subject wel of niet een affectief welbehagen, en welk inzicht in culturele normen 
biedt de affectieve omgang van het lichaam met zijn omgeving? 

Om op dergelijke vragen een antwoord te kunnen bieden stel ik in dit deel een 
methodologie op waarmee ik het lichaam in literaire teksten kan bestuderen. In een 
eerste hoofdstuk schuif ik een relationeel concept van het lichaam naar voren: het 
lichaam krijgt vorm via de verbindingen met ideeën, concepten, subjectposities, 
sociale condities, emoties, omgevingen, etc. Een dergelijke relationele opvatting van 
het lichaam is niet nieuw, en is sinds het constructivisme en de genderstudies van de 
jaren zeventig in zekere zin gemeengoed in de humane en sociale wetenschappen. 
Elke wijdverspreide theoretische consensus kan echter nieuwe valkuilen met zich 
meebrengen, en in het eerste hoofdstuk wil ik er daar enkele van aangeven.  

Om de relationele vorming van het lichaam te bestuderen maak ik gebruik van de 
discoursanalyse (hoofdstuk 2) en de affecttheorie (hoofdstuk 3). Hoewel beide 
vertrekken vanuit een relationeel en niet-essentialistisch lichaamsconcept, hebben 
zij een andere benadering van het lichaam. Ik beschouw die benaderingen als 
complementair. Legt de discoursanalyse vooral de nadruk op de talige en 
symbolische constructie van lichamen en hun culturele en sociale betekenis, dan 
heeft affectanalyse meer aandacht voor de lichamelijke beleving en materiële 
processen. Dat houdt geen ‘terugval’ in naar een natuurlijke opvatting van het 
lichaam zonder meer. Veeleer gaat het om de interactie tussen natuurlijke en 
culturele praktijken.  

Het is in dit deel niet de bedoeling om tot een uitgewerkte methodologie te komen 
die als een raster over de verschillende romans zal worden gelegd. Vanuit het 
gekozen relationele perspectief ligt de klemtoon op de eigenlijke analyses en moet 
het netwerk van relaties per roman afzonderlijk in kaart worden gebracht. De keuze 
voor discours- en affecttheorie vestigt de aandacht op concrete verwoordingen en op 
de concrete affectieve relaties. Ze vereist met andere woorden secure microlezingen. 
Vanuit deze microanalyses en via een aandacht voor het bijzondere wil ik tot meer 
algemene conclusies komen in verband met de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare. Met name wil ik kijken of er zich patronen aftekenen, of er sprake is 
van gelijkenissen of net van verschillen. 
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In de volgende hoofdstukken ontwikkel ik een methodologisch kader en zet ik de 
belangrijkste theoretische krijtlijnen uiteen waarmee ik de verschillende romans 
benader. Het is daarbij de bedoeling om theoretische reflecties om te zetten in meer 
concrete methodologische focuspunten en concepten die ik in de analyses kan 
inzetten. Eigen aan deze werkwijze is dat ik in de analyses nieuwe concepten of 
theorieën introduceer wanneer zij de interpretatie van de romans kunnen 
verhelderen. Deze sluiten weliswaar steeds aan bij het hier geschetste kader, maar ze 
worden niet in dit methodologische hoofdstuk toegelicht. In het laatste hoofdstuk 
van dit methodologische deel ga ik uitgebreider in op mijn leesmethode via de 
begrippen ‘paranoid and reparative reading’ van Eve Kosofsky Sedgwick. 
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 4 Hoe te spreken over het lichaam? 

“Donnez-moi donc un corps”: c’est la formule du 
renversement philosophique. Le corps n’est plus 
obstacle qui sépare la pensée d’elle-même, ce 
qu’elle doit surmonter pour arriver à penser. C’est 
au contraire ce dans quoi elle plonge ou doit 
plonger, pour atteindre à l’impensé, c’-est-à-dire à 
la vie. Non pas que le corps pense, mais, obstiné, 
têtu, il force à penser, et force à penser ce qui se 
dérobe à la pensée, la vie. On ne fera plus 
comparaître la vie devant les categories de la 
pensée, on jettera la pensée dans les categories de 
la vie. 

Gilles Deleuze, Cinéma 2: L’image-temps 
 
I could not fix bodies as simple objects of thought. 
Not only did bodies tend to indicate a world 
beyond themselves, but this movement beyond 
their own boundaries (…) appeared to be quite 
central to what bodies “are”.  

Judith Butler, Bodies That Matter 
 

Sinds de jaren zeventig heeft het lichaam de ‘onderaardse’ geschiedenis verlaten 
waartoe het in de Europese geschiedschrijving was gedwongen (Horkheimer e.a. 
2007 >1944@, 248):  

De haat-liefde voor het lichaam kleurt de hele moderne cultuur. Het lichaam 
wordt als iets van minder allooi, als iets wat in een staat van slavernij verkeert, 
nog eens opnieuw bespot en verstoten en tegelijkertijd als het verbodene, 
verdinglijkte, vervreemde begeerd (249).  

De kapitalistische arbeidsverdeling heeft volgens Horkheimer & Adorno de mens van 
zijn eigen lichaam vervreemd en heeft dat tot een corpus, een ding, een ‘voorwerp 
van machtsuitoefening’ (249) gemaakt. Het lichaam is onomstotelijk verminkt, en 
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zelfs diegenen die het lichaam prijzen, zoals de turners of de acteurs, ‘zien het 
lichaam als beweeglijk mechanisme (…), het vlees als stoffering van het skelet’ (252). 

De wending tot het lichaam in de humane en sociale wetenschappen heeft niet als 
inzet het lichaam opnieuw tot een nobel object te maken noch is ze uit op een 
harmonieuze hereniging van lichaam en ziel. Veeleer wordt het lichaam gezien als 
een vertrekpunt om allerhande maatschappelijke, politieke, economische of culturele 
abstracties kritisch tegen het licht te houden. In Spaces of Hope geeft David Harvey 
(2000, 14-15) twee redenen voor de opkomst van het lichaam als 
onderzoeksinteresse sinds de jaren zeventig. Ten eerste wijst hij op de onderwerpen 
die werden aangekaart tijdens en na de tweede feministische golf; onderwerpen 
waarin het lichaam en de kwestie nature-nuture een belangrijke rol spelen. Het gaat 
om vragen naar gender, seksualiteit, de betekenis van psychoanalyse, de macht van 
de symbolische orde en om vragen over het lichaam binnen de emancipatoire 
politiek van bijvoorbeeld ‘queer’-activisme en feminisme. 

Ten tweede kwam het lichaam in de belangstelling te staan als gevolg van het 
poststructuralisme en de deconstructie. Die hebben geleid tot de destabilisering en 
ontwrichting van alle traditionele en vertrouwde categorieën waarmee het denken 
inzicht poogde te verkrijgen in het bestaan en de wereld: het subject, de taal, het 
onderscheid tussen boven- en onderbouw, etc. Net daardoor werd er teruggekeerd 
naar het lichaam ‘as the irreducible basis for understanding’ (14). Harvey citeert 
instemmend Donald Lowe uit zijn studie The Body in Late-Capitalist USA (1995):  

>T@here still remains one referent apart from all the other destabilized 
referents, whose presence cannot be denied, and that is the body referent, our 
very own lived body. This body referent is in fact the referent of all referents, in 
the sense that ultimately all signifieds, values, or meanings refer to the 
delineation and satisfaction of the needs of the body. Precisely because all 
other referents are now destabilized, the body referent, our own body, has 
emerged as a problem (Lowe 1995, 14; in Harvey 2000, 14-15).  

Sinds de jaren zeventig geldt het lichaam als de grond voor hernieuwd 
epistemologisch en ontologisch onderzoek (Harvey 2000, 97). Voorbeelden zijn de 
vele onderzoeken in verband met gender, queer en seksualiteit, maar er valt ook te 
denken aan een boek als L’Anti-Œdipe (1972) van Deleuze & Guattari waarin het 
lichaam niet zozeer een deel is van het subject, maar het subject een gedecentreerd 
‘résidue’ is van de voortdurende productie van lichamelijke processen en 
verlangenstromen waarvan de openingsregels uit het boek de bevrijdende energie 
tonen: ‘Ça fonctionne partout, tantôt sans arrêt, tantôt discontinu. Ça respire, ça 
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chauffe, ça mange. Ça chie, ça baise’ (1972, 7).1 Bij denkers als Deleuze, maar ook 
Foucault of Lyotard geldt het lichaam als ‘a pedagogical introduction to self-
difference’ (Terada 2001, 5-6) net omdat de lichamelijke sensatie als onpersoonlijk 
wordt beschouwd.  

Deze belangstelling voor het lichaam impliceert niet dat het beoordeeld wordt als 
een onproblematische referent. Het lichaam bestaat immers niet op zichzelf, maar 
wordt gevormd door sociale praktijken, economische processen, taal, 
psycho(patho)logische processen, praktijken van gender en seksualiteit:2 het 
‘internalizes the effects of the processes that create, support, sustain, and dissolve it’ 
(Harvey 2000, 98). Het lichaam valt met andere woorden niet te herleiden tot 
zichzelf waardoor het als ‘maat der dingen’ (98) of als ‘referent of all referents’ 
(Lowe 1995, 14) een problematisch concept wordt. Laat ik dit illustreren. 

 ‘>T@ot nog toe,’ zegt de autobiografische verteller in Op weg naar de literaire 
receptie (1969) van René Gysen, ‘was ik een gezond persoon die aan een ziekte leed’ 
(1969, 96). Hij zag zijn ziekte als iets dat ‘aan >z@ijn bestaan toegevoegd’ was (96). In 
Gysens ziektebeschrijving echoot de tegenstelling tussen het intieme en eigen 
lichaam enerzijds en het andere of het vreemde anderzijds, een dualisme dat eigen is 
aan het westerse denken. De ziekte is het afwijkende dat zich op het eigene heeft 
geënt. Het lichaam dat normaliter een bondgenoot is in de alledaagse bezigheden, 
wordt nu een verraderlijke last en een onbeheersbare alteriteit: ‘Notre corps malade 
n’est plus un compagnon discret, mais une réalité qui s’impose insidieusement et qui 
refuse de se faire oublier’ (Marzano 2007, 52-53). 

In L’intrus (2000, uitgebreide editie 2010) neemt Jean-Luc Nancy zijn eigen 
hartfalen aan als een middel om dit dualisme te deconstrueren. In het korte boekje 
doet Nancy verslag van zijn harttransplantatie, wat leidt tot een bespiegeling van 
zowel metafysische als technische aard.3 Een belangrijke tegenstelling is die tussen 
eigen en vreemd. In de eerste plaats is de hartziekte de indringer die hem van 
zichzelf doet wegdrijven (Nancy 2010, 16): wat binnenin zit, wordt hem nu vreemd. 
Later krijgt het nieuwe hart die status toegedicht: dit vreemde element van een 
ander wordt in het eigen lichaam binnengebracht zodat hij zijn eigen leven kan 
verderzetten. Dat brengt de filosoof tot de volgende vragen:  

 
                                                      
1 Vergelijk Courtine (2006, 166). 
2 Ik ontleen deze opsomming aan Lowe (1995, passim).  
3 Techniek en metafysica groeien naar elkaar toe doordat de mens via zijn technische kennis steeds meer 
zijn eigen God aan het worden is: hij is steeds meer bij machte de eigen dood uit te stellen. In dit proces 
wordt de dood echter steeds meer aanwezig gesteld: ‘Différer la mort, c’est aussi l’exhiber, la souligner’ 
(Nancy 2010, 24). Er is immers niet langer het geloof in een oneindig leven achteraf; er is slechts nog het 
uitstellen van de dood. 
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Quelle est cette vie “propre” qu’il s’agit de “sauver”? Il s’avère donc au moins 
que cette propriété ne réside en rien dans “mon” corps. Elle n’est située nulle 
part, ni dans cet organe dont la réputation symbolique n’est plus à faire (27). 

De harttransplantatie maakt duidelijk dat het hart, traditiegetrouw het symbool van 
het leven, dat (eigen) leven niet bezit. Dat maakt dat het ‘ik’ vreemd voor zichzelf 
wordt: ‘Il y a l’intrus en moi, et je deviens étranger à moi-même’ (31). Deze 
vervreemding leidt niet tot een identificatie met de indringer. Die komt immers nooit 
alleen en houdt niet op met komen. Nancy spreekt van ‘une loi générale de 
l’intrusion: il n’y a jamais eu une seule intrusion: dès qu’il s’en produit une, elle se 
multiplie, elle s’identifie dans ses différences internes renouvelées’ (31-32). Concreet 
gaat het om een mogelijk proces van afstoting, de verzwakking van de immuniteit, de 
verschillende vormen van medicatie, de voortdurende scans en controles die het 
lichaam objectiveren, de mogelijke ingrepen die zich moeilijk laten representeren. 
Nancy besluit: ‘Je deviens indissociable d’une dissociation polymorphe’ (41).  

L’intrus brengt een concreet verslag van een hartziekte, maar het beweert tegelijk 
dat dit proces eigen is aan het menselijke bestaan dat nooit zonder meer autonoom 
is. De waarheid van de mens bestaat volgens Nancy in ‘son extériorité et son 
excessivité: son exposition infinie. L’intrus m’expose excessivement. Il m’extrude, il 
m’exporte, il m’exproprie’ (42). Dit idee sluit aan bij een centrale thematiek in 
Nancy’s oeuvre: ‘Elk “zelf” is van meet af aan blootgesteld aan een andersheid die aan 
mijn “zelfheid” ontsnapt’ (Devisch 2002, 28). Dit andere, zo geeft L’intrus letterlijk en 
figuurlijk aan, staat niet louter buiten onszelf, maar is steeds binnenin aan het werk 
en maakt het bestaan mogelijk (30). 

Met ons lichaam is ook onze identiteit voortdurend blootgesteld aan het andere. 
Dat is het inzicht waartoe het alter ego van René Gysen komt. Op het moment dat hij 
de ziekte tot ‘het wezen, de zin en de vervulling’ van zijn leven maakt (1969, 96), 
beseft hij dat zijn lichaam en identiteit steeds al geïnfiltreerd waren door allerhande 
vreemde elementen:  

Waaruit mag blijken dat ik niet vrij ben diegene te zijn die ik wil. Langs de 
kanalen van voeding, wooncomfort, denk- en leesgewoonten, 
amusementsprogramma’s, burgerlijke verplichtingen, sociale omgang, 
farmaceutische produkten, toerisme, drinkbaar water en hidden persuaders 
word ik gevormd tot medeplichtige aan wat ik niet wil (…) (96). 

Maakt Gysen nog een ‘romantische’ (97) tegenstelling tussen vrijheid en 
determinering, dan gaat Nancy een stap verder door te stellen dat de blootstelling 
van het lichaam aan al deze elementen niet een uitzondering is maar integendeel een 
mogelijkheidsvoorwaarde én een constant proces. Het lichaam bestaat en kan slechts 
bestaan als een relatie. Op dat relationele concept van het lichaam wil ik verder 
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ingaan (4.1). Wanneer dit concept als kritisch instrument wordt ingezet, geeft het 
soms aanleiding tot een reductionistisch denken. Daar plaats ik enkele 
kanttekeningen bij (4.2).  

4.1 Relationeel concept van het lichaam: articulatie 

Het lichaam bestaat slechts in zijn vervlechting met het andere, en deze vervlechting 
is een nooit eindigend proces. Deze filosofische lessen van L’intrus echoën en krijgen 
een sociaal-materialistische uitwerking in de twee basisproposities over het lichaam 
die David Harvey formuleert. Ik neem die proposities over en werk ze verder uit. Ten 
eerste is het lichaam volgens Harvey nooit af: het is een ‘unfinished project, 
historically and geographically malleable in certain ways’ (2000, 98). Deze 
kneedbaarheid kan op biologische grenzen stuiten, en hoeft niet te worden begrepen 
als een makkelijk of vlot proces. Niettemin is het historisch vast te stellen dat het 
lichaam zowel intern als extern verandert. Buigen psychoanalytici zich over de 
interne dynamiek, dan richten sociaal constructivisten zich veeleer op externe 
veranderingen.  

In het verlengde van deze eerste propositie stelt Harvey vervolgens dat het 
lichaam ‘a relational “thing” >is@ that is created, bounded, sustained, and ultimately 
dissolved in a spatiotemporal flux of multiple processes’ (98). Wat het lichaam is en 
wat het kan doen, is steeds afhankelijk van de fysieke, historische, economische en 
sociale context, en van de praktijken van lichaamsrepresentatie. Deze vorming van 
het lichaam gaat gepaard met distincties volgens klasse, ras, gender, fitheid, coolness, 
gezondheid, jeugdigheid, etc. De constructie van het lichaam gaat dus steeds gepaard 
met diverse waarden en normen die tegenstrijdig kunnen zijn of kunnen verschillen 
in tijd en plaats. Dat laatste geldt voor zowel het collectieve als het persoonlijke 
lichaam: iemand kan hiërarchisch laag staan binnen een arbeidsstructuur, maar 
hiërarchisch hoog in een nightlife-omgeving. Het lichaam is met andere woorden 
nooit eenduidig, maar incoherent en contradictorisch door de conflictueuze 
praktijken die het vormen (Lowe 1995, 6). Het vereiste lichaam van een persoon als 
werkkracht (flexibel in tijd en ruimte, gedisciplineerd, getraind tot lange werkuren, 
fit) staat bijvoorbeeld in contrast met het vereiste lichaam van diezelfde persoon in 
het nachtleven (extravagant, flegmatiek, lichaam belasten via drank, drugs, 
slaapgebrek). 

Harveys proposities vormen een goed uitgangspunt voor de bespreking van het 
lichaam in dit methodologische deel omdat ze oog hebben voor een grote 



 

88 

verscheidenheid aan vormende relaties en omdat ze rekening houden met processen 
van zowel biologisch-fysieke als sociaal-culturele aard. De idee van het lichaam als 
relationele constructie heeft zich immers vaak verengd tot het lichaam als een 
discursieve constructie. Daardoor komt de aandacht vooral te liggen op 
representaties van het lichaam. Dat heeft op zijn beurt aanleiding gegeven tot 
verkeerde opvattingen én beschuldigingen van ‘linguistic monism’ (Butler 2001, 
256): alsof het lichaam uit het niets door taal wordt gecreëerd of alsof het lichaam te 
reduceren valt tot de talige coördinaten die het identificeerbaar maken.  

Judith Butler beschouwt dit conflict tussen taal en lichaam als een ontologische 
kwestie. Wat het lichaam is, valt slechts te begrijpen via de taal waarin het lichaam 
zijn steeds veranderlijke betekenis krijgt en waarin zijn steeds veranderlijke grenzen 
worden afgebakend (tussen bijvoorbeeld de seksen). Tegelijk ontsnapt het lichaam 
als exces aan elke talige poging om het te begrijpen (256-257). Het zou verleidelijk 
zijn, aldus Butler, om te stellen dat het lichaam naast een talige ook een eigen 
ontologie heeft die op haar beurt te beschrijven of te onderzoeken valt. Butler stelt 
terecht dat het chiasme tussen taal en lichaam dan opnieuw de kop opsteekt:  

The body escapes its linguistic grasp, but so too does it escape the subsequent 
effort to determine ontologically that very escape. The very description of the 
extralinguistic body allegorizes the problem of the chiasmic relation between 
language and body and so fails to supply the distinction it seeks to articulate 
(257).  

Dit citaat behoeft drie opmerkingen. Ten eerste bedoelt Butler niet dat er een 
origineel materialistisch lichaam bestaat vooraf en buiten elk betekenissysteem om.4 
Daarom lijkt het mij ten tweede belangrijk om te benadrukken dat dit chiasme niet 
eigen is aan het lichaam, maar eigen aan de werking van betekenis en taal. Wat 
Butler hier schrijft over het lichaam, kan evengoed opgaan voor het subject, de 
maatschappij, de wereld of de natuur. Het lichaam heeft met andere woorden geen 
uitzonderingspositie in zijn verhouding tot de taal, in tegenstelling tot wat vele 
studies over het lichaam soms laten uitschijnen. 

Hoewel ik het ten derde eens ben met de opvatting dat elke poging om de werking 
en de ontologie van het lichaam te vatten steeds terugvalt op de sociale en 

 
                                                      
4 Dat idee brengt ze duidelijk naar voren in Bodies That Matter: ‘To claim that discourse is formative is not 
to claim that it originates, causes or exhaustively composes that which it concedes; rather, it is to claim 
that there is no reference to a pure body which is not at the same time a further formation of that body’ 
(2011 [1993], xix). De materialiteit van het lichaam wordt bij Butler gedacht als ‘the effect of power, as 
power’s most productive effect’ (xii). Er is dus geen materieel lichaam dat vervolgens een historische 
betekenis opgedrongen word; veeleer ontstaat het lichaam met die betekenis. Elke conatieve omschrijving 
werkt steeds ook performatief. 
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differentiële werking van taal, meen ik dat deze ontologische voorwaarde heeft 
geleid tot een epistemologische beperking. Vanuit de idee dat het lichaam slechts via 
de taal te kennen valt, is er verhoudingsgewijs veel aandacht uitgegaan naar het 
lichaam als symbool en representatie en weinig naar het lichaam als 
ervaringsmodus. Dat is ten onrechte. Zoals Donald Lowe stelt is er geen ‘equivalence 
between body image/representation and the lived body’ (Lowe 1995, 1). 

Het lichaam als levende entiteit moet worden benadrukt. Het risico bestaat 
immers dat vanuit de idee van een discursieve en sociaaleconomische vorming van 
het lichaam volgt dat het lichaam een louter passieve entiteit is. De symbolen en de 
materiële processen van de maatschappij (gender, lifestyle, productie, etniciteit) zijn 
echter geen kneedvormen die het lichaam zonder meer in het juiste gareel dwingen. 
Harvey wijst erop dat ‘the human body is active and transformative in relation to the 
processes that produce, sustain and dissolve it’ (2000, 99). Het lichaam internaliseert 
de externe processen die het vormgeven, en geeft op die manier zichzelf mede vorm.  

Dit dynamische proces tussen het lichaam en zijn vormende relaties kan gevat 
worden via het begrip ‘articulatie’ dat Bruno Latour introduceert in ‘How to Talk 
About the Body’ (2004). In dat artikel schuift Latour een nieuw en dynamisch 
lichaamsconcept naar voren. De voornaamste antoniem van het lichaam is voor hem 
niet de geest, maar dood of onaangeraakt zijn (‘unaffected’). Volgens Latour betekent 
het hebben van een lichaam ‘to learn to be affected, meaning “effectuated”, moved, 
put into motion by other entities, humans or non-humans. If you are not engaged in 
this learning you become insensitive, dumb, you drop dead’ (2004b, 205). Een dood 
lichaam verschilt bij Latour niet van een klomp vlees of een levenloos object. Latours 
definitie is net als die van Harvey anti-essentialistisch. Wat hem interesseert is niet 
zozeer wat het lichaam is, maar het lichaam als een raakvlak dat des te beter 
beschreven kan worden wanneer het door meer zaken wordt aangeraakt.  

Latour geeft het voorbeeld van iemand die voor een job in de parfumindustrie een 
week lang zijn neus traint met een ‘odeur kit’. Een dergelijke training wordt 
normaliter beschouwd als een cognitief proces, maar de Franse socioloog analyseert 
het als een belichaamd en sensitief proces dat weliswaar niet los staat van cognitie 
(Blackman 2008, 96-97). De training leert de neus ‘to be affected, that is effected by 
the influence of the chemicals which, before the session, bombarded >the@ nostrils to 
no avail’ (Latour 2004b, 207). De affectieve training van de neus zorgt ervoor dat hij 
verwerkelijkt wordt als een orgaan dat nu gevoeliger is voor de differentiatie tussen 
verschillende geuren.  

Latour noemt dit een proces van articulatie. De ‘odour kit’ articuleert het lichaam, 
of maakt de neus ‘articulate’: die kan zich nu beter en sensibeler ‘uitdrukken’. ‘The 
main advantage of the word “articulation,”’ zo stelt Latour, ‘is not its somewhat 
ambiguous connection with language and sophistication, but its ability to take on 



 

90 

board the artificial and material components allowing one to progressively have a 
body’ (210). Articulatie betekent voor Latour immers ‘being affected by differences’ 
(210), en elk aspect dat daartoe bijdraagt maakt deel uit van de articulatie. Het 
artificiële (zoals de kit) is dan niet louter een bemiddelaar, maar een noodzakelijk 
element dat ervoor zorgt dat het lichaam verschil leert. Het onderscheid tussen het 
reële en het artificiële verdwijnt dus bij Latour: ‘the more artificiality, the more 
sensorium, the more bodies, the more affections, the more realities will be registered’ 
(213). Dit maakt tevens dat er geen einde is aan de mogelijke articulaties en 
mogelijke verschillen waarvoor het lichaam gevoelig wordt (211). Net als bij Harvey 
is het lichaam bij Latour ‘an unfinished project’ (Harvey 2000, 98).  

Twee aannames bij Latour moeten hier weersproken worden. Ten eerste krijgt de 
oneindige mogelijkheid tot nieuwe articulaties van verschil een normatieve 
dimensie. Wie zichzelf immers niet openstelt voor verschillen, dreigt een dood 
lichaam te worden. Ik vind de term ‘articulatie’ daarom vooral bruikbaar om erop te 
insisteren dat de sociale constructie van het lichaam steeds aspecten van ervaring, 
affectiviteit en sensibiliteit veronderstelt. Daarbij gaat het mij niet enkel om de 
articulaties die een lichaam produceert en waarmee het leert ‘to be affected’, maar 
ook om eerdere articulaties die de vanzelfsprekende verhouding van het lichaam tot 
zijn omgeving uitmaken (cf. infra). 

Ten tweede lijkt Latour impliciet aan te nemen dat deze articulaties succesvol en 
cognitief zijn. Hij wijst wel op de mogelijke verschillen tussen subjecten en hun 
articulaties (de ‘odour kit’ zorgt niet bij iedereen voor dezelfde articulaties), maar 
zijn interesse gaat vooral uit naar (succesvolle) ‘layers of difference’ (Latour 2004, 
209). Ik wil daarnaast aandacht hebben voor de articulaties die zo ‘natuurlijk’ 
aanvoelen dat men er zich niet meer van bewust is, en voor gefrustreerde 
articulaties. Dat veronderstelt een aandacht voor normen en waarden. De articulatie 
van een lichaam verraadt binnen de maatschappij een zekere distinctie of positie die 
andere articulaties mogelijk maakt of net niet. Ik wil deze bedenkingen 
verduidelijken aan de hand van de terminologie van de socioloog Pierre Bourdieu.  

Bourdieu spreekt over iemands ‘habitus’ als de belichaming van de sociale en 
objectieve condities (klasse, gender, etniciteit, etc.) waarin iemand opgroeit en leeft. 
Hij stelt dat het lichaam ertoe neigt ‘à imposer l’intégration de l’espace corporel, de 
l’espace cosmique et de l’espace social’ (Bourdieu 1980, 130.) Het lichaam 
incorporeert sociale structuren om die vervolgens weer te veruitwendigen. Door de 
incorporatie verkrijgen deze sociale condities een automatisch, en daardoor 
natuurlijk karakter (116). Het is met andere woorden niet zo dat de sociale condities 
in ‘rapport au corps’ gereduceerd kunnen worden ‘à une “image du corps”, 
répresentation subjective (…) qui serait constituée pour l’essentiel à partir de la 
représentation du corps produite et renvoyée par les autres’ (122). De relatie is niet 
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iets ‘que l’on a, comme un savoir que l’on peut tenir devant soi, mais quelque chose 
que l’on est’ (123). Dit ‘zijn’ is de ‘natuurlijke’ ervaring van de wereld. We zijn ons er 
niet meer van bewust dat die ervaring ontstaan is in de dynamische relatie tussen 
lichaam, natuur en maatschappij.  

Deze natuurlijke ervaring geldt met name in de sociale velden die 
overeenstemmen met de habitus van het subject. Deze overeenstemming bestaat 
wanneer het veld en de habitus door dezelfde objectieve condities worden gestuurd. 
In dat geval weet het lichaam (onbewust) op welke manier het zich moet gedragen: 
zijn gedragspatroon is gearticuleerd om gevoelig te zijn voor de condities en 
distincties die in een dergelijk veld aanwezig zijn. Dit gedragspatroon werkt 
symbolisch: het lichaam dat natuurlijk beweegt in sommige velden verkrijgt een 
negatieve of positieve distinctie. Die distinctie heeft betrekking op de 
geïncorporeerde objectieve condities: klasse, gender, etniciteit, lifestyle, etc.  

Deze habitus werkt niet determinerend en kan bijgevolg worden uitgebreid met 
andere articulaties die erbij aansluiten. Dit impliceert dat deze articulaties aansluiten 
bij de normen en waarden die het lichaam zich al eigen heeft gemaakt. Bourdieu stelt 
dat deze articulatie of integratie van het kosmologische (het culturele, het 
ideologische), het sociale en het lichamelijke ‘un grand laxisme logique’ 
veronderstelt (130). Er is een beperkt aantal sociale schema’s of opposities (zoals die 
tussen man en vrouw) dat op een eindeloos aantal situaties wordt toegepast en aldus 
aanleiding geeft tot een voortdurende diversificatie. Het lichaam is hier de motor 
van: het geldt als een ‘opérateur analogique instaurant toutes sortes d’équivalences 
pratiques entre les différentes divisions du monde social, divisions entre les sexes, 
entres les classes d’âge et entre les classes sociales’ (120; mijn cursivering). Kortom: 
het lichaam bestaat in relaties die zichzelf steeds verder diversifiëren via articulaties, 
maar die daarbij wel telkens min of meer dezelfde waarden reproduceren.  

Daarnaast kan de natuurlijke ervaring gefrustreerd worden doordat er een frictie 
bestaat tussen de habitus en een sociaal veld. Zo kan bijvoorbeeld de arbeider 
gevoelig zijn voor de verschillen in gedragspatronen wanneer hij zich bevindt op de 
opening van een kunstgalerie, maar daarom is hij niet per sé in staat om die 
verschillen te articuleren en deel te laten uitmaken van zijn habitus: ‘when a body 
knows it does not belong within a certain space (…), there is a schism between the 
habitus and the field’ (Probyn 2005, 49-50). Tot slot kan iemand weigeren om zich 
aan te passen aan een bepaald veld zelfs al heeft hij er de juiste habitus voor. Er kan 
zich bijvoorbeeld een conflict op het vlak van normen en waarden afspelen. Mensen 
bewegen zich steeds in verschillende sociale velden die andere condities kunnen 
vereisen en in die zin met elkaar kunnen botsen. 

Het lichaam is dan ook een middel tot kritiek, net omdat het niet louter passief is 
maar steeds actief en transformerend in relatie met de processen die het 
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constitueren: ‘The human body is a battleground within which and around which 
conflicting socio-ecological forces of valuation and representation are perpetually at 
play’ (Harvey 2000, 116). De wending naar het lichaam binnen de humane en sociale 
wetenschappen betekende tevens een conceptualisering van het lichaam als verzet 
en opstand, als ondermijning en subversie. Belangrijke voorbeelden hiervan vinden 
we in postkoloniale studies, queer- en genderstudies en in emancipatoire politiek 
zoals de seksuele revolutie in de jaren zestig. Ook in de literatuurwetenschap is veel 
aandacht besteed aan het kritische potentieel van het lichaam. In de volgende 
paragraaf ga ik daarop in en bespreek ik enkele valkuilen bij het gebruik van een 
relationeel en kritisch concept van het lichaam.  

4.2 Het lichaam als kritiek 

De analyse van het lichaam in de werkelijkheid valt uiteraard niet samen met de 
analyse van het lichaam in de literatuur. De constructie van een werkelijk lichaam is 
op elke plek en elk moment door meer factoren bepaald dan een literair lichaam dat 
slechts een fragment van de gehele werkelijkheid kan vatten. Dat neemt niet weg dat 
de literaire representatie van het lichaam wel degelijk geconstrueerd wordt binnen 
een sociaal netwerk van discoursen, representaties en gedragspatronen, en dat de 
literaire representatie op haar beurt daartoe bijdraagt.  

Die bijdrage wordt vaak begrepen als een kritiek. Literatuur zou kritisch zijn ten 
opzichte van dominante lichaamsbeelden op het vlak van bijvoorbeeld gender, 
seksualiteit of etniciteit. Opmerkelijk is dat dit subversieve vermogen veeleer aan het 
lichaam als lichaam wordt toegeschreven dan aan een afwijkende opvatting over wat 
het is om een lichaam te hebben of te zijn. Wilke spreekt bijvoorbeeld over het 
lichaam als enerzijds historisch geconstrueerd en anderzijds ‘material ground for 
freedom’ (Wilke 2000, 8). Een standaardformulering van de manier waarop dit 
kritische potentieel begrepen moet worden, vinden we bij Lyn Marven:  

The body is materialized through entering into discourse; there is no 
unmarked body prior to its signification in relation to constructs of gender, 
race and the viably human. And yet the body is not fully subsumed within 
discourse; its materiality – its physicality, the embodiment of the subject – 
exceeds all discourse and language, and thus provides ground for resistance to 
hegemonic structures (Marven 2005, 28).   

In deze formulering herkennen we de hierboven besproken ontologische 
formulering van Butler: het lichaam gaat elke discursieve identificatie te buiten. Aan 
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dat exces wordt bij Marven en anderen een verzetskracht toegeschreven. Mijn kritiek 
hierop is drievoudig en wijst op enkele meer algemene pijnpunten in de wending tot 
het lichaam. Het komt erop neer dat het relationele aspect van het lichaam uit het 
oog verloren wordt. 

In de eerste plaats krijgt het lichaam in dergelijke formuleringen een 
transcendent, idealistisch en ahistorisch karakter, terwijl tegelijkertijd de niet tot 
taal te reduceren materialiteit van het lichaam voorgesteld wordt als subversief. Het 
lichaam functioneert hier in de termen van Laclau & Mouffe als een ‘dislocatie’: het 
lichaam is het lacaniaanse reële dat het dominante discours doorbreekt en de 
behoefte aan een nieuw discours markeert. Het lichaam wordt op die manier datgene 
wat zich via zijn materieel en fysiek karakter aan alle categorieën onttrekt. Terwijl 
benadrukt wordt dat het lichaam bestaat in de relaties die het materialiseren en 
creëren, verdwijnen deze relaties bij het lichaam als kritisch exces.  

 Hierdoor wordt ten tweede de bruikbaarheid van het lichaam als analytisch 
concept enorm gereduceerd. Het lichaam is een sociale constructie, maar lijkt dat 
niet langer (of minder) te zijn op het moment dat dit lichaam als subversieve 
materialiteit de hegemonische lichamelijke orde doorbreekt. Hier wreekt zich de 
transpositie van een ontologische aanname naar een analytisch of kritisch project: 
wat het lichaam is verstoort elk discours dat het lichaam tracht af te bakenen, maar 
daardoor is het resultaat van die verstoring telkens hetzelfde: een ontologisch exces 
dat niet in te dammen valt.  

Waaraan het dan ook ten derde ontbreekt in een dergelijk ‘kritisch’ relaas, is enig 
idee van ‘direction’ (Harvey 2000, 118). Het fysieke en materiële lichaam is dan wel 
de plaats waarop de ontwrichting van de heersende hegemonie plaatsvindt, maar het 
ontbreekt dat lichaam verder aan enige vorm van agens om een alternatief te 
ontwikkelen. Harvey stelt dat het lichaam daarom opnieuw theoretisch verbonden 
moet worden met noties van het individu en de identiteit zonder daarbij te vervallen 
in een naïeve liberale illusie (118-119). 

 Meer algemeen kunnen we stellen dat er in een dergelijke kritische literaire 
analyse sprake is van ‘body reductionism’: ‘the idea that the body is the only 
foundational concept we can trust in looking for an alternative politics’ (119). Ik gaf 
eerder al aan dat een ontologisch exces niet louter een lichamelijke aangelegenheid 
is, waardoor de exclusieve focus op dat lichamelijke exces weinig gefundeerd is. Deze 
vorm van lichaamskritiek valt te historiseren: hij is eigen aan een (vorm van) 
poststructuralistisch denken dat een al te grove bifurcatie opstelt tussen enerzijds 
het lichaam als een talig en discursief gearticuleerd deel van de hegemoniale status-
quo en anderzijds het lichaam als een fysieke materialiteit die deze status-quo 
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ondermijnt zonder meer – d.i. zonder enig kritisch of alternatief vervolg.5 De idee dat 
er steeds ‘a bodily residue’ is ‘that cannot be subsumed under the text-metaphor’, dat 
‘sensuousness subverts meaning’ (Hertel 2005, 17, 18) is een historische en culturele 
symbolisering van het lichaam die eigen is aan een theoretisch en kritisch 
programma. 

In dit proefschrift schrijf ik het lichaam niet per definitie een kritisch potentieel 
toe. Ik wil daarentegen bestuderen op welke manier het lichaam in mijn corpus 
steeds is ingeschreven in sociale relaties, culturele representaties, tijd en ruimte, 
fantasieën, etc. (Harvey 2000, 130). Om deze relaties in kaart te brengen maak ik 
gebruik van discours- en affecttheorie. De eerste richt zich voornamelijk op de 
symbolische dimensie van het lichaam, terwijl de tweede aandacht heeft voor het 
ervarende en materiële lichaam. Bij beide gaat het er echter om oog te hebben voor 
de manier waarop symboliek en ervaring relationeel tot stand komen. 

Ik wil tot slot opmerken dat ik het lichaam geen uitzonderlijke plaats toedicht 
binnen de prozavernieuwing van de jaren zestig. Ik beschouw het lichaam niet als 
een essentialistisch vertrekpunt waaruit verschillende andere ontwikkelingen 
volgen. Noch stel ik dat de aandacht voor het lichaam heeft geleid tot vormelijke en 
inhoudelijke vernieuwingen in het proza. Ik analyseer het lichaam daarentegen als 
een knooppunt binnen het rizoom van de jaren zestig. In hun rizomatisch model 
vatten Deleuze & Guattari de werkelijkheid als een ‘multiplicité’ die niet één 
allesoverheersende dimensie kent die het geheel zou integreren.6 Binnen dit model 
kan elk element met een ander verbonden worden zonder dat daarbij sprake is van 
essenties, eenheden, dualismen of determinaties. Deze verbonden elementen 
verhouden zich niet als een start- tot een eindpunt, maar vormen steeds een ‘milieu’ 
(Deleuze e.a. 1980, 32) waarin allerhande bewegingen plaatsvinden. Via het lichaam 
het rizoom van (de literatuur van) de jaren zestig binnentreden, impliceert een 
opmerkzaamheid voor de verhouding van dat punt tot andere punten. Of zoals de 
Franse filosofen schrijven in hun boekje over het oeuvre van Kafka:  

On cherchera (…) avec quels autres points se connecte celui par lequel on 
entre, par quels carrefours et galeries on passe pour connecter deux points, 
quelle est la carte du rhizome, et comment elle se modifierait immédiatement 
si l’on entrait par un autre point (Deleuze e.a. 1975, 7). 

 
                                                      
5 Zie 5.1.5 waarin dat idee uitgebreid behandeld wordt via Sedgwicks kritiek op (de poststructuralistische 
navolging van) Foucault.  
6 Dit impliceert dat ook de betekenaar ‘multipliciteit’ niet die eenheid scheppende functie kan vervullen: 
‘Soustraire l’unique de la multiplicité à constituer; écrire à n – 1’ (Deleuze e.a. 1980, 13). 
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Het lichaam als vertrekpunt nemen veronderstelt een zoektocht naar de manier 
waarop het lichaam zich met bevrijding verbindt. Op welke pleinen komt het 
daarvoor in opstand en welke machtsinstituten worden daarvoor bekogeld? Het gaat 
erom aandacht te hebben voor de lichamen die in bed de bevrijding uit de seksuele 
mores liggen te vieren terwijl ze vanuit hun kamer uitkijken op etalages met 
allerhande normerende lichaamsbeelden. Door welke normen en waarden is het 
lichaam al bezet, en welke normen en waarden zoekt het lichaam op? Hoe 
disciplineert het zichzelf om een positie in te nemen als subject in en tegenover de 
wereld? Ik bestudeer het lichaam kortom als een relationele entiteit waarop 
conflictueuze waarden en representaties hun strijd uitvoeren. 
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 5 Discours: lichamelijke orde 

C’est l’“économie” des discours, je veux dire leur 
technologie intrinsèque, les nécessités de leur 
fonctionnement, les tactiques qu’ils mettent en 
œuvre, les effets de pouvoir qui les sous-tendent et 
qu’ils véhiculent – c’est cela et non point un 
système de représentations qui détermine les 
caractères fondamentaux de ce qu’ils disent.  

Michel Foucault, La volonté du savoir. 

 
De term discours kent verschillende invullingen die elk op hun beurt een ander type 
methodologie of theorie met zich meebrengen. Binnen die verscheidenheid kunnen 
we met enige voorzichtigheid twee constanten aanduiden. Een eerste betreft een 
breuk met traditionele opvattingen over taal. Taal wordt niet langer beschouwd als 
een transparant middel voor communicatie en representatie, maar als een systeem 
dat de mogelijkheden van het spreken determineert (Mills 2004, 7). Een tweede 
gemeenschappelijk kenmerk bestaat erin dat de analyse van een discours ‘is always, 
at heart, simulteaneously an analysis of language and one of practices in society’ (Gee 
e.a. 2014, 5). Een discours wordt met andere woorden steeds gesitueerd binnen een 
sociale context waarin discursieve uitspraken een effect en een betekenis hebben 
(Mills 2004, 11).  

De verschillende benaderingen van discours kunnen ruwweg verdeeld worden 
volgens hun opvattingen over de tekst en over de context (Carpentier e.a. 2008, 5-6). 
Zo heeft de meer traditionele discoursanalyse een micro-opvatting van zowel tekst 
als context, en leunt zij methodologisch dicht aan bij de linguïstiek. Een specifiek 
type ‘tekst’, zoals een conversatie, wordt geanalyseerd binnen een welbepaalde 
context, zoals een sollicitatiegesprek. 

In dit proefschrift verwijs ik met de term discours echter naar de 
macrocontextuele discourstheorieën waarbinnen discours wordt opgevat ‘als een 
sociale praktijk, die onze werkelijkheid construeert’ (Carpentier 2001, II-3). Binnen 
deze opvatting ligt de nadruk minder op ‘discourse-as-language’, maar op ‘discourse-
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as-representation or discourse-as-ideology (in the neutral meaning of ideology)’ 
(Carpentier e.a. 2008, 5). De tekst wordt hier met andere woorden breed opgevat, 
net zoals de context die het geheel van het sociale kan omvatten. De discoursanalyse 
wil inzicht verkrijgen in de betekenissen en representaties die een tekst produceert, 
en niet zozeer in ‘the language of the text’ (5). Dit onderscheid is voor de analyse van 
literaire teksten misschien te strikt. Zoals de komende uiteenzetting wil aantonen, 
moet de betekenis van die representaties verkregen worden door een analyse van 
het specifieke taalgebruik in de literaire tekst.1 

Deze macrocontextuele visie op discours sluit aan bij de in dit proefschrift 
gehanteerde brede cultuuropvatting als een geheel van praktijken dat het begrip van 
de werkelijkheid constitueert. In wat volgt behandel ik dat discoursbegrip via de 
theorieën van enerzijds Michel Foucault en anderzijds Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffe. Hoewel die laatsten schatplichtig zijn aan Foucault, zijn er twee belangrijke 
verschillen. Ten eerste leggen Laclau & Mouffe meer de nadruk op de conflictueuze 
werking van discoursen en bieden zij met concepten als ‘antagonisme’, ‘hegemonie’ 
en ‘equivalentieketens’ de mogelijkheid om die in kaart te brengen. Dit in 
tegenstelling tot Foucault bij wie het begrip van macht en verzet minder gericht is op 
de praktische analyse. 

Een tweede verschil betreft de aandacht voor het lichaam of het non-discursieve 
in het algemeen. Dat verschil is theoretisch: Foucault beschouwt het lichaam als non-
discursief, wat niet betekent dat het zou bestaan in een discursief vacuüm 
(Carpentier 2001, II-4). Laclau & Mouffe maken niet langer een onderscheid tussen 
discursief en non-discursief omdat alles nu eenmaal betekenis verkrijgt via het 
discours. In die zin radicaliseren ze de inzichten van Foucault. Daarnaast is dit 
verschil praktisch: Laclau & Mouffe hebben in hun analyses vooral aandacht voor 
abstracties als ‘democratie’, ‘het sociale’ of ‘het volk’, terwijl Foucault zich in studies 
als Surveiller et punir en La volonté de savoir heeft geconcentreerd op de discursieve 
productie van het lichaam (Carpentier e.a. 2008, 14). Dat verschil neemt niet weg dat 
ik de inzichten van beide theoretici kan gebruiken voor mijn analyse van de 
discursieve constructie van het lichaam.  

 
                                                      
1 Een tussenpositie tussen macro- en microbenaderingen is de kritische discoursanalyse zoals Norman 
Fairclough die onder andere uiteenzet in Language and Power (1989) (Carpentier 2001, II-2; Mills 2004, 
8-9).  
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5.1 Foucault 

Als algemeen uitgangspunt om tot een nadere begripsbepaling van het 
discoursconcept en tot enkele eerste analytische instrumenten te komen, maak ik 
gebruik van de twee theoretische werken die Michel Foucault schreef in het midden 
van zijn ‘carrière’: L’archéologie du savoir (2011a >1969@) en L’ordre du discours 
(1971). In het eerste boek rekent Foucault af ‘met de in Frankrijk vigerende 
opvatting van ideeëngeschiedenis als vooruitgang’ (Karskens 2012, 16), en 
formuleert hij een uitgebreide theoretische en conceptuele uiteenzetting die a 
posteriori de werkwijze in drie eerdere publicaties moet verantwoorden, begeleiden 
en eventueel rectificeren.2 Die werkwijze vat hij onder de noemer van archeologie en 
verschilt van wat Foucault later een genealogische methode zou noemen. Die wordt 
kort geïntroduceerd in de tweede genoemde tekst die de neerslag vormt van zijn 
inaugurale rede aan het Collège de France op 2 december 1970. Op het onderscheid 
tussen archeologie en genealogie ga ik slechts kort in wanneer ik de status van 
kritiek en interpretatie in Foucaults werk bespreek (5.1.5), maar een uitgebreide 
analyse van de manier waarop zijn begrip van discours in beide methodes past valt 
buiten het bestek van deze uiteenzetting.3 Daarentegen concentreer ik mij in deze 
paragrafen op Foucaults begrip van het discours en de uitspraak (‘l’énoncé’)(5.1.1) 
en op de normatieve en auto-regulatieve werking van het discours (5.1.3). In elk van 
deze paragrafen concretiseer ik de inzichten van Foucault voor de analyse van de 
lichamelijke orde in het corpus (5.1.2 en 5.1.4). 

 
                                                      
2 Het gaat dan met name om de studies Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique (1961), 
Naissance de la Clinique. Une archéologie du regard médical (1963) en Les mots et les choses. Une 
archéologie des sciences humaines (1966). Toch dient te worden aangestipt dat Foucault met L’archéologie 
du savoir niet tot doelstelling had tot een welomschreven theorie te komen: ‘je ne développe pas ici une 
théorie, au sens strict et fort du terme: la déduction, à partir d’un certain nombre d’axiomes, d’un modèle 
abstrait applicable à un nombre indéfini de descriptions empiriques’ (2011a, 157).  
3 Niet in het minst omdat er binnen de receptie grote verschillen bestaan in de classificatie van Foucaults 
oeuvre volgens archeologische en genealogische werken. Een voor de hand liggende visie zou de werken 
tot en met L’archéologie du savoir als archeologisch beschouwen, zou L’ordre du discours als keerpunt 
nemen en de daaropvolgende werken als genealogisch opvatten (Howarth 2000, 48-84; Karsken 2012). 
Gary Gutting vindt dat enkel Surveiller et punir de genealogische methode op consequente wijze beoefent 
en daarbij in blijvende mate bepaald is door de archeologische methode (Gutting 2005, 44-45). Rudi 
Visker voegt daaraan toe dat Foucaults gebruik van de termen ‘weinig precies’ is (Visker 2010, 192vn49). 
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5.1.1 Discours, uitspraak, discursieve uitspraak 

Foucault definieert het begrip discours verschillende malen in L’archéologie du 
savoir, waarbij hij vaak andere elementen beklemtoont.4 Volgende twee citaten lijken 
mij echter de voornaamste aspecten van Foucaults discoursbegrip te omvatten: 

(a) een discours is ‘l’ensemble de tous les énoncés effectifs (qu’ils aient été 
parlés et écrits), dans leur dispersion d’événements et dans l’instance qui est 
propre à chacun’ (2011a, 41). 
 
(b) ‘On appellera discours un ensemble d’énoncés en tant qu’ils relèvent de la 
même formation discursive (…), il est constitué d’un nombre limité d’énoncés 
pour lesquels on peut définir un ensemble de conditions d’existence’ (161). 

 
De volgende elementen zijn van belang: enerzijds het ‘evenementiële’ en het effectieve 
van de uitspraken, anderzijds de dispersie van de uitspraken waarvoor tegelijk een 
geheel aan bestaanscondities kan worden beschreven dat hun verschijning en 
betekenis mogelijk maakt. 

Foucault gaat in L’archéologie du savoir in tegen elke vorm van funderende origine 
(hetzij in het subject, hetzij in de werkelijkheid), elke vorm van idealisering en elke 
vorm van teleologie of continuïteit.5 Daarentegen beklemtoont hij in L’archéologie du 
savoir het discontinue en het evenementiële. Die zijn voor Foucault geen accidents de 
parcours die verholpen moeten worden in een meer algemene synthese of die 
teruggebracht moeten worden op een totaliserend concept. Ze zijn daarentegen 
onherleidbare discursieve dimensies die deel uit moeten maken van de analyse van 
een discours en van zijn basiselement (‘>a@tome du discours’ (111)), met name de 
discursieve uitspraak. 

Uitspraken zijn concrete en effectieve discursieve gebeurtenissen die verschijnen 
binnen een discursief specifieke tijd en plaats. Die vorm, tijd en plaats zijn 
onherleidbaar. De discursieve uitspraak is telkens een ‘incision’ en een ‘irréductible 

 
                                                      
4 Foucault is zich bewust van deze proliferatie van definities: ‘Enfin au lieu de resserrer peu à peu la 
signification si flottante du mot “discours”, je crois bien en avoir multiplié les sens: tantôt domaine général 
de tous les énoncés, tantôt groupe individualisable d’énoncés, tantôt pratique réglée rendant compte d’un 
certain nombre d’énoncés’ (2011a, 110). 
5 ‘Faire de l’analyse historique le discours de continu et faire de la conscience humaine le sujet originaire 
de tout devenir et de toute pratique, ce sont les deux faces d’un même système de pensée’ (2011a, 23); ‘il 
ne s’agit pas (…) d’utiliser les catégories des totalités culturelles (que ce soient les visions du monde, les 
types idéaux, l’esprit singulier des époques) pour imposer à l’histoire, et malgré elle, les formes de 
l’analyse structurale’ (27). Het gaat er daarentegen om ‘de remettre en question les téléologies et les 
totalisations’ (27). 
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(…) émergence’ (43), en het is de taak van de discoursanalist ‘de saisir l’énoncé dans 
l’étroitesse et la singularité de son événement’ (42). Een discursieve uitspraak is niet 
enkel uniek en singulier, maar ook steeds relationeel. Foucault onderscheidt de 
uitspraak van de geactualiseerde zin, van de propositie en de speech-act, en noemt 
hem een ‘fonction énonciative’ of ‘fonction d’existence’ (120): ‘Ni syntagme, ni règle 
de construction, ni forme canonique de succession et de permutation, l’énoncé, c’est 
ce qui fait exister de tels ensembles de signes, et permet à ces règles ou ces formes de 
s’actualiser’ (121). De uitspraak is met andere woorden nooit een structuur of een 
linguïstische eenheid, maar een relationele entiteit die zich op specifieke manieren 
verhoudt tot het discours en de discursieve situatie. De ‘fonction énonciative’ creëert 
de voorwaarden en de omstandigheden waarbinnen de uitspraak concreet vorm 
krijgt en waardoor hij begrepen kan worden. Zij maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld 
proposities als waar of vals kunnen worden beschouwd, zinsconstructies als juist of 
fout.  

De uitspraak is zowel singulier als relationeel. Het gehele discoursbegrip van 
Foucault berust op deze paradoxale verbinding van het unieke en het geheel, het 
eigene en de samenhang. Citaat (a) maakt duidelijk dat het discours een geheel van 
relaties vormt tussen verspreide effectieve uitspraken. De discoursanalist tracht die 
relaties te beschrijven, maar moet ook hier rekening houden met het ‘evenementiële’ 
van het discours.6 Hij kan anders gezegd niet terugvallen op een a priori gegeven 
object dat in het geval van dit proefschrift het lichaam zou zijn.7 Foucault toont aan 
(48-50) dat dit lichaam geen in zichzelf besloten, essentialistisch en onveranderlijk 
object is. Foucault en de discoursanalyse gaan er vanuit dat het object – het lichaam – 
gevormd wordt binnen de dispersie van effectieve uitspraken die het lichaam 
benoemen, beschrijven, uitleggen, relateren, waarderen, etc. Citaat (b) geeft aan dat 
de discoursanalyse wil kijken naar de manier waarop er in de verscheidenheid en 
verspreiding van deze uitspraken toch sprake is van regulariteit en patronen: ‘Ce 
qu’il faudrait caractériser et individualiser ce serait la coexistence de ces énoncés 
dispersés et hétérogènes; le système qui régit leur répartition’ (51). Of kortweg: het 
beschrijven van ‘des systèmes de dispersion’ (56). 

Dit betekent dat een discoursanalyse steeds beweegt tussen een micro- en een 
macroniveau.8 Op microniveau wordt uitgegaan van het effectieve karakter van een 
 
                                                      
6 ‘Se tenir prêt à accueillir chaque moment du discours dans son irruption d’événement; dans cette 
ponctualité où il apparaît, et dans cette dispersion temporelle qui lui permet d’être répété, su, oublié, 
transformé, effacé jusque dans ses moindres traces, enfoui, bien loin de tout regard, dans la poussière des 
livres’ (Foucault 2011a, 39).  
7 Ook stijl, thematiek en concepten zijn volgens Foucault geen a priori gegevens(47-58). 
8 ‘>E@nerzijds het zoeken naar clusters van uitspraken, naar regelmatige patronen, anderzijds het 
voortdurend bedacht zijn op de uniciteit van uitspraken’ (Verstraeten 2011, 39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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uitspraak: het gaat om de vraag ‘waarom, in een gegeven context, precies die 
uitspraak verschijnt (kan verschijnen, moet verschijnen, niet mag verschijnen…) en 
geen andere’ (De Geest 1996, 166). Op macroniveau wordt er gekeken naar de 
patronen en betekenisrelaties die tussen deze effectieve uitspraken gelegd worden 
zonder dat de uniciteit van die uitspraken uitgewist wordt. Foucault spreekt in dat 
verband over een discursieve formatie:  

Dans le cas où on pourrait décrire, entre un certain nombre d’énoncés, un 
pareil système de dispersion, dans le cas où entre les objets, les types 
d’énonciation, les concepts, les choix thématiques, on pourrait définir une 
régularité (un ordre, des corrélations, des positions et des fonctionnements, 
des transformations), on dira, par convention, qu’on a affaire à une formation 
discursive (2011a, 56). 

Voor deze discursieve formaties zijn formatieregels te beschrijven: het zijn ‘les 
conditions auxquelles sont soumis les éléments de cette répartition >de discursieve 
formatie@ (objets, modalité d’énonciation, concepts, choix thématiques)’ (57). Ik 
maakt dit concreet voor de analyse van het lichaam in mijn corpus.  

5.1.2 Lichamelijke orde (1) 

In dit proefschrift wil ik tot de analyse komen van de discursieve formatie of orde 
van het lichaam in mijn corpus. Ik tracht met andere woorden de formatieregels op 
te sporen die een gereguleerde orde creëren waarbinnen uitspraken over het 
lichaam hun betekenis en functie krijgen. Deze orde bepaalt wat over het lichaam 
kan worden gezegd, door wie en in welke situaties. De analyse van deze lichamelijke 
orde vindt ten eerste plaats in de diverse corpusromans om inzicht te krijgen in de 
representatie van het lichaam, en ten tweede op het vlak van het gehele corpus om 
tot de verdeling van het zintuiglijke waarneembare te komen. 

Op beide niveaus moet er rekening worden gehouden met de ‘constitutieve 
spanning tussen heterogene gebeurtenissen en globalere structuren’ (De Geest 1996, 
166). Dat houdt in dat de analyse niet het singuliere of het generaliserende moet 
beklemtonen, maar oog moet hebben voor gelijkenissen en verschillen. Deze 
moeilijke evenwichtsoefening geldt zeker voor het niveau van het gehele corpus: hoe 
meer teksten, hoe groter de kans op dispersie en heterogeniteit en bijgevolg hoe 
minder vanzelfsprekend de verhouding wordt tussen het singuliere en het algemene. 
Tegelijk bestaat het grote voordeel van een discursieve benadering erin dat 
verschillen en overeenkomsten over romans en oeuvres heen kunnen worden 
geanalyseerd, en dat de heterogeniteit binnen een (corpus) tekst(en) kan worden 
blootgelegd (Verstraeten 2007, 7). 
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De analyse van de discursieve formatie van het lichaam start vanuit de diverse 
concrete uitspraken over het lichaam. Dit houdt in de eerste plaats aandacht voor 
een lexicon in: met welke woorden, begrippen, concepten en dergelijke wordt het 
lichaam beschreven. We moeten daarbij niet enkel aandacht hebben voor 
zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden, maar ook voor werkwoorden. Een nadruk 
op statische werkwoorden kan bijvoorbeeld wijzen op de onmacht of immobiliteit 
van een personage. Vervolgens moeten we kijken naar de ‘combinatieregels (een 
grammatica)’ (De Geest 2010, 232) waarmee de verschillende elementen van het 
lexicon met elkaar verbonden worden. Anders gezegd rijgt het lexicon zich via 
allerhande relaties samen tot diverse patronen die een orde van het lichaam creëren. 
Dergelijke patronen ontstaan via repetitie en variatie op thema’s, concepten, 
metaforen of motieven, en via allerhande betekenisrelaties zoals synonymie, 
hyponymie en antinomie (De Geest 1996, 166; Verstraeten 2011, 40-41). Tot slot 
moet rekening worden gehouden met de manier waarop het lichaam retorisch 
beschreven wordt: in welke stijl (of types uitspraken of toon) wordt het lichaam 
benoemd? Dit complex van factoren kunnen we omschrijven als een geheel aan 
‘vertaal- en parafrasemechanismen’ (De Geest 2010, 232).  

Naast betekenisrelaties omvat de discursieve orde ook allerhande normerende en 
hiërarchische ordeningsmechanismen. Meer zelfs, de betekenisrelaties herbergen 
normen en hiërarchieën. Dat aspect behandel ik in de volgende paragraaf. 

5.1.3 Orde en normen: zeldzaamheid en affirmatie 

Een discursieve orde is niet alleen systematisch, maar is tevens normatief. In 
L’archéologie du savoir besteedt Foucault daar weinig aandacht aan (het boek is 
vooral een theoretische en conceptuele excursie), al onderstreept hij wel dat er 
binnen een discours een wet van zeldzaamheid heerst: niet alles kan worden gezegd. 
Ten opzichte van alle mogelijkheden die binnen een taal en een historisch tijdvak 
mogelijk zijn, ‘les énoncés (aussi nombreux qu’ils soient) sont toujours en déficit’ 
(164). Dit gebrek moeten we niet begrijpen in het licht van een totaliteit die nog 
volop in ontwikkeling is en die nog niet alles gezegd krijgt – als ‘une riche et difficile 
germination’ (164). Zo worden bijvoorbeeld de totaliserende begrippen ‘auteur’ en 
‘oeuvre’ gebruikt om de verschillen tussen vroege en latere werken te beschrijven als 
een rijpingsproces, of om diverse aspecten uit het vroege werk anders te 
interpreteren vanuit een latere oeuvrewending. Binnen het perspectief van de 
discoursanalyse is een dergelijke redenering niet mogelijk omdat het discours steeds 
bestaat uit de verzameling van effectieve uitspraken waartussen nu eenmaal leegtes 
en breuken bestaan of te ontwaren zijn. Het discours is geen totaliteit, maar ‘une 
répartition de lacunes, de vides, d’absences, de limites, de découpes’ (164). Net dat 
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maakt het werk van de discoursanalist mogelijk: hij legt ‘patronen, regelmatigheden 
en verschuivingen bloot door de verschillen, barstjes en omkeringen in de vertogen 
te documenteren’ (Karskens 2012, 40). 

Anders gezegd is het discours geen rijke bron waaruit traditionele tekstexegeten 
steeds nieuwe en onvoorziene kostbaarheden kunnen blijven putten, maar is het ‘un 
bien (…) qui a ses règles d’apparition, mais aussi ses conditions d’appropriation et de 
mise en oeuvre’ (2011a, 166). Foucault vervolgt, enigszins vaag, dat het discours ‘par 
conséquent’ een goed is dat ‘pose (…) dès son existence (et non pas, simplement dans 
ses “applications pratiques”) la question du pouvoir; un bien qui est, par nature, 
l’objet d’une lutte, et d’une lutte politique’ (166). Foucault weidt verder niet uit over 
de manier waarop het discours de inzet vormt van een politieke strijd, en over de 
machtsmechanismen die de wet van zeldzaamheid installeren.  

Dat doet hij wel uitvoerig in L’ordre du discours. Aan het einde daarvan stelt hij dat 
de analyse van het discours 

met au jour le jeu de la rareté imposé, avec un pouvoir fondamental 
d’affirmation. Rareté et affirmation, rareté, finalement, de l’affirmation et non 
point générosité continue du sens (1971, 72).  

Het gaat om de zeldzaamheid die aan het discours wordt opgelegd en er binnenin 
werkzaam is, een zeldzaamheid die het discours vormt en de macht bezit ‘de 
constituer des domaines d’objets, à propos desquels on pourra affirmer ou nier des 
propositions vraies ou fausses’ (71-72).  

L’ordre du discours wil aangeven op welke manier deze zeldzaamheid en 
affirmativiteit gecontroleerd worden. Deze controle wordt in het boekje vooral 
opgevat als de inperking en beperking van het discours. De centrale hypothese luidt 
immers dat in elke maatschappij de productie van discours ‘est à la fois contrôlée, 
sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont 
pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement 
aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité’ (2012, 10-11).9 Foucault 
somt drie modaliteiten van controle op.  

De eerste groep van controlevormen functioneren als ‘des systèmes d’exclusions’ 
(23). Daarin onderscheidt Foucault drie methodes. Een eerste is het taboe of het 

 
                                                      
9 De toon in deze rede is donkerder dan die in L’archéologie du savoir – zie ook De Cleene (2014, 39). 
Vergelijk de geciteerde uitspraak (2011a, 166) uit L’archéologie over de relatie tussen politiek en discours 
met de volgende definitie van het discours aan het begin van L’ordre: ‘le discours n’est pas simplement ce 
qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir 
dont on cherche à s’emparer’ (1971, 12). Foucaults meer kritische toon vertaalt zich in allerhande termen 
die uit het domein van de strijd komen. Hij spreekt over ‘geweld’, over ‘gevaar’, ‘des luttes, des victoires, 
des blessures, des dominations, des servitudes’ (10).  
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verbod: ‘On sait bien qu’on n’a pas le droit de tout dire, qu’on ne peut pas parler de 
tout dans n’importe quelle circonstance, que n’importe qui, enfin, ne peut pas parler 
de n’importe quoi’ (11). Het verbod en het taboe zouden het sterkst aanwezig zijn op 
het vlak van politiek en seksualiteit, niet in het minst omdat het discours ook steeds 
verband houdt met verlangen en strijd. Een tweede methode bestaat uit ‘un partage 
et un rejet’ (12). Foucault geeft het voorbeeld van het onderscheid tussen rede en 
waanzin, waarbij het tweede element verworpen wordt ten voordele van het eerste. 
Tevens kunnen we denken aan het onderscheid tussen geest en lichaam, waarbij de 
westerse geschiedenis steeds een uitsproken voorkeur voor de geest ten koste van 
het lichaam heeft getoond. Tot slot wijst Foucault op ‘l’opposition du vrai et du faux’ 
(15) die hij als een onderdeel beschouwt van de ‘volonté de savoir’ (16) die het 
westerse denken regeert en die Foucault beschrijft als een ‘prodigieuse machinerie 
destinée à exclure’ (22). 

De tweede groep bestaat uit procedures die veeleer betrekking hebben op de 
interne formatie van het discours: ‘principes de classifications, d’ordonnancement, 
de distribution’ (23). Zij hebben als doel om het toeval en het ‘evenementiële’ van het 
discours in bedwang te houden (23). Hier situeert Foucault drie ‘principe>s@ de 
raréfaction d’un discours’ (28): het commentaar, de auteur en disciplines (23-38). 
Alle drie berusten de noties op identiteit en herhaling, en bepalen ze de 
mogelijkheden om te spreken ‘dans le vrai’: ‘on n’est dans le vrai qu’en obéissant aux 
règles d’une “police” discursive qu’on doit réactiver en chacun de ses discours’ (37).  

Een derde en laatste groep van controlevormen betreft een ‘>r@aréfaction (…) des 
sujets parlants’ (38-39). Niet iedereen heeft toegang tot alle aspecten van een 
discours: aan het mogen spreken zijn condities verbonden. Het gaat om ‘the complex 
requirements that must be fulfilled by “speaking subjects” if they are to be taken 
seriously by communities, groups and “societies of discourse”’ (Howart 2000, 58). 
Dit sluit aan bij wat Foucault in L’archéologie du savoir bespreekt onder de noemer 
van ‘la formation des modalités énonciatives’ (2011a, 72-78): hoe creëert het 
discours de mogelijkheden waarbinnen een subject kan spreken. Daarbij wordt 
afgestapt van het subject als een welomlijnd biografisch persoon en van het discours 
als een ‘phénomène d’expression’ (78). Er wordt integendeel gezocht naar ‘un champ 
de régularité pour diverses positions de subjectivité’ (78). Het subject valt met 
andere woorden uiteen in verschillende en discontinue subjectposities of discursieve 
plaatsen die hij kan innemen. De discoursanalyse brengt die posities in kaart door te 
kijken naar wie het recht heeft om een uitspraak te doen, naar de institutionele 
inbedding van het subject dat spreekt, en naar de perceptuele en informatieve 
relaties die dat subject onderhoudt met de objecten waarover hij spreekt.  

In L’ordre du discours legt Foucault vervolgens meer de nadruk op die 
formatieregels die de subjectposities en de toegang ertoe inperken. Als ‘les grandes 
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procédures d’assujettissement du discours’ (2012, 46) ziet Foucault discursieve 
gemeenschappen, doctrines, rituelen en op een meer algemeen niveau ziet hij 
tegenstellingen en kloven in ‘l’appropriation sociale des discours’ (45) die onder 
andere door het onderwijs worden geproduceerd en bestendigd. In wat volgt wil ik 
Foucaults opmerkingen over controle, normativiteit en discours vertalen van de 
sociale discoursen naar de meer beperkte lichamelijke orde. Ik laat daarbij de 
tweede groep van controlevormen buiten beschouwing, omdat hij in grote mate 
aansluit bij de eerder besproken aspecten van het discours in L’archéologie du savoir 
(De Cleene 2014, 40), met name de creatie van regulariteit in dispersie.  

5.1.4 Lichamelijke orde (2) 

Zoals ik eerder aangaf heeft het lexicon en de grammatica van een discours een 
normerende werking. De verschillende discursieve elementen vervlechten zich tot 
een systeem van relaties dat normatieve implicaties heeft. Binnen de orde van het 
discours kunnen sommige zaken uitgesproken worden, en andere niet. Zoals de 
formulering ‘rareté (…) de l’affirmation’ (2012, 72) aangeeft, mag dit zeer letterlijk 
worden genomen. De orde bepaalt wat begrijpelijk en waar is, of wat wartaal en 
scherts is. Vanuit dat perspectief kan geen enkele uitspraak zonder meer als neutraal 
worden beschouwd: ‘Zogenaamd “descriptieve” uitspraken articuleren bijvoorbeeld 
nogal eens de vanzelfsprekende presupposities die de binnen die discursieve context 
geproduceerde uitspraken helpen legitimeren’ (De Geest 1996, 171).  

Wil men de normativiteit van de lichamelijke orde in een literaire tekst 
bestuderen, moet men er rekening mee houden dat beschrijvingen normatieve of 
conventionele claims inhouden.10 Dat maakt dat een analyse rekening moet houden 
met zowel expliciete verboden en geboden als met ‘de zwakkere vormen van 
normering: datgene wat mogelijk is, wenselijk maar niet verplicht, of toelaatbaar 
want niet echt verboden’ (De Geest 2010, 232). De spanning tussen de twee niveaus 
kan de zogenaamde homogeniteit van een orde openbreken en op die manier wijzen 
op contradicties.  

Deze opmerkingen zijn bruikbaar voor een analyse van het lichaam waarbij de 
meest elementaire beschrijvingen aanleiding kunnen geven tot een hiërarchie. Het 

 
                                                      
10 Daarbij moet worden opgemerkt dat normativiteit niet louter als restrictief moet worden beschouwd. 
Lauren Berlant merkt op dat normativiteit steeds de belofte inhoudt ‘to protect a fantasy that there is 
something simple in the human’ (2007, 442). De Geest stelt in dat verband voor om te spreken van 
conventies. Via hun conventionele dimensie kunnen normen een ‘complexiteitsreducerend’ effect hebben 
omdat ze ‘een richtsnoer bieden voor het verwerken (interpreteren, beoordelen) van nieuwe informatie’ 
(1996, 172). 
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mag duidelijk zijn dat het een verschil kan maken of een lichaam blank dan wel zwart 
is, mannelijk of vrouwelijk, maar zelfs schijnbaar neutrale opposities zoals harig-
kaal, jong-oud, groot-klein kunnen aanleiding geven tot hiërarchische claims. Die 
kunnen impliciet blijven, maar zijn mogelijk gerelateerd aan meer expliciet 
normatieve opposities zoals natuurlijk-tegennatuurlijk, natuurlijk-maatschappelijk, 
mooi-lelijk, ongeschonden-aangetast. Een voorbeeld biedt Le sec et l’humide van 
Jonathan Littell. In zijn discursieve analyse van La campagne de Russie toont hij aan 
dat de fascist Léon Degrelle voor alles ‘l’intégrité de son corps’ als een ‘Moi-carapace’ 
wil bewaren (2008, 52). Het fascistische lichaam is daarbij steeds ‘sec’, niet ‘humide’. 
Deze basisopposities sturen het discours: zo zal ‘la liquéfaction inhérente à la mort’ 
(57) geprojecteerd worden op vijandelijke lijken, terwijl de eigen doden 
‘gereterritorialiseerd’ worden op het niveau van het droge door diverse discursieve 
operaties (59-69).  

 Met betrekking tot het proza van de jaren zestig wil ik op het niveau van 
impliciete en expliciete normering nog twee opmerkingen maken. Een eerste is dat 
het onderscheid tussen ‘ware’ en ‘valse’ lichamen als onderdeel van ‘la volonté de 
vérité’ een belangrijke rol speelt. Het proza heeft een preoccupatie met 
defictionalisering als een middel om tot een authentieker beeld van de werkelijkheid 
en de eigen identiteit te komen. Daarin speelt het lichaam een rol: de verschillende 
analyses tonen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen lichamen of 
lichamelijke ervaringen die de schrijvende hoofdfiguur wel of niet op weg zetten 
naar de waarheid. Daarbij heb ik ook aandacht voor de these die Foucault naar voren 
schuift in La volonté de savoir. Hij geeft aan dat binnen het discours van West-Europa 
het subject de waarheid over zijn identiteit investeert in het spreken over zijn 
seksualiteit. Het lichaam wordt daarbij gevaloriseerd ‘comme objet de savoir et 
comme élément dans les rapports de pouvoir’ (Foucault 2011b, 141; cf. 8.3). Ik wil 
onderzoeken in welke mate deze these opgaat in mijn corpus. 

Een tweede opmerking betreft het niveau van het taboe of het verbod. De jaren 
zestig staan bekend als de periode waarin gebroken werd met taboes, maar het zou 
naïef zijn om te denken dat er op die manier geen nieuwe taboes of verboden 
ontstonden. In sommige romans is daarbij sprake van een eenvoudige omkering 
waarbij het burgerlijke bestaan datgene is wat absoluut te vermijden is. Zo tracht de 
verteller in Een placenta van Jan Emiel Daele zijn vriend in een brief ervan te 
overtuigen zijn vrouw te verlaten, en te kiezen voor een avontuur met een andere 
vrouw (1969, 70-77). Vrijheid en veranderen zijn wat absoluut moet, terwijl 
knechting en verstarring niet mogen. In de keuze voor vrijheid mogen ook de 
kinderen opgeofferd worden. Het vaderschap is volgens de verteller immers ‘het 
zoveelste attribuut van onze bourgeoismaatschappij’ (74), terwijl mannen instinctief 
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(natuurlijk) ‘hun zaad willekeurig rondstrooien en hongerige buiken volspuiten over 
heel de wereld’ (74).  

Aandacht voor normativiteit betreft tot slot aandacht voor de spreeksituatie: wie 
mag waar, wanneer en waarover het woord nemen. De discourstheorieën van 
Foucault (en Laclau & Mouffe) hebben daarbij weinig aandacht voor de lijfelijke 
aanwezigheid van het sprekende subject. Wie wel of niet aan bepaalde lichamelijke 
vereisten voldoet, heeft mogelijk meer of minder recht tot spreken. Het gaat hierbij 
om dezelfde als de hierboven besproken hiërarchie- en ordeningsmechanismen: 
man-vrouw, blank-zwart, diversificatie via schoonheid of leeftijd, etc. De ambigue 
status van het lichaam als iets wat iemand heeft én als wat iemand is – ‘l’homme est à 
la fois un corps-sujet et un corps-objet (Marzano 2007, 7) – zorgt ervoor dat 
uitspraken over het lichaam als object steeds ook implicaties hebben voor het 
lichaam als subject, en omgekeerd. De hiërarchie die tussen types lichamen wordt 
gemaakt kan gevolgen hebben voor de autoriteit of machtspositie die een lichaam 
kan innemen.  

5.1.5 Beschrijven, interpreteren, kritiek 

In L’archéologie du savoir stelt Foucault zich tot taak om het discours louter te 
beschrijven en niet over te gaan tot een referentieel interpreteren: ‘il n’est pas 
question d’interpréter le discours pour faire à travers lui une histoire de référent’ 
(2011a, 68). In een voorbeeld over waanzin zegt hij niet te willen bepalen wat 
waanzin is of wie waanzinnig is binnen een bepaalde periode. Integendeel: om het 
discours in zijn complexiteit te laten bestaan, moet er voorbij de dingen gedacht 
worden: 

Substituer au trésor énigmatique des “choses” d’avant le discours, la formation 
régulière des objets qui ne se dessinent qu’en lui. Définir ces objets sans 
référence au fond des choses, mais en les rapportant à l’ensemble des règles qui 
permettent de les former comme objets d’un discours et constituent ainsi leurs 
conditions d’apparition historique (69). 

Het archeologisch project van Foucault is dan ook niet geïnteresseerd in 
representaties, tekens of thema’s, maar louter in ‘ces discours en tant que pratiques 
obéissant à des règles’ (188). De archeologie wil de mogelijkheidsvoorwaarden en 
structuren onderzoeken die de verschijning van wetenschappelijke objecten en 
kennis mogelijk maakt (Karskens 2012, 27-28) 

Met deze opschorting van een referentiële interpretatie zijn twee problemen 
verbonden. Ten eerste problematiseert ze het archeologische project van Foucault, 
‘as it makes it impossible for >Foucault@ to identify and catalogue the statements he 
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wishes to describe’ (Howarth 2000, 63). Om geen rekening te houden met de 
geponeerde waarheden en betekenissen, moet Foucault zich buiten het discours 
plaatsen, maar tegelijk moet hij zich eerst in het discours plaatsen om de betekenis 
van de uitspraken te achterhalen. Hoewel ik het eens ben met De Cleene dat er 
graduele verschillen mogelijk zijn tussen interpretatie en beschrijving (2014, 48), 
blijft de status van de interpretatie/beschrijving in de analyse van discursieve 
formatieregels bij Foucault onbepaald. 

Maar zelfs al zou Foucault louter kunnen beschrijven met een minimum aan 
interpretatie, dan nog bestaat er een contradictie in zijn project. In het hierboven 
gegeven citaat (2011a, 69) verschuift Foucault van descriptie naar prescriptie. 
Foucault pretendeert immers dat de door hem beschreven formatieregels de 
objecten genereren. De neutrale beschrijving van de systematiek of orde binnen een 
verzameling uitspraken verschuift naar een a priori verklaring van de objecten die 
binnen deze uitspraken benoemd worden (De Cleene 2014, 44). 

De Cleene geeft aan dat deze paradox samenhangt met de paradoxale status van 
kritiek binnen het werk van Foucault: enerzijds wil hij louter beschrijven, anderzijds 
is er steeds een kritische intentie in zijn geschriften. Hier wijkt L’ordre du discours af 
van L’archéologie doordat Foucault er een deel van zijn toekomstige projecten 
voorstelt als kritisch: ‘essayer de cerner les formes de l’exclusion, de la limitation, de 
l’appropriation’ (1971, 62). Foucault stelt dat we het discours moeten opvatten als 
‘une violence que nous faisons aux choses, en tout cas comme une pratique que nous 
leur imposons’ (55). Maar vanuit welke voorafgaande ontologie kan Foucault menen 
dat de objecten geweld wordt aangedaan?11 

Het probleem lijkt te verwijzen naar de relatie die Foucault legt tussen ‘rareté’ en 
‘affirmation’. Deze relatie wijst vooruit op Foucaults productieve opvatting van 
macht.12 In Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir (2011b >1976@) gaat 
Foucault in tegen de repressieve hypothese waarbij macht gedacht wordt als een 
systeem dat vanuit diverse machtsinstituties verboden en geboden oplegt aan een 

 
                                                      
11 Dit noemt Rudi Visker het probleem van de aanhalingstekens in het werk van Foucault. De Franse 
filosoof stelt de vraag naar de wetenschappelijkheid van de mens-‘wetenschappen’, maar vanuit welke 
notie van wetenschappelijkheid stelt hij die vraag: ‘Loopt een discours dat zich in hoofdzaak richt tegen 
een valse wetenschappelijkheidspretentie niet het risico een ongeanalyseerde norm van 
wetenschappelijkheid te introduceren of een bepaalde invulling van die norm over te nemen van het 
geanalyseerde discours?’ (Visker 2010, 22). Zie in dat verband ook de paragraaf ‘De “neutraliteit” van de 
menswetenschappen’ (63-69). 
12 ‘Disciplineringsmacht werkt niet onderdrukkend, maar vormgevend: het is positieve macht. Hij legt zich 
niet van bovenaf op, maar borrelt van onderaf op vanuit de haarvaten van het maatschappelijke lichaam. 
Later noemt Foucault dat ook wel de lokale vormen van reële en concrete machten’ (Karskens 2012, 88-
89). Voor een (chronologisch) overzicht van de diverse concepties van macht in Foucaults oeuvre, zie 
Karskens (2012, 78-111). 
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gedomineerde bevolking. Macht werkt in dit model ‘top-down.’ Hoewel Foucault het 
bestaan daarvan niet ontkent, omschrijft hij macht als ‘la multiplicité des rapports de 
force qui sont immanents au domaine où ils s’exercent, et sont constitutifs de leur 
organisation’ (2011b, 121-22). Macht is constitutief en gelaagd. Hij werkt niet zozeer 
bestraffend en wetgevend, maar controlerend en normaliserend. Dat doet hij niet 
vanuit verschillende machtscentra, maar vanuit verschillende verspreide locaties en 
relaties buiten de wet en zijn instituten om (118). Macht is dan ook niet 
alomaanwezig omdat ze alomvattend is, ‘mais parce qu’il se produit à chaque instant, 
en tout point, ou plutôt dans toute relation d’un point à un autre’ (122). 

Hoewel Foucault nooit het weten of de waarheid met macht liet samenvallen 
(Karskens 2012, 59), is de relatie tussen macht, verzet en het subject in zijn werk 
theoretisch onhelder. Foucault schrijft ‘que là où il y a pouvoir, il y a résistance et que 
pourtant (…) celle-ci n’est jamais en position d’extériorité par rapport au pouvoir’ 
(2011b, 125-26). Hij legt er daarbij de nadruk op dat het verzet, net als de macht, 
veelvuldig is. Die verschillende verzetsvormen  

sont l’autre terme, dans les relations de pouvoir; elles s’y inscrivent comme 
l’irréductible vis-à-vis. Elles sont donc, elles aussi, distribuées de façon 
irrégulière: les points, les nœuds, les foyers de résistance sont disséminés avec 
plus ou moins de densité dans le temps et l’espace’ (126).  

Een dergelijk idee valt te illustreren aan de hand van een interview met Foucault 
over lichaam en macht. Daarin stelt hij dat elke macht zijn tegenmacht oproept: 
‘Power, after investing itself in the body, finds itself exposed to a counterattack in the 
same body’ (1980, 56). Vanuit die optiek verzet Foucault zich tegen het 
wijdverspreide idee van de recuperatie van het zogenaamd bevrijde lichaam door 
pornografie en reclame. Recuperatie zou immers wijzen op een natuurlijk, want 
bevrijd lichaam, terwijl ‘>t@he revolt of the sexual body is the reverse effect’ van 
controle en objectivering van de seksualiteit door de dominante macht (57). Dit 
roept op zijn beurt een reactie op van de machthebbers: ‘Responding precisely to the 
revolt of the body, we find a new mode of investment which presents itself no longer 
in the form of control by repression but that of control by stimulation’ (57). Het blijft 
echter onduidelijk hoe we ‘the emergence and articulation of resistances’ (Howart 
2000, 83) en de reactie van de machthebbers daarop kunnen begrijpen en kunnen 
theoretiseren. Foucault stelt de verhouding tussen macht en verzet voor als een 
pingpongwedstrijd zonder beslissende slag; een wedstrijd die niettemin 
voortdurend en in veelvoud gespeeld wordt.  

Het lijkt erop dat net de alomtegenwoordigheid van macht en verzet, en de 
theoretische vaagheid over hun verhouding aanleiding heeft gegeven tot de 
verduistering van het meervoudige karakter ervan. In de inleiding tot Touching 
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Feeling wijst Eve Kosofsky Sedgwick op dat effect. Sedgwick verwachtte dat La 
volonté de savoir aanleiding zou geven tot een andere manier van denken over 
seksualiteit buiten de categorieën van bevrijding en onderdrukking om (de 
repressieve hypothese). Naar haar mening is het tegenovergestelde gebeurd en is de 
repressieve hypothese uitgebreid ‘by means of displacement, multiplication and 
hypostatization’ (2003, 11). Ze geeft vervolgens een impressionistische taxonomie 
van de meest voorkomende manieren waarop het machtsbegrip van Foucault in La 
volonté de savoir begrepen is. Daarbij blijft de nadruk telkens op onderdrukking 
liggen, niet louter in zijn top-down-vorm, maar ook als geproduceerde, meervoudige 
of als ‘natuurlijk’ vermomde macht. 

Tot dat effect heeft Foucault zelf bijgedragen. Net zoals hij in L’orde du discours 
spreekt over het geweld dat het discours de wereld aandoet (cf. supra), spreekt hij in 
La volonté de savoir over ‘toutes les violences infinitésimales qui s’exercent sur le 
sexe’ (2011b, 129).13 Ook omschrijft hij de relatie tussen seksualiteit, macht en 
weten als een constructie van de bourgeoisie die op deze manier zichzelf wou 
distingeren als klasse (161-68), en laten de slotwoorden van het boek zich lezen 
alsof de westerse omgang met seksualiteit in de moderne tijd één grote 
machtsbegoocheling was: ‘il nous fait croire qu’il y va de notre “libération”’ (211).14 
Daarbij komt dat Foucault de seksuele revolutie niet zozeer ziet als een vorm van 
verzet, maar als een onderdeel van die machtsconstellatie die identiteit met 
seksualiteit heeft verbonden.  

Het gevaar waarop Sedgwick wil wijzen, is dat er nog louter in dualistische termen 
over macht en verzet wordt gepraat: ‘binarized, highly moralistic allegories of the 
subversive versus the hegemonic, resistance versus power’ (Sedgwick e.a. 2003, 
110). Macht wordt gelijkgeschakeld met de alomvattende status-quo, en verzet kan 
alleen bestaan als de (radicale) subversie van dat alles.15 De verhouding van de 
 
                                                      
13 In het artikel ‘Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions’ detecteert Judith Butler eenzelfde 
probleem met betrekking tot het lichaam in Foucaults werk. Ondanks zijn stelling dat er geen puur 
lichaam bestaat, doet zijn gebruik van de notie ‘inscriptie’ anders vermoeden: ‘That history is “inscribed” 
or “imprinted” onto a body that is not history suggests not only that the body constitutes the material 
surface preconditional to history, but that the deregulation and subversion of given regimes of power are 
effected by the body’s resistance against the workings of history itself’ (Butler 1989, 607). 
14 ‘Et nous devons songer qu’un jour, peut-être, dans une autre économie des corps et des plaisirs, on ne 
comprendra plus bien comment les ruses de la sexualité, et du pouvoir qui en soutient le dispositif, sont 
parvenues à nous soumettre à cette austère monarchie du sexe, au point de nous vouer à la tâche indéfinie 
de forcer son secret et d’extorquer à cette ombre les aveux les plus vrais’ (Foucault 2011b, 211). 
15 Rudi Visker wijst tevens op het alomvattende en gewelddadige karakter van Foucaults begrip van macht 
en waarheid: ‘In de genealogie verdwijnt dit onderscheid tussen macht en geweld. Politieke macht is (…) 
oorlog voortgezet met andere middelen: de samenleving spiegelt degenen die ze knecht, slechts het beeld 
van een samenhorigheid voor die in feite niets anders is dan hun horigheid’ (2010, 268). Visker lijkt te 
suggereren dat Foucault weinig tot geen onderscheid ziet tussen een democratisch en een totalitair 
systeem (268). 
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wereld bestaat zo slechts in aanvaarding of verwerping, terwijl voor Sedgwick ‘only 
the middle ranges of agency (…) offer space for effectual creativity and change’ 
(Sedgwick 2003, 13).  

Ons discursief model laat ons voorlopig niet toe om de verhouding van het 
hegemoniale tot het verzet te theoretiseren. Het kan het dominante en het 
emergente niet in kaart brengen. Deze verhouding is niet binair, maar meervoudig: 
een bepaald aspect van een dominant discours kan aanleiding geven tot 
verschillende emergente opvattingen. Tevens is de strijd gediversifieerd: discoursen 
kunnen verschillende aspecten van een dominant discours aanvallen, en andere 
buiten beschouwing laten. De discourstheorie van Laclau & Mouffe, maar ook de 
affecttheorie bieden op dat punt theoretische en methodologische voordelen.  

5.2 Laclau & Mouffe 

Met Laclau & Mouffe wil ik de discursieve orde verder interpreteren. In tegenstelling 
tot Foucault hebben deze theoretici, die te situeren zijn binnen de politieke en 
postmarxistische filosofie,16 meer aandacht voor de conflicterende werking van 
discursieve praktijken, en voor de plaats van het subject daarin. Hun 
constructivistische discourstheorie is in de eerste plaats gericht op het begrijpen van 
maatschappelijke en politieke processen, maar hun begrippen kunnen ook 
geoperationaliseerd worden voor culturele analyse en literaire tekstanalyse.17 
Daarbij trachten Laclau & Mouffe ‘a distinctive social ontology’ te ontwikkelen: hun 
theorie interesseert zich voor de mogelijkheidsvoorwaarden van de productie van 
sociale betekenis (Howarth 2000, 112-113).  

In de vorige hoofdstukken van dit proefschrift zijn al enkele aspecten van het 
conceptuele raamwerk van Laclau & Mouffe aan bod gekomen. In wat volgt 
presenteer ik aan de hand van enkele centrale concepten een meer geïntegreerde 

 
                                                      
16 In de inleiding tot Hegemony and Socialist Strategy spreken ze van ‘post-Marxist’ en ‘post-Marxist’ (2001, 
4). Het is post omdat ze niet langer vasthouden aan enkele klassieke marxistische concepten als de 
teleologische visie op de geschiedenis van het kapitalisme; het is Marxist omdat ze via diverse inzichten uit 
andere theoretische domeinen (m.n. poststructuralisme) het marxisme wil ontwikkelen zodat het 
aangepast is aan een nieuwe tijd (Sim 1998). De theorie van Laclau & Mouffe omarmt de ‘ontological and 
epistemological ambiguity’ (Bru 2007, 115) die het traditionele marxisme op een of andere manier 
trachtte op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld om ideeën over ‘the “centred” subject’ en over de totaliserende 
blik op de organisatie en structuur van de maatschappij (idem).  
17 Zie daarvoor o.a. Carpentier & Spinoy (2006) en Serini (2006). 
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uiteenzetting van hun theorie. Het zwaartepunt ligt daarbij op Hegemony and 
Socialist Strategy (1985). In het derde hoofdstuk van dat boek zetten de politicologen 
de grote lijnen van hun discursieve theorie uiteen; later heeft vooral Laclau (1990, 
1996, 2005 en 2014) zich beziggehouden met het verder uitwerken ervan. Ik ga niet 
in op de wijze waarop hun discoursbegrip past binnen hun postmarxistische filosofie 
en binnen het project van een radicaal democratisch pluralisme of democratisch 
agonisme waarvoor zij pleiten.18 Wel bespreek ik hun discourstheorie als sociale 
ontologie (5.2.1), hun theorie van politieke identiteit (5.2.2)19 en hun begrip van het 
subject (5.2.3). Tot slot geef ik aan op welke manier de theorie van Laclau & Mouffe 
bijdraagt aan de analyse van de lichamelijke orde (5.2.4). 

5.2.1 Het sociale, het politieke, articulatie en discours 

In tegenstelling tot Foucault kent het werk van Laclau & Mouffe geen proliferatie aan 
definities van het centrale begrip discours. Hoewel zij het begrip op allerhande 
manieren bepalen en beredeneren, ontbreekt een nauwkeurige en alomvattende 
definitie. Toch kan hun discoursbegrip beschouwd worden als een uitbreiding van 
Foucaults opvattingen. Niet enkel concepten, objecten, thema’s en disciplines 
worden volgens Laclau & Mouffe discursief geconstrueerd, ook het geheel van sociale 
acties, praktijken en relaties krijgt zo vorm. Het discours is ‘a relational totality of 
signifying sequences that together constitute a more or less coherent framework for 
what can be said and done’ (Torfing 1999, 300). De discursieve orde van Foucault 
wordt bij Laclau & Mouffe de sociale orde als discursieve orde. Dit impliceert drie 
zaken. 

Het betekent ten eerste dat het discours niet iets is wat binnen het sociale 
plaatsvindt. Het discours creëert daarentegen ons begrip van het sociale en de 
betekenis die we geven aan diverse activiteiten, objecten, instituties, relaties, etc.: 
discours is ‘equivalent to the social production of meaning – that is, to the very fabric 
of social life’ (Laclau 2014, 65). Taal is niet expressief of representatief, maar 
constitutief: de maatschappij is ‘ultimately unrepresentable: any representation (…) 
is an attempt to constitute society, not to state what it is’ (Laclau 1990, 82). Met deze 
radicaal constructivistische stelling ontkennen Laclau & Mouffe niet het bestaan van 

 
                                                      
18 Zie daarvoor o.a. Barret (2012 >1994@). 
19 Ik ontleen beide begrippen aan Carpentier (2001, II-10) en Carpentier & Spinoy (2008, 4). De scheiding 
tussen beide is enigszins artificieel. Zo valt bijvoorbeeld het subjectbegrip van Laclau & Mouffe onder 
beide noemers te plaatsen.  
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een extra-discursieve werkelijkheid. Wel stellen ze dat gebeurtenissen in die wereld 
slechts hun betekenis verkrijgen binnen de relationele orde van het discours:  

An earthquake or the falling of a brick is an event that certainly exists, in the 
sense that it occurs here and now, independently of my will. But whether their 
specificity as objects is constructed in terms of “natural phenomena” or 
“expressions of the wrath of God”, depends upon the structuring of a discursive 
field. What is denied is not that such objects exist externally to thought, but the 
rather different assertion that they could constitute themselves as objects 
outside any discursive condition of emergence (Laclau e.a. 2001, 108). 

Laclau & Mouffe beklemtonen dan ook ‘the material character of every discursive 
structure’ (108). Er bestaat geen onderscheid tussen materialisme en idealisme, 
tussen een objectieve werkelijkheid en taal als expressie of representatie. Zowel 
talige als niet-talige objecten worden geconstrueerd binnen het discours.  

Deze constitutie van de maatschappelijke orde krijgt ten tweede vorm als een 
‘relational totality’ (110) die niet opgevat mag worden als een ‘given and delimited 
positivity’ (110). De maatschappelijke orde kan niet verklaard worden vanuit een 
essentie of een onderliggend principe (God, menselijke natuur,…) dat de 
verschillende elementen van het sociale in een noodzakelijke en betekenisvolle 
relatie met elkaar verbindt. Daarentegen stellen Laclau & Mouffe dat sociale 
betekenis steeds relationeel bepaald is binnen een veld van differentie waarbinnen 
betekenis nooit voorgoed te fixeren valt. Door het ontbreken van een systeem dat de 
relaties tussen elementen determineert en door de relationele bepaling van elke 
identiteit kan geen enkele identiteit positief en vaststaand zijn. Identiteit is immers 
steeds afhankelijk van relaties met andere elementen, en dus van iets wat het niet is. 
Wanneer er geen systeem is dat deze relaties voorgoed determineert, betekent elke 
wijziging in die relaties een verandering van identiteit. Op welke manier moeten we 
dan het bestaan en de constructie van een sociale orde begrijpen wanneer elke 
identiteit steeds gecontesteerd en gewijzigd kan worden? Het antwoord van Laclau 
& Mouffe bestaat er niet in om het contingente en het subversieve te neutraliseren, 
zij willen het net deel uit laten maken van het proces van betekenistoekenning en 
sociale constructie.  

Laclau & Mouffe vertrekken zoals gezegd niet vanuit een essentie, maar vanuit ‘the 
openness of the social as the constitutive ground or “negative essence” of the 
existing, and the diverse “social orders” as precarious and ultimately failed attempts 
to domesticate the field of differences’ (95-96). Elke poging om tot een gesloten en 
vaststaande betekenis van de maatschappij te komen, faalt en dat verklaren Laclau & 
Mouffe vanuit het begrip overdeterminatie. Dat vatten ze – in navolging van Freud en 
Althusser – op als ‘the overflowing of signifier by the signified’ (11). Dat illustreren 
ze aan de hand van een ‘floating signifier’ (113). De zwevende betekenaar krijgt 
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binnen verschillende contexten en discoursen steeds andere betekenissen waardoor 
de betekenaar overstroomd wordt door betekenis. De betekenaar ‘lichaam’ krijgt een 
andere betekenis naargelang hij gearticuleerd wordt in een vitalistisch, klinisch, 
religieus, grotesk of naturalistisch discours. Deze overdeterminatie voorkomt dat de 
betekenis van een object gesloten en vaststaand is omdat ze steeds bedreigd wordt 
door andere (relationele) betekenissen. Daarbij komt dat de betekenis van een 
element steeds contingent is omdat ze door geen enkele suprastructuur of 
onderliggend principe wordt bepaald.  

Een discours of discursieve orde/formatie is de poging om het veld van steeds 
vermenigvuldigende en contingente betekenissen te stabiliseren en te fixeren: een 
discours is ‘constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest 
the flow of differences, to construct a centre’ (112). Laclau & Mouffe spreken van een 
proces van articulatie:  

we call articulation any practice establishing a relation among elements such 
that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The 
structured totality resulting from the articulatory practice, we call discourse 
(105).20 

Laclau & Mouffe maken een onderscheid tussen momenten en elementen. Die laatste 
zijn discursief niet gearticuleerd, terwijl de eerste wel gearticuleerd zijn binnen een 
discours. 

Door de overdeterminatie slaagt het discours er niet in om het discursieve te 
domineren. Er is steeds een ‘surplus aan betekenis’ – ‘field of discursivity’21 – dat een 
discours bedreigt. De fixatie van betekenaren door een discours is bijgevolg partieel: 
het discours beweegt steeds tussen volledige fixatie en volledige fragmentatie.22 
Tegelijk is deze partiële fixatie noodzakelijk. Doordat een identiteit berust op 
contingente relaties, is het voor het zelfbehoud van een identiteit nodig dat zij 
gefixeerd zijn (Laclau 1990, 21).  

 
                                                      
20 Deze definitie van articulatie is compatibel met de eerdere definitie van Latour (cf. 4.1) doordat de drie 
theoretici articulatie verbinden met modificatie en verschil. 
21 Het discursieve of het veld van discursiviteit ‘determines at the same time the necessarily discursive 
character of any object, and the impossibility of any given discourse to implement a final suture’ (Laclau 
e.a. 2001, 111). Het discursieve moet erop wijzen dat elementen die niet gefixeerd zijn in een relationele 
identiteit niet extra- of niet-discursief zijn. Ze zijn daarentegen discursief geconstrueerd binnen een 
ongefixeerd terrein (Torfing 1999, 92).  
22 Laclau & Mouffe stellen dan ook niet dat de (post)moderniteit een ‘desintegratie’ van de maatschappij 
vertoont, maar beklemtonen daarentegen dat ‘at any time there exists a number of discursive constructs 
which people employ in their everyday lives to make sense of society and their role within it’ (Bru 2007, 
115). 
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Een derde en laatste gevolg van de discursieve opvatting van het sociale is de 
grote verruiming van de betekenisrelaties die de constructie en het begrip van het 
sociale verklaren: 

Synonymy, metonymy, metaphor are not forms of thought that add a second 
sense to a primary, constitutive literality of social relations; instead, they are 
part of the primary terrain itself in which the social is constituted (Laclau e.a. 
2001, 110). 

Het is vooral in zijn laatste verzamelbundel The Rhetorical Foundations of Society 
(2014) dat Ernesto Laclau ingaat op de fundamentele functie van tropologie en 
retoriek in het ontstaan en toekennen van betekenis, en dan met name van metafoor 
en metonymie in de constructie van de sociale orde. Op die constructie richt ik mij in 
de volgende paragraaf, en daarin geef ik ook enkele voorbeelden van deze retorische 
betekenisrelaties. 

5.2.2 Antagonisme, equivalentieketens en hegemonie 

Dat betekenis en identiteit steeds instabiel zijn, wordt volgens Laclau & Mouffe 
ervaren in het antagonisme: ‘This “experience” of the limit of all objectivity does 
have a form of precise discursive presence, and this is antagonism’ (Laclau e.a. 2001, 
122). Antagonisme zien zij niet zozeer als een tegenstelling of contradictie tussen 
twee welbepaalde identiteiten. Veeleer is het zo dat ‘the presence of the “Other” 
prevents me from being totally myself. The relation arises not from full totalities, but 
from the impossibility of their constitution’ (125). Identiteit A kan kortom niet 
volledig A zijn omdat identiteit B dat verhindert. Maar ook B is niet een volle 
aanwezigheid: ‘its objective being is a symbol of my non-being and, in this way, it is 
overflowed by a plurality of meanings which prevent its being fixed as full positivity’ 
(125). 

Het antagonisme wijst erop dat ‘“society” is impossible’ (114): ‘the socio-symbolic 
field is conceived as structured around a certain traumatic impossibility, around a 
certain fissure which cannot be symbolized’ (Žižek 1990, 249). Het is geen objectieve 
relatie (zoals bij een oppositie of een contradictie), maar net de limiet van 
objectiviteit (Laclau 1990, 17). Of nog: het antagonisme is ‘that which prevents the 
constitution of objectivity itself’ (idem). Een identiteit of een sociale orde kan zichzelf 
niet constitueren omdat ze daarin bedreigd wordt door een andere orde of identiteit. 
Tegelijk is het antagonisme constitutief voor het ontstaan van een sociale orde. De 
ervaring van het antagonisme en van de bedreiging van de eigen identiteit zorgt voor 
de creatie van een discours om daarmee om te kunnen gaan en deze bedreiging op te 
heffen.  
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Deze dubbele logica van constitutie en bedreiging vat Laclau onder het aan 
Derrida ontleende concept van het constitutieve buiten: ‘It is an “outside” which 
blocks the identity of the “inside” (and is, nonetheless, the prerequisite for its 
constitution at the same time)’ (17). Datgene wat de identiteit van A blokkeert, 
creëert tegelijk mee de identiteit van A. De links-socialistische Syriza-politicus wordt 
bijvoorbeeld geblokkeerd in zijn democratische identiteit en opvattingen door de 
neoliberale opvattingen van de rechtse politicus, maar tegelijk bestaat de identiteit 
van Syriza in die negatie en dat verzet tegen rechtse politiek. Het antagonisme is op 
die manier exemplarisch voor de discursieve verhouding tussen het contingente en 
het noodzakelijke. De simultane relatie van ‘blockage’ en relationele constitutie toont 
de contingentie en onbeslistheid van elke identiteit of structuur, aldus Laclau (21). 
De affirmatie van een identiteit bestaat steeds gelijktijdig met de bedreiging en 
subversie ervan, terwijl er zonder die subversie nooit affirmatie mogelijk is – in die 
zin is de subversie noodzakelijk. 

Een antagonisme wordt discursief gecreëerd door middel van equivalentieketens 
(Laclau e.a. 2001, 127-134): ‘certain discursive forms, through equivalence, annul all 
positivity of the object and give a real existence to negativity as such’ (128-29). In een 
equivalentieketen worden verschillende identiteiten of elementen aan elkaar 
gekoppeld en equivalent aan elkaar gemaakt zonder dat de verschillen tussen de 
elementen volledig verloren gaan: ‘Iets moet in bepaalde opzichten anders zijn om in 
andere opzichten equivalent te kunnen zijn’ (Sereni 2006, 41). Hun 
gemeenschappelijke factor bestaat in de tegenstelling met een andere identiteit die 
de negatie vormt van de verschillende elementen. De betekenis van een element in 
een equivalentieketen is met andere woorden gesplitst: enerzijds ‘a set of particular 
differences conferred by an existing discursive system’, anderzijds ‘the more 
universal threat posed by the discursive exterior’ (Howarth 2000, 107).  

Een voorbeeld uit het hedendaagse politieke veld is de equivalentieketen die de 
Vlaams-nationalistische N-VA opstelde tussen Wallonië, PS(-staat), socialisten en 
België: elk behield enerzijds zijn particuliere identiteit, maar elk gaf anderzijds 
uitdrukking aan een bedreiging van de Vlaamse identiteit en welvaart. Een ander is 
de burgerbeweging Hart boven hard waarin allerhande organisaties (uit de 
zorgsector, cultuursector, ecologische sector, jeugdsector) zich verenigen in een 
gemeenschappelijke strijd tegen het besparingsbeleid dat ongelijkheid zou 
bevorderen. Het is enkel deze gemeenschappelijke negatie die ervoor zorgt dat al 
deze organisaties (en burgers) samenhoren. Hart boven hard wijst tevens op het 
effect van een brede equivalentieketen: hoe uitgebreider, hoe meer de particuliere 
identiteiten worden verzwakt en hoe meer de negatie de gemeenschappelijke factor 
vormt tussen de diverse elementen (Laclau 2007a, 42). 
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Naast een logica van equivalentie onderscheiden Laclau & Mouffe een logica van 
differentie. Gaat de eerste gepaard met de creatie van een antagonisme, dan heeft de 
tweede veeleer betrekking op ‘an institutionalist political discourse’ (Laclau 2014, 
68). De antagonistische equivalentieketens worden ontbonden en de verschillende 
gedesarticuleerde elementen worden opnieuw gearticuleerd als differentiële posities 
binnen een discursieve orde (Howarth 2000, 107). Creëert de equivalentielogica een 
tweedeling in de samenleving, dan zorgt de differentielogica voor de uitbreiding van 
een discursieve formatie of een politieke institutie (Laclau 2014, 68). Kunnen we de 
constructie van een equivalentieketen beschouwen als een metaforische operatie op 
een paradigmatische as, dan is de differentieketen een metonymische handeling op 
een de syntagmatische as (Bru 2002, 335; Laclau 2014, 68):  

the logic of difference tends to expand the syntagmatic pole of language, the 
number of positions that can enter into a relation of combination and hence of 
continuity with one another; while the logic of equivalence expands the 
paradigmatic pole – that is, the elements that can be substituted for one 
another – thereby reducing the number of positions which can possibly be 
combined (Laclau e.a. 2001, 130). 

Hoe de logica van differentie en de logica van equivalentie zich tot elkaar verhouden, 
is afhankelijk van de discursieve of politieke strijd.  

De inzet van die strijd is hegemonie. Een hegemoniale praktijk ‘involves the 
linking together of different identities and political forces into a common project, and 
the creation of new social orders from a variety of dispersed elements’ (Howarth 
2000, 109). Een ‘hegemonic formation’ (Laclau e.a. 2001, 136) tracht betekenissen, 
identiteiten, instituties en sociale relaties te stabiliseren rond ‘knooppunten’ – een 
term die Laclau & Mouffe ontlenen aan Lacan. Deze ‘privileged discursive points’ 
(112) zorgen voor de partiële fixatie van andere elementen en verzekeren op die 
manier de coherentie en de stabiliteit van een discours (Sereni 2006, 26). Op die 
manier tracht een hegemonische formatie dominantie te verwerven over het begrip 
en het functioneren van het sociale: ‘A successful hegemony signifies a period of 
relative stabilization and the creation of a widely shared “common sense”’ (Mouffe 
2005 >1993@, 53).  

Het proces van hegemonie wijst erop dat elke articulatie steeds een machtsrelatie 
herbergt omdat andere mogelijke relaties uitgesloten en/of onderdrukt worden 
(Laclau 1990, 31). Hegemonie impliceert dan ook steeds dat een particuliere 
constellatie het universele, het geheel van de maatschappij, tracht te representeren: 
‘This relation by which a particular content becomes the signifier of the absent 
communitarian fullness is exactly what we call a hegemonic relationship’ (Laclau 
2007a, 43). Particuliere opvattingen trachten zich op te werpen als het model dat 
alle mogelijke sociale eisen of problemen kan beantwoorden of oplossen. Dit vereist 
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steeds de verdringing van andere mogelijkheden, en een hegemonie is bijgevolg 
steeds precair doordat zij gecontesteerd kan worden door de blijvende, al dan niet 
latente, aanwezigheid van antagonistische krachten. 

Een mogelijke manier om het hegemonische te ontkrachten bestaat erin het 
contingente van zijn betekenisrelaties opnieuw bloot te leggen. In zijn laatste, 
postuum verschenen bundel ziet Laclau hegemonie als ‘the movement from 
metonymy to metaphor, from contingent articulation to essential belonging’ (2014, 
63). Anders gezegd tracht een ideologie of politieke formatie steeds om contingente 
relaties op de syntagmatische as te kristalliseren tot analoge relaties op de 
paradigmatische as. Een recent voorbeeld daarvan is het (Belgische) 
besparingsbeleid als reactie op de economische crisis. Dat wordt immers verdedigd 
vanuit een analogie tussen de boekhouding van een regering en die van een gezin. 
Dit beeld wordt voorgesteld als een vanzelfsprekendheid, maar berust op de 
contiguïteit van de twee vormen van boekhouding. Die wordt gekristalliseerd tot een 
analogie waarbij de overheid ‘als een goede burgervader’ schulden niet mag 
overdragen op zijn kinderen (de volgende generatie). Op deze manier worden 
andere mogelijkheden zoals een (keynesiaanse) investeringspolitiek vanuit de 
overheid verdrukt.23 

5.2.3 Subjectposities, agency en structuur 

Een laatste aspect van de discourstheorie van Laclau & Mouffe dat nog behandeld 
moet worden is hun notie van het subject. In Hegemony and Socialist Strategy 
theoretiseren ze het subject in de eerste plaats als een subjectpositie. Die notie ligt in 
het verlengde van de theorie van Foucault, en wijst op de plaats die het subject kan 
innemen in een discursieve structuur. In die zin breken ook Laclau & Mouffe met de 
idee van een subject dat aan de oorsprong ligt van ervaring en betekenis: ‘Subjects 
cannot, therefore, be the origin of social relations – not even in the limited sense of 
being endowed with powers that render an experience possible – as all “experience” 
depends on precise discursive conditions of possibility’ (Laclau e.a. 2001, 115). Net 
als voor elk ander gearticuleerd element binnen een discursieve structuur geldt dat 
het subject nooit ten volle geconstitueerd kan worden als gevolg van 

 
                                                      
23 Deze analogische relatie is deel van een wijdere neoliberale visie op politiek waarin de overheid zich 
wenst te ontdoen van haar aansprakelijkheid voor sociale problemen. ‘>T@here is no such thing as society,’ 
meende Margaret Thatcher; er zijn ‘individual men and women, and there are families. And no 
government can do anything except throug people, and people must look to themselves first’ (Thatcher 
geciteerd in Berlant 2008b, 6). 



 

120 

overdeterminatie.24 Dit impliceert dat de discourstheorie van Laclau & Mouffe de 
positie van het subject niet reduceert tot het gevolg van een determinerende 
structuur (zoals het klassensysteem), maar rekening houdt met de ‘potentiële 
veelheid en heterogeniteit van subjectposities’ (Bru e.a. 2004, 108) zoals gender, 
etniciteit, beroep, politiek, etc. (idem; Bru 2007, 116; Žižek 1990, 250). 

In een korte tekst, opgenomen achterin New Reflections on the Revolution of our 
Time, radicaliseert Slavoj Žižek de stellingen van Laclau & Mouffe in verband met het 
antagonisme en het subject. Laat ik het voorbeeld weer opnemen van de linkse 
(socialistische) en de rechtse (neo-liberale) politicus. Ik schreef eerder dat de linkse 
politicus zich bedreigd voelt in zijn identiteit door de rechtse antagonist die hij 
bijgevolg moet omverwerpen, wil hij slagen in zijn project en ten volle zijn eigen 
identiteit affirmeren. Žižek noemt dit echter een ideologische illusie die net de 
radicaliteit van het sociale antagonisme maskeert. Het antagonisme valt immers niet 
op te lossen en dat onoplosbare en traumatische antagonisme vindt zijn evenbeeld in 
het subject:  

it is not the external enemy who is preventing me from achieving identity with 
myself, but every identity is already in itself blocked, marked by an 
impossibility, and the external enemy is simply the small piece, the rest of 
reality upon which we “project” or “externalize” this intrinsic, immanent 
impossibility (Žižek 1990, 251-52).  

Žižek maakt vervolgens een onderscheid tussen het antagonisme als de ‘limit of the 
social’ en het antagonisme als ‘the relation between subject-positions’ (253). Het 
eerste antagonisme gaat vooraf aan het tweede. Vanuit de traumatische 
gespletenheid valt te begrijpen waarom subjecten subjectposities innemen: ‘the 
stake of the entire process of subjectivation, of assuming different subject-positions, 
is ultimately to enable us to avoid this traumatic experience’ (253). Naar analogie 
van het constitutieve buiten van het antagonisme stelt Laclau dat het subject is 
‘penetrated by a constitutive lack, that is as far as my differential identity has failed 
in its process of constitution’ (Laclau 2007a, 28). Het subject tracht zijn 
gespletenheid op te vullen door zich te identificeren met een discours dat hem of 
haar een verhouding tot en een plaats in de sociale wereld biedt. In Mijn levende 
schaduw van Paul de Wispelaere zoekt het hoofdpersonage die bijvoorbeeld in een 
romantisch discours over authentieke erotiek en liefde: 

 
                                                      
24 ‘The category of subject is penetrated by the same ambiguous, incomplete and polysemical character 
which overdetermination assigns to every discursive identity’ (Laclau e.a. 2001, 121). 
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Wij halen het laken toe, over ons en over de tijd. We beschikken over de macht 
om samen te liggen, om niet eenzaam te zijn: twee mensen. Wij weten niet 
waar wij die macht vandaan halen, ze is sterker dan wij, wij krijgen ze en 
spelen ermee. De wereld heeft al haar kracht samengedrongen in warmte en 
geluk. Wij denken niet, wij zijn de eerlijkheid en de waarheid van het ogenblik. 
Alles bestaat slechts in functie van ons (1965, 82-83). 

Een dergelijke identificatie kan nooit volledig zijn: ‘the identification never reaches 
the point of a full identity’ (1990, 60). Steeds is er immers de antagonistische relatie 
die de eigen identiteit ondermijnt: in het geval van Mijn levende schaduw is dat de 
steeds aanwezige schaduw van angsten en twijfels die de hoofdfiguur verhinderen 
voluit te leven. Daarnaast is er het risico van de dislocatie van een discursieve 
structuur. Ik gaf eerder (cf. 3.1.3) aan dat het subject in zijn traumatische conditie 
terechtkomt als gevolg van een dergelijke dislocatie:25,26 ‘There is nothing in me 
which was oppressed by the structure or is freed by its dislocation; I am simply 
thrown up in my condition as a subject’ (44). Bij een dislocatie valt het subject echter 
niet in een discursief vacuüm. Enerzijds geven Laclau & Mouffe aan dat het subject 
wordt ‘gedwongen om te beslissen met welke discursieve structuur hij zich 
identificeert, welke (mogelijke) hegemonie hem of haar aanvaardbaar en consistent 
lijkt op een crisismoment’ (Bru e.a. 2004, 111); anderzijds kunnen we daaraan 
toevoegen dat het gedislokeerde discours zijn (gemankeerde of gefrustreerde) 
werking blijft hebben op het subject. Binnen de theorie van Laclau & Mouffe heeft het 
subject dus een ‘agens’ en een beslissingskracht,27 zonder dat daarbij teruggevallen 
wordt in een ‘naïef voluntarisme’ (112).  

Twee termen zijn daarbij van belang: mythe en ‘social imaginary’. Beide houden 
verband met de mogelijke identificatie na een dislocatie. Een mythe tracht een 
nieuwe objectiviteit te creëren door de elementen van de dislocatie op een andere 
manier te articuleren: ‘The “work” of myth is to suture that dislocated space through 
the constitution of a new space of representation’ (61). Een ‘social imaginary’ of 
sociale verbeelding volgt wanneer deze mythes zich stabiliseren en uitbreiden. Zij 

 
                                                      
25 Ik breng daarbij in herinnering dat een dislocatie niet hoeft opgevat te worden als een traumatische 
gebeurtenis, maar evengoed een onbepaald ‘iets’ kan zijn.  
26 In Ideology had Terry Eagleton het discoursbegrip van Laclau & Mouffe bekritiseerd omdat het 
universaliserend en transcendent zou zijn: ‘if ideas and material reality are given indissolubly together, 
there can be no question where social ideas actually hail from’ (1991, 219). De notie van dislocatie biedt 
daar een antwoord op doordat de externe werkelijkheid kan zorgen voor verschuivingen in een discours. 
Tegelijk neemt de notie afstand van de materialistische determinering waarop Eagleton lijkt te doelen. 
27 Howarth merkt daarbij terecht op dat Laclau ertoe neigt om ‘decisionmaking, the emergence of political 
agents and the creation of new social orders as equivalent’ te beschouwen (2000, 122). Howarth stelt voor 
om een onderscheid te maken tussen beslissingen binnen een discursieve structuur en beslissingen over 
een discursieve structuur. Deze twee modaliteiten vormen dan de twee polen van mogelijke beslissingen.  



 

122 

vormt ‘the unlimited horizon of inscription of any social demand and any possible 
dislocation’ (64). Voorbeelden van een dergelijke verbeelding zijn de 
communistische maatschappij, een onafhankelijk Vlaanderen of een eengemaakt en 
democratisch Europa. 

5.2.4 Lichamelijke orde (3) 

Zowel Foucault als Laclau & Mouffe definiëren het discours in termen van 
‘regulariteit in dispersie’. Volgens de politieke filosofen bekijkt Foucault een discours 
vanuit het perspectief van de ‘regulariteit in dispersie’: ‘this requires determination 
of the point of reference with respect to which the elements can be thought of as 
dispersed’ (Laclau e.a. 2001, 105-106). Die elementen zijn bijvoorbeeld concepten of 
objecten. Foucault legt met andere woorden meer de nadruk op de manier waarop 
een object als het lichaam in allerlei effectieve en verspreide uitspraken 
geconstrueerd wordt en op wat de mogelijkheidsvoorwaarden daarvan zijn. Laclau & 
Mouffe richten zich daarentegen op ‘regulariteit in dispersie’, met name op de 
configuratie of totaliteit die een discours tracht te articuleren. Het lichaam 
bestuderen in de literaire tekst vanuit dit oogpunt impliceert aandacht voor de 
manier waarop het lichaam gearticuleerd wordt in een constellatie die een bepaald 
wereldbeeld of een bepaalde opvatting van het sociale uitdrukt.  

Met de discourstheorie van Laclau & Mouffe kunnen we bijgevolg de 
betekenisrelaties en de normatieve verhoudingen binnen een discursieve orde 
verder uitwerken. In de eerste plaats moeten we aandacht hebben voor de 
constructie van antagonistische lichamen via equivalentieketens. In de eerder 
vernoemde brief uit De placenta (cf. 5.1.4) wordt er rond de oppositie tussen 
verandering (vrijheid) en verstarring (knechting) een normatief veld van type 
lichamen gecreëerd. Verandering is jeugd, leven, liefde, natuurlijk en vooral 
mannelijk, terwijl verstarring burgerlijke volwassenheid, huwelijk sterven, en vooral 
vrouwelijk is.  

Alleen verliefdheid kan vernieuwing in de liefde brengen, eigenaardig 
uitgedrukt, verliefdheid is een wezenlijk aspekt van de jeugd, verliefdheid 
betekent verjonging, behoedt tegen elke stabiliteit en verstarring; velen durven 
die jeugd niet langer beleven omdat ze bang zijn voor de maatschappij (het 
onverbreekbare huwelijk is er de hoeksteen van, het gezin de kern) (Daele 
1969, 73). 

De antagonistische conflicten maken het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
opvattingen die moeten worden bevochten, en in de praktijken of ‘mythes’ die 
daartegenover worden gesteld. De constructie van de equivalentieketens geeft aan 
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welke termen, concepten en waarden daarmee samengaan, en wat de belangrijkste 
knooppunten vormen in deze ‘mythen’. De opvattingen van het antagonisme bij 
Laclau & Mouffe kunnen evenwel leiden tot een al te streng dualistisch denken. Het is 
daarom nodig oog te hebben voor de zwakkere vormen van normering (cf. 5.1.4). 

Tot tweede biedt het subjectconcept van Laclau & Mouffe de mogelijkheid om te 
bestuderen op welke manier het subject zich beweegt in het geschapen antagonisme. 
Hoe wordt de subjectieve lichamelijkheid geblokkeerd of bedreigd door dominante 
waarden, en op welke manier tracht ze die beperkingen op te heffen? Met welke 
discoursen wil ze zich identificeren? In Een faun met kille horentjes van Hugo Raes 
beleeft het hoofdpersonage Houtdrager zijn alledaags bestaan als leerkracht als een 
strijd: ‘alle dagen moet er gebokst worden’ (1999 >1966@, 115). Binnen een wereld 
vol sleur en herhaling kan seksualiteit niet vrij beleefd worden, en Houtdrager 
ervaart ze daarom als verwarrend (27) of desoriënterend (77): ‘Onbepaald en 
zweverig, een man die tijdelijk van al zijn persoonlijkheid ontdaan is’ (91). Zijn 
seksualiteit wordt geblokkeerd (letterlijk: soms slaagt hij er niet in klaar te komen 
(27)), en slechts op het einde van de roman wordt de blokkering opgeheven. In een 
naturistenkamp kan hij zich identificeren met een discours over het ‘paradijs op 
aarde’ (254). Seks gaat niet langer gepaard met geweld en leegte (46), maar met het 
mooie: ‘Het naakt maakt nog slechts indruk op je (…) vanuit het oogpunt van de 
schoonheid (…). Erotiek echter verdwijnt en maakt plaats voor esthetiek’ (255).28  

Uit het voorbeeld van Een faun met kille horentjes mag blijken dat de categorieën 
van beleving en ervaring een belangrijke rol spelen in de al dan niet geslaagde 
identificatie van het subject met een discours. De discourstheorie van Laclau & 
Mouffe schenkt wel aandacht aan de traumatiserende vrijheid van het subject, maar 
biedt geen theoretische concepten aan om de ervaringen van het subject te 
bestuderen. Het is dan ook op dit punt dat we onze discursieve conceptie van het 
lichaam moeten aanvullen met een lichaamsconcept dat meer aandacht heeft voor 
belevingen, gevoelens en ervaringen. Dat concept is te vinden in de affecttheorie. 

 

 
                                                      
28 Of in de woorden van De Wispelaere: ‘Niet opgenomen in een natuurlijk en harmonisch levensklimaat, is 
de erotiek slechts een absurd spel van de jager en prooi, dat de schaduw van de dood oproept’ (2011b, 
103). 
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 6 Affect 

The true life is not reducible to words spoken or 
written, not by anyone, ever. The true life takes 
place when we’re alone, thinking, feeling, lost in 
memory, dreamingly self-aware, the submicro-
scopic moments (…). I almost believed him when he 
said such things (…). This is how we live and think 
whether we know it or not. These are the unsorted 
thoughts we have looking out the train window, 
small dull smears of meditative panic.  

Don Delillo, Point Omega 
 

Sinds (halfweg) de jaren negentig is er een ‘affective turn’ ingezet binnen de humane 
en sociale wetenschappen. Deze wending vertoont een verhoogde interesse in affect, 
emotie en lichamelijke ervaringen. Enerzijds is deze affectieve wending een reactie 
op de preoccupatie met taal en discours in critical theory, anderzijds past zij in een 
bredere verschuiving binnen de geesteswetenschappen richting de exacte 
wetenschappen, met name de (cognitieve) psychologie en de neurowetenschappen 
(Besser 2014; Masschelein e.a. 2015). Aan het einde van de jaren 2000 werd deze 
‘affective turn’ ontdekt, afgekondigd, geboekstaafd en zodoende mee gecreëerd en 
verder verspreid in een geheel aan readers en themanummers. Dat illustreert vooral 
de grote verscheidenheid aan disciplines en onderzoekinteresses die zich onder de 
algemene noemer van affecttheorie verzamelt.1 Het geeft ook (al dan niet impliciet) 
aan in welke mate affecttheorie zich nog volop aan het ontwikkelen is (Ahmed 2014, 

 
                                                      
1 In de introductie tot The Affect Theory Reader geven Gregg & Seigworth een opsomming van de acht 
voornaamste oriëntaties binnen affecttheorie (2010, 6-8). Daarbij onderstrepen ze vooral de 
onvolledigheid van hun overzicht: ‘this is by no means a fully comprehensive or neatly contoured 
accounting of the many actual and yet to be realized or imagined convergences and divergences 
undertaken by contemporary theories of affect’ (8-9).  
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204-233; Athanasiou e.a. 2008; Blackman e.a. 2010; Gregg e.a. 2010; La Caze e.a. 
2011; Manning 2014; Masschelein e.a. 2015).2 

In dit laatste deel van mijn methodologische inleiding is het niet mijn betrachting 
een uitputtend en alomvattend overzicht te geven van de diverse takken binnen de 
affecttheorie. Toch zijn een introductie, oriëntatie en kritiek onontbeerlijk om de 
inzet en de doelstellingen van de affecttheorie te begrijpen. Ik begin dit hoofdstuk 
daarom met de verhouding van de affectstudies tot de poststructuralistische en 
discourstheorie (6.1). Vervolgens behandel ik twee invloedrijke definities en 
opvattingen van affect en de daarbijbehorende onderzoeksprogramma’s. Het is van 
belang de verschillen te expliciteren en een beargumenteerd standpunt in te nemen 
met betrekking tot de in dit proefschrift gevolgde definitie (6.2). Hoewel de 
voornaamste focus in dit hoofdstuk ligt op het afbakenen van enkele contouren van 
het gebruikte affectconcept, wil ik tot slot enkele van de conceptuele inzichten in 
methodologische focuspunten vertalen voor de studie van affecten in literatuur (6.3).  

6.1 Affect als autokritiek 

Ik eindigde mijn bespreking van de discourstheorie van Laclau & Mouffe met de 
bedenking dat zij geen concepten aanbiedt om de identificatie met verschillende 
discursieve subject- en lichaamsposities te analyseren. Mogelijk legt dit knelpunt een 
bredere constructiefout bloot in de critical theory of de poststructuralistische theorie 
waarop de politicologen zich beroepen. Affecttheoretici wijzen erop dat de focus op 
taal en discours binnen theory heeft geleid tot nieuwe occlusies en dan met name op 
het vlak van het subject en op dat van het actief ervarende en materiële lichaam. 
Binnen poststructuralistische studies wordt het lichaam al te zeer herleid tot een 
passieve en inerte massa die verschijnt als de heropvoering of expressie van een 
culturele analyse (Blackman 2008, 9-10; Surrallés 2010 >2007@, 33). Hetzelfde geldt 
voor het subject, waarbij al te sterk wordt uitgegaan van de geslaagde interpellatie 
van het subject door een (ideologisch) betekenissysteem: alsof het subject zonder 
frictie of psychosomatische problemen samenvalt met de wil van de macht. De 
affecttheorie heeft daarentegen aandacht voor de manier waarop het subject zichzelf 
vormgeeft via de affectieve investering in sociale normen (Athanasiou 2008, 5).  

 
                                                      
2 Affect is uiteraard geen nieuw concept, en de affectieve wending lijkt voornamelijk haar wortels te 
hebben in psychoanalyse en ‘feminist-studies’ (Blackman e.a. 2010, 8; Ahmed 2014, 205-206). 
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Affecttheorie trekt niet ten strijde tegen poststructuralistische theorie, maar 
vormt er een dialoog mee en tracht enkele blinde vlekken te verhelpen. Masschelein 
en haar coauteurs (2015) spreken dan ook terecht van een autokritiek. Dat is vooral 
het geval in de essays van twee van de leidende figuren binnen de affecttheorie: Eve 
Kosofsky Sedgwick en Brian Massumi. Beiden hebben in 1995 een essay 
gepubliceerd waarvan intussen aangenomen wordt dat ze de hernieuwde interesse 
in affect op gang gebracht hebben (Gregg e.a. 2010, 5; La Caze e.a. 2011, 2). In hun 
werk gaan ze al dan niet polemisch het gesprek aan met ‘theory’, een gesprek dat 
andere theoretici op een minder intense manier verderzetten in het naast elkaar 
plaatsen en verweven van affect- en poststructuralistische theorie. Ik concentreer 
mij in het vervolg van deze paragraaf voornamelijk op de kritiek van Sedgwick en 
Massumi. 

In de inleiding van zijn studie Parables of the Virtual gaat Massumi in tegen de 
discursieve constructie van het lichaam. Hij hekelt de herleiding van het lichaam tot 
een ideologisch gecodeerde entiteit die een positie bezet op een raster. Er mag dan 
wel sprake zijn van een subversie van dat gecodeerde lichaam, maar in feite komt dat 
neer op het verruilen van de ene positie voor de andere: ‘There is “displacement,” 
but no transformation; it is as if the body simply leaps from one definition to the 
next’ (Massumi 2002, 3). Enige notie van beweging is afwezig: het lichaam wordt 
gekaderd ‘in cultural freeze-frame’ (3). 

Deze reductie van het lichaam tot een gecodeerde relationele positie herleidt het 
lichaam tot betekenis (of de subversie ervan), en sluit de lichamelijke ervaring uit: 
‘Make and unmake sense as they might, they don’t sense. Sensation is utterly 
redundant to their description’ (2). Volgens Massumi zou dit een gevolg zijn van de 
angst die binnen theory bestaat voor een naïef realisme en subjectivisme. Het gaat 
om de van schrik doortrokken gedachte alsof de aandacht voor beweging en ervaring 
onvermijdelijk zou leiden tot een reducerend empirisme of een fenomenologie die 
geen aandacht heeft voor de werking van macht en andere sociaal-culturele 
fenomenen in de vorming en de ervaring van het natuurlijke en het subjectieve. Deze 
opmerkingen passen binnen een ruimere kritiek op de omgang van 
poststructuralistische theorie met alles wat naar de natuur of het natuurlijke neigt. 

Het natuurlijke staat hier in een slecht daglicht vanwege zijn associatie met 
essenties. Critical theory bevecht elke rechtvaardiging of onderdrukking van iets of 
iemand op basis van zogenaamd natuurlijke of vanzelfsprekende eigenschappen 
(‘het is nu eenmaal zo’). Als een van de vier aspecten van zijn definitie van theory 
stelt Jonathan Culler: ‘Theory is a critique of common sense, of concepts taken as 
natural’ (Culler 2000 >1997@, 15). Het voornaamste wapen van theory bestaat in een 
analytisch (en vaak speculatief) onderzoek naar culturele bemiddeling van de natuur 
en naar de culturele constructie achter ‘natuurlijke’ aspecten van het sociale. Op die 
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manier tracht zij recht te doen ‘to difference (individual, historical, and cross-
cultural), to contingency, to performative force, and to the possibility of change’ 
(Sedgwick e.a. 2003, 93, 114). Waar essentie, eenheid en gelijkheid geponeerd wordt, 
vermoeden zij constructie, multipliciteit en verschil.  

Dit kritische project heeft echter een valse tegenstelling gecreëerd waarbij de 
natuur, het natuurlijke en het biologische gelijk komen te staan met ‘fixed, universal 
and given’, terwijl het culturele wijst op ‘temporary, relative and constructed’ 
(Ahmed 2014, 17). In het essay ‘Shame in the Cybernetic Fold’, geschreven met Adam 
Frank, gaat Sedgwick in tegen deze impliciete gelijkschakeling van natuur, 
essentialisme en biologie. Ze beweren dat theory zich daardoor in de eigen staart bijt, 
vooral op het vlak van het concept dat ze zo hoog in het vaandel heeft: verschil. 
Sedgwick & Frank gaan in op Mixed Feelings van Ann Cvetkovich,3 een studie die 
onder andere een theorie van affect wil ontwikkelen. Zo’n theorie ontbreekt volgens 
de twee auteurs omdat Cvetkovich affect bestudeert vanuit de vertrouwde kaders en 
concepten van theory. Affect heet dan discursief geconstrueerd te zijn, waardoor 
affect tot een unitaire categorie wordt gemaakt zonder enige aandacht voor 
verschillende ervaringen of belevingen: ‘Affect is treated as a unitary category, with a 
unitary history and unitary politics. There is no theoretical room for any difference 
between being, say, amused, disgusted, ashamed, and enraged’ (110). De suggestie 
dat er kwalitatief verschillende affecten zouden bestaan, impliceert vanuit het 
perspectief van theory biologisme of essentialisme. Vandaar dat ‘affects must turn 
into Affect’ (111). 

Net door de weigering om in te gaan op wat Sedgwick & Frank ‘analoge 
differentatie’ noemen, sluipt het essentialisme via de achterdeur opnieuw binnen in 
de vorm van een digitaal aan/uit-model. Het is verschoven ‘from the analogic 
possibility of finitely multiple qualitative differences to some prior place where an 
undifferentiated stream of originary matter or energy is being turned (infinitely) ON 
or OFF’ (111-112). Dit creëert een beeld van het lichaam als ‘a markedly 
homogeneous, lumpish, and recalcitrant bodily essence’ (113), wat een hernieuwde 
opvoering van de tegenstelling tussen geest en lichaam impliceert. Het gevolg is dat 
theory zichzelf blind maakt voor allerhande mogelijkheden waarop affecten 

 
                                                      
3 Om in te gaan tegen de impliciete beschuldiging dat ze met deze eerste studie van een niet gevestigde 
naam een makkelijk slachtoffer nemen, geven Sedgwick & Frank o.a. dit argument: ‘it makes sense to look 
at Cvetkovich’s book (…) precisely as a first book, originating in a disseration, as, that is, a rite de passage 
whose conventions can best dramatize the economy of transmissibility (across academic generations as 
well as across disciplines) that is our subject here’ (Sedgwick e.a. 2003, 120n8). Segdwick & Frank willen 
namelijk enkele vragen stellen bij ‘the dynamics of consensus formation and cross-disciplinary 
transmission’ in het geval van criticial theory (95). 
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onderling verschillen en voor de manier waarop ze sociaal, individueel en cultureel 
gedifferentieerd kunnen worden. 

Hoewel Massumi niet uitgaat van een eindig aantal basisaffecten,4 doorbreekt ook 
hij de vanzelfsprekende associatie tussen natuur en essentie: ‘The concept of nature 
concerns modification not essence’ (2002, 7). In tegenstelling tot de symbolische 
behandeling van de natuur en het lichaam wil Massumi meer aandacht hebben voor 
de materiële processen van het lichaam, en voor de dynamiek en relatie tussen 
natuurlijke en culturele processen: ‘The concepts of nature and culture need serious 
reworking, in a way that expresses the irreducible alterity of the nonhuman in and 
through its active connection to the human and vice versa’ (39).5 In tegenstelling tot 
de discoursanalyse wil Massumi niet de culturele rasters in kaart brengen, maar hun 
vorming en totstandkoming analyseren. Het ‘field of emergence’ waaruit deze rasters 
ontstaan is voor hem niet ‘presocial’, maar ‘open-endedly social’ (9). Net als Sedgwick 
geeft Massumi blijk van interesse in de manier waarop het natuurlijke en het 
culturele interageren. Op die manier radicaliseren ze het relationele karakter van de 
poststructuralistische theorie: het culturele ent zich niet op het natuurlijke (of 
natuur en cultuur komen niet tegelijk tot stand), maar het natuurlijke en culturele 
vormen elkaar. 

6.2 Affect? 

Wat is een affect? Ik gaf eerder al aan dat er onder de noemer van affecttheorie een 
wildgroei aan disciplines en interesses ontstaan is, waardoor er geen sprake kan zijn 
van een ‘single, generalizable theory of affect’ (Seigworth e.a. 2010, 3). Seigworth & 
Gregg vinden dat een positief kenmerk dat in de lijn ligt van het ongrijpbare karakter 
van affect zelf: ‘Perhaps one of the surest things that can be said of both affect and its 
theorization is that they will exceed, always exceed the context of their emergence, 
as the excess of ongoing process’ (5). Anderen vinden het dan weer erg dat affect een 
containerterm is geworden: ‘Basically, it’s become everything that is non-
representational or non-semantic – that’s what we now call affect’ (Grossberg e.a. 

 
                                                      
4 In de volgende paragraaf ga ik verder in op de verschillen tussen Massumi en Sedgwick.  
5 Of nog: ‘If you elide nature, you miss the becoming of culture, its emergence (…). You miss the continuum 
of interlinkage, feed-forward and feedback, by which movements capture and convert each other to many 
ends, old, new, and innumerable’ (Massumi 2002, 12). 
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2010, 316).6 Gregg & Seigworth geven een idee van de vele namen die dit niet te 
representeren karakter van affect zoal krijgt binnen affecttheorie. Het affectieve 
wordt omschreven 

as excess, as autonomous, as impersonal, as the ineffable, as the ongoingness of 
process, as pedagogico-aesthetic, as virtual, as shareable (mimetic), as sticky, 
as collective, as contingency, as threshold or conversion point, as immanence of 
potential (futurity), as the open, as a vibrant incoherence that circulates about 
zones of cliché and convention, as a gathering place of accumulative 
dispositions (Gregg e.a. 2010, 9). 

In wat volgt wil ik enerzijds een glimp laten zien van de theoretische proliferatie 
rond het affectbegrip, en anderzijds die proliferatie indammen door tot een 
operationaliseerbare definitie van affect te komen voor de literaire analyse. Ik ga 
daarom eerst in op de toonaangevende theorieën van Sedgwick en Massumi (6.2.1), 
en baken mijn gebruik van het affectconcept af door te focussen op de relatie tussen 
affect en emotie (6.2.2) en de verhouding tussen affect, subject en normativiteit 
(6.2.3). 

6.2.1 Sedgwick en Massumi: aangeboren versus immanent 

Het affectbegrip van Segdwick & Frank in hun essay ‘Shame in the Cybernetic Fold: 
Reading Silvan Tomkins’7 is gebaseerd op het werk van de pyscholoog Silvan 
Tomkins, wiens inzichten aan de basis liggen van wat het ‘Basic Emotions paradigm’ 
is gaan heten (Leys 2011, 439). Tomkins’ affecttheorie gaat uit van ‘the separate 
existence of eight (only sometimes it’s nine) distinct affects hardwired into the 
human biological system’ (Sedgwick e.a. 2003, 94).8 Deze acht of negen primaire 
affecten zijn onderdeel van het brein en maken voor iedere persoon de basis van het 

 
                                                      
6 Ik ontleen de notie van containerterm aan Sara Ahmed: ‘if we give a word-concept to what cannot be 
contained, then that word-concept becomes a container (for what cannot be contained). I would argue 
that affect has become a container in exactly this way’ (Ahmed 2014, 230). Ik sluit mij aan bij deze 
bevinding.  
7 Het stuk verscheen eerst in Critical Inquiry (1995), en diende datzelfde jaar nog als de introducerende 
tekst voor de door Sedgwick en Frank samengestelde Shame and Its Sisters: Silvan Tomkins Reader (1995). 
Het stuk werd later opgenomen in Touching Feeling (2003), een verzameling essays van Sedgwick. Ik 
citeer uit dat laatste boek. 
8 Sedgwick & Frank zijn er zich van bewust dat de introductie van Tomkins vloekt in de kerk van theory. 
Dat benadrukken ze op een polemische manier. Het volledige citaat luidt immers: ‘You don’t have to be 
long out of theory kindergarten to make mincemeat of, let’s say, a psychology that depends on the 
separate existence of eight (only sometimes it’s nine) distinct affects hardwired into the human biological 
system’ (2003, 94). Tegen het scepticisme van theory in, beklemtonen de auteurs hoe het werk van 
Tomkins hen ‘excited and calmed, inspired and contented’ (95). 
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emotionele leven uit. Tomkins benoemt die affecten in begrippenparen waarvan de 
eerste de mildere variant is van de tweede: interesse-opwinding, genot-vreugde, 
verrassing-verbazing, verdriet-mentale pijn, angst-terreur, schaamte-vernedering, 
minachting-walging en woede-razernij.9 Later voegt hij daar het ‘strangely though 
descriptively named “dismell”’ aan toe (Probyn 2005, 22) dat het best kan worden 
begrepen als een variant op minachting.10 

In tegenstelling tot de psychoanalyse onderscheidt Tomkins affecten van driften 
(ademen, honger, seks, etc.). Hoewel beide volgens hem deel uitmaken van het 
lichaam en deel hebben aan cognitieve processen, zijn de driften beperkter in 
doelstellingen, complexiteit en vrijheid (Sedgwick 2003, 18). Een drift is 
instrumenteel, kent een duidelijk doel en is bijgevolg gericht op welbepaalde 
objecten. Elk affect zou zich daarentegen met om het even welk object kunnen 
verbinden: ‘Affects can be, and are, attached to things, people, ideas, sensations, 
relations, activities, ambitions, institutions, and any number of other things, 
including other affects’ (19). Daarnaast is het affect ‘autotelic’ (19): het heeft geen 
duidelijke teleologie (Sedgwick e.a. 2003, 99-100).11 

Wat Sedgwick zo aantrekt in Tomkins’ affecttheorie is het representatiemodel 
ervan, waarbij er ruimte is voor zowel analoge differentiatie als digitale aan/uit-
tegenstelling. De driften zijn bijvoorbeeld beperkt tot dat laatste: een drift wordt 
opgewekt, of niet. Affecten hebben ook een dergelijke digitale werking: ze worden 
‘aan’ gezet door wat Tomkins ‘neural firing’ noemt en zijn daarbij ‘self-rewarding’ of 
‘self-punishing’. Doordat deze digitale werking in tegenstelling tot de driften 
onafhankelijk is van een bepaald object, stimuleren affecten zonder dat dit 
samenhangt met een welomschreven reden: affect bestaat onafhankelijk van enig 
betekenissysteem (Leys 2011, 438). De manier waarop aan deze motivatie betekenis 
wordt gegeven, is afhankelijk van de relatie met cognitie, identiteit en de sociale en 
culturele context. Deze bemiddeling die steeds tot andere resultaten kan leiden, 
noemen Sedgwick & Frank analoge differentiatie. Het affectmodel van Tomkins heeft 
volgens de auteurs op die manier 

>the@ ability to discuss how things differentiate: how quantitative differences 
turn into qualitative ones, how digital and analog representations leapfrog or 

 
                                                      
9 Ik neem de vertaling van Masschelein e.a. (2015) over.  
10 Voor meer info, zie: http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/nine-affects-present-at-
birth-combine-to-form-emotion-mood-and-personality/ 
11 Lawrence Grossberg maakt een soortgelijke typologie wanneer hij affectieve investeringen 
onderverdeelt in libidinale en niet-libidinale inversteringen: ‘Libidinal affect (or desire in psychoanalytic 
terms) is always focused on an object (whether real or imaginary), while nonlibidinal affect (affect for 
short) is always dispersed into the entire context of daily life’ (1992, 81). 
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interleave with one another, what makes the unexpected fault lines between 
regions of the calculable and the incalculable (Sedgwick e.a. 2003, 106). 

Affect heeft een ‘productive opacity’ (107). Net omdat de motivaties van affect 
duister zijn en omdat er geen vanzelfsprekende link bestaat tussen enerzijds affect 
en anderzijds betekenis of doel, ontstaat de mogelijkheid tot ‘learning, development, 
continuity, differentation. Freedom, play, affordance, meaning itself derive from the 
wealth of mutually nontransparent possibilities for being wrong about an object – 
and implicatively, about oneself’ (107-108). Zowel Leys (2011, 465) als Masschelein 
e.a. (2015) merken op dat deze verhouding tussen affect en identiteit aansluit bij het 
queer-project van Sedgwick dat gericht is op de affirmatie van verschillende 
identiteiten.12 

 
Beroepen Sedgwick & Frank zich op Tomkins, dan liggen de ideeën van Brian 
Massumi over affect veeleer in de lijn van Spinoza en Deleuze. Dit impliceert een 
verschuiving van een psychologisch naar een ontologisch niveau. Eigen aan alle 
werkelijkheden (of ‘lichamen’) is hun ‘pouvoir d’affecter et d’être affecté’ (Deleuze 
1981, 166). Affect is bij Deleuze-Massumi een proces dat zich op een voorbewust en 
pre-empirisch niveau bevindt en waarbij er een voortdurende beweging en 
verandering plaatsvindt die gepaard gaat met een ‘qualitative difference’ (Massumi 
2002, 1). In die zin staat het affectbegrip van Massumi diametraal tegenover het 
aangeboren affectssysteem van Tomkins.  

In ‘The Autonomy of Affect’, een essay uit 1995 dat later is opgenomen in Parables 
of the Virtual, wil Massumi aangeven wat het belang van affect is voor de humane 
wetenschappen. Dat vereist in de eerste plaats een ‘cultural-theoretical vocabulary 
specific to affect’ (27), dat zich onttrekt aan de heerschappij van de betekenaar en 
van psychologische en subjectieve categorieën. Vandaar dat Massumi in de eerste 
plaats een strikt onderscheid maakt tussen affect en emotie: ze volgen ‘different 
logics and pertain to different orders’ (27). Als affect een lichamelijke, onbewuste en 
pre-subjectieve gewaarwording is, dan is emotie de geestelijke, bewuste en 
subjectieve verwerking daarvan. Emoties zijn sociolinguïstisch gefixeerd waardoor 
ze makkelijk te benoemen zijn en zich zonder moeite laten invoegen ‘into 
semantically and semiotically formed progressions, into narrativizable action-
reaction circuits, into function and meaning’ (28). Een emotie (bijv. jaloezie) heeft 
kortom een duidelijk object (een minnaar) en een duidelijke reactie (bijv. geweld 
t.o.v. de minnaar). 
 
                                                      
12 De eerste maxime in Sedgwicks Epistemology of the Closet luidt: ‘people are different from each other’ 
(geciteerd in Wiegman 2014, 19). 
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Affect zou zich daarentegen onttrekken aan representatie en aan een ‘narratieve 
impuls’ (Jameson 2013). Affect is intensiteit en als zodanig niet-lineair: het wordt 
gekenmerkt door ‘resonation and feedback that momentarily suspend the linear 
progress of the narrative present from past to future’ (Massumi 2002, 26). Affect 
houdt verband met het potentiële dat niet verward mag worden met het mogelijke: 
‘Possibility is a variation implicit in what a thing can be said to be when it is on 
target. Potential is the immanence of a thing to its still indeterminate variation, under 
way’ (9).  

Het is met betrekking tot deze notie van het immanente dat Massumi zich laat 
inspireren door Deleuze. De Franse filosoof oscilleert in zijn werk voortdurend 
tussen het virtuele en het actuele – twee niveaus die hij in steeds andere termen 
benoemt: moleculair versus molair, ‘plan de consistance’ versus ‘plan d’organisation’, 
affect versus affectie (cf. 9.4). Het actuele bestaat uit georganiseerde vormen, 
objecten en subjecten die historisch gevormd en empirisch waar te nemen zijn, 
terwijl het virtuele omschreven wordt als een ‘multiplicité’ van elementen en 
intensiteiten in hun potentiële relaties.13 Het virtuele is het domein van een 
voortdurend ‘worden’ waarbij elk element om het even welke relatie kan aangaan 
met om het even welk ander element, terwijl het actuele het domein is van het zijn, 
waarbij elementen in bepaalde relaties gearticuleerd zijn en zo hun betekenis 
hebben verkregen. Affect behoort tot het virtuele domein:  

Affects are virtual synesthetic perspectives anchored in (functionally limited by) 
the actually existing, particular things that embody them. The autonomy of 
affect is its participation in the virtual. Its autonomy is its openness. Affect is 
autonomous to the degree to which it escapes confinement in the particular 
body whose vitality, or potential for interactions, it is (35). 

Massumi maakt gebruik van neurowetenschappelijke studies en wetenschappelijke 
concepten om deze notie van het virtuele verder uit te werken en wetenschappelijk 
te onderbouwen.14  

Hij wil daarbij vooral aantonen dat het virtuele affect een autonome handeling en 
beweging is die sneller plaatsgrijpt in het lichaam dan het cognitieve. Dat idee 
illustreert hij onder andere met enkele politieke voorbeelden. Zo meent hij dat 
Ronald Reagan aan de macht gekomen is doordat hij in staat was ‘to produce 
ideological effects by non-ideological means. (…) His means were affective’ (40). Een 
ander voorbeeld betreft de mislukte hervorming van de gezondheidszorg tijdens de 
 
                                                      
13 Zie bijvoorbeeld Mille Plateaux (Deleuze e.a. 1980). 
14 Op Massumi’s gebruik van wetenschappelijke concepten is kritiek gekomen. Zie Leys (2011, passim) en 
Blackman e.a. (2010, 14-15). 
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eerste legislatuur van Bill Clinton. Vele opiniemakers hadden beweerd dat dit dure 
programma de economie zou schaden, en Massumi vraagt zich af waarom de 
economie niet opnieuw verbeterde toen het plan faalde. Een antwoord vindt hij in 
het gebrek aan vertrouwen: ‘the stock market registers affective fluctations in 
adjoining spheres more directly than properly economic indicators’ (44). Vandaar 
dat Massumi stelt dat ‘>a@ffect holds a key to rethinking postmodern power after 
ideology’ (42) omdat affect ‘more swiftly and surely’ (45) dan ideologie mensen tot 
een bepaalde keuze kan brengen die vervolgens reële gevolgen heeft. Ik keer op dit 
voorbeeld terug in de volgende paragraaf waarin ik mijn eigen gebruik van het 
affectbegrip uiteenzet. 

6.2.2 Affect, emotie en non-intentionaliteit 

Algemeen kunnen we stellen dat Sedgwick en Massumi aan de basis liggen van de 
twee voornaamste tendensen in het affectonderzoek. Enerzijds is er een groep die 
zich beroept op een deleuziaanse manier van denken die verband houdt met het 
opkomende ‘new materialism’, anderzijds een groep die affect verbindt met 
alledaagse noties (emoties, gevoelens, sentiment) en die als een uitbreiding kan 
worden beschouwd van ‘everyday life’-theorie (Wiegman 2014, 13). Beide zijn niet 
onverenigbaar, aangezien ze de nadruk leggen op de manier waarop identiteit en 
alledaagse structuren tot stand komen via de werking van affect.15 Ruth Leys stelt 
dan ook terecht dat Segdwick en Massumi, ondanks hun verschillende 
uitgangspunten, elkaar ontmoeten in hun nadruk op de non-intentionaliteit van 
affecten. Beide theoretici maken een onderscheid tussen ‘the affect system on the 
one hand and intention or meaning on the other’ (2011, 443).16  

Dat verschil is wijd verspreid in de affecttheorie. De ‘cultural theorist’ Lawrence 
Grossberg noemt bijvoorbeeld emotie de articulatie tussen ideologie en affect (1992, 
79), en onderscheidt affect van emotie door het verschil in narratieve structuur en 
interpretatieve organisatie (81). In zijn studie over het realisme, The Antinomies of 

 
                                                      
15 Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Ordinary Affects van Kathleen Stewart. Haar boek refereert 
aan het werk van Deleuze, maar ze is tegelijk, net als Sedgwick, geïnteresseerd in de manier waarop 
individuen zich via affecten aan werkelijkheden hechten: ‘Potentiality is a thing immanent to fragments of 
sensory experience and dreams of presence. A layer, or layering to the ordinary, it engenders attachments 
or systems of investment in the unfolding of things’ (2007, 21). 
16 Leys bedoelt dit als een kritiek. In haar artikel ‘The Turn to Affect: A Critique’ hint Leys daarentegen op 
een begrip van affect waarbij ‘the question of affective meaning to the organism or subject of the objects in 
its world’ centraal staat (440) – wat binnen het affectmodel van Massumi ‘emotie’ zou zijn. Het is hier niet 
de plaats om de biologische, psychologische en neurologische discussie over de werking van affecten uit te 
klaren. Ik wil mij daarentegen richten op het culturele gebruik van emoties en affecten.  
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Realism, plaatst literatuurwetenschapper Fredric Jameson een narratieve impuls 
tegenover een affectieve impuls. De eerste betreft een narratieve temporaliteit van 
verleden-heden-toekomst, terwijl de tweede een temporaliteit van het eeuwige 
heden kent: affect ‘is somehow self-sufficient, feeding on itself, and perpetuating its 
own existence’ (Jameson 2013, 36). Gendertheoretica Elspeth Probyn ziet ‘emotion’ 
als ‘the social expression of affect’, en affect als ‘the biological and physiological 
experience of it’ (2005, 25), en verbindt die distinctie voornamelijk met een verschil 
tussen disciplines. Emotie verbindt ze met alfawetenschappen en affect met exacte 
wetenschappen, en ze pleit in haar boek Blush voor een wederzijdse kruisbestuiving. 

In dit proefschrift neem ik deze distinctie over waarbij affect non-intentioneel, 
lichamelijk en pre-subjectief is en emotie intentioneel, cognitief en subjectief.17 Ik 
maak daarbij wel twee belangrijke theoretische en methodologische kanttekeningen. 
In de eerste plaats zie ik met Sianne Ngai het onderscheid tussen beide niet als een 
formeel en kwalitatief verschil, maar als een modaal verschil in intensiteit:  

My assumption is that affects are less formed and structured than emotions, but 
not lacking form or structure altogether; less “sociolinguistically fixed,” but by 
no means code-free or meaningless; less “organized in response to our 
interpretations of situations,” but by no means entirely devoid of organization 
or diagnostic powers (Ngai 2005, 27).  

Volgens Ngai biedt deze theoretische beslissing een analytisch voordeel. Dit modale 
verschil tussen affecten en emoties kan productief worden gebruikt om oog te 
hebben voor ‘the transitions from one pole to the other: the passages whereby affects 
acquire the semantic density and narrative complexity of emotions, and emotions 
conversely denature into affects’ (27). Het biedt de mogelijkheid om een onderscheid 
te maken tussen een affect dat ongearticuleerd en pre-subjectief aanwezig is en een 
emotie die gearticuleerd deel is van een subject. Aan Ngai’s motivering voeg ik nog 
een tweede toe. Met Lauren Berlant kunnen we een onderscheid maken tussen een 
affectieve structuur en de emotionele ervaring ervan. Vandaar dat ze tot het 
oxymoron van wreedaardig optimisme kan komen: ‘An optimistic attachment is 
invested in one’s own or the world’s continuity, but might feel any number of ways, 
from the romantic to the fatalistic to the numb to the nothing’ (2011, 13). 

Een tweede methodologische kanttekening bij het onderscheid tussen emotie en 
affect betreft de normatieve dimensie die er soms mee gepaard gaat. Maakt 
Grossberg bijvoorbeeld dit onderscheid vanuit de wil om culturele formaties te 

 
                                                      
17 Daarbij moet worden opgemerkt dat subjectief niet impliceert dat emoties louter idiosyncratisch zijn. In 
6.2.3 bespreek ik het sociale karakter van emoties en affecten.  
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bestuderen (cf. infra), dan gaat het bij Massumi gepaard met een idee van een andere 
(en betere) werkelijkheid. Zijn taalgebruik verraadt een negatieve houding 
tegenover betekenissystemen die denken in termen van de empirische werkelijkheid 
en het subject. ‘Intensity is the unassimilable’ (2002, 27), en het is slechts via 
‘inhibition’ (31) dat een affect een sociolinguïstische betekenis kan verkrijgen:  

Rethink body, subjectivity, and social change in terms of movement, affect, 
force and violence – before code, text, and signification. These latter reiterate 
arrest (the Law: where bodies cease, only to mean, and where meaning carries 
a sentence) (66). 

Bij Massumi en andere affecttheoretici kan er sprake zijn van affectverheerlijking 
wanneer affect als het cruciale concept wordt beschreven voor het begrip van de 
wereld én voor de mogelijkheid om die te veranderen. Het transformerende of 
‘revolutionaire’ vermogen van affect ligt in zijn ongefixeerd karakter, zijn continue 
beweging en onbepaald potentieel. Het affect lijkt een voortdurende dislocatie te 
zijn: een voortdurende geanimeerdheid en verandering waarvan de uitkomst steeds 
verschillende mogelijkheden kent. Seigworth & Gregg wijzen die karakteristieken 
gevat aan in het ‘not yet’ van affect of het ‘not-yet of never-quite-knowing’ (2010, 9).  

Er is sprake van affectverheerlijking wanneer deze kwaliteiten van affect als 
intrinsiek goed worden beschouwd of wanneer beweging per definitie beter is dan 
elke vorm van stilstand.18 Seigworth & Gregg stellen terecht dat affecttheorie moet 
erkennen ‘that there are no ultimate or final guarantees – political, ethical, aesthetic, 
pedagogic, and otherwise – that capacities to affect and to be affected will yield an 
actualized next or new that is somehow better than “now”’ (9-10). Daarnaast is er 
affectverheerlijking wanneer, zoals in het motto van Don Delillo bij dit hoofdstuk, de 
wereld van affect beschouwd wordt als ‘>t@he true life’ (Delillo 2010, 17). Het 
hierboven gegeven voorbeeld van het primaat van het affect bij het al dan niet 
heropleven van de economie na de mislukte gezondheidszorghervorming van 
Clinton, bezondigt zich daar aan. Massumi spreekt over de ‘ability of affect to 
produce an economic effect more swiftly and surely than economics itself’ (2002, 
45), maar lijkt daarbij al te vlot voorbij te gaan aan de talige invloed van de 
opiniemakers die in de eerste plaats een atmosfeer van angst hadden gecreëerd.  

De ‘submicroscopic moments’ (2010, 17) waarover het personage Elster in Point 
Omega van Delillo vertelt sluiten aan bij de ideeën over affect. Elsters’ bedenkingen 
verleiden en fascineren de verteller, maar deze blijft afstand behouden: ‘I almost 

 
                                                      
18 Een dergelijk idee berust sowieso al op een valse tegenstelling. Eerder (cf. hoofdstuk 2) heb ik erop 
gewezen dat ook hegemoniale ideeën zich steeds procesmatig moeten herhalen of vernieuwen.  
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believed him when he said such things’ (17). Eenzelfde aantrekkingskracht lijkt uit te 
gaan van de affecttheorie omdat ze de belofte inhoudt dat zowat elk aspect van de 
werkelijkheid het potentieel voor verandering in zich houdt, en dat in een wereld 
waarin de neoliberale hegemonie zich uitbreidt en verstevigt, waarin (politiek) 
verzet zich slechts symbolisch lijkt te kunnen uiten en waarin de kracht van ideeën 
en denken zelf aan impact hebben ingeboet. Het gevaar is dat deze theorie daarbij 
andere, niet minder reële of dwingende en betekenisvolle aspecten van de 
werkelijkheid (deels) negeert.  

Leys bekritiseert deze tendens in het werk van Massumi (en anderen die in zijn 
zog werken) uitgebreid, en suggereert dat ook Sedgwick zich distantieert van vragen 
naar betekenis en interpretatie (2011, 468, 472). Dat laatste lijkt me niet geheel 
terecht. Sedgwick distantieert zich wel van ontologische vragen in Touching Feeling, 
en legt meer de nadruk op pragmatische en performatieve kwesties. Die focus sluit 
een belangstelling voor de manier waarop mensen de wereld interpreteren echter 
niet bij voorbaat uit.  

Sedgwicks omgang met affect en emotie is vanuit eenzelfde pragmatische vraag 
gemotiveerd. Ze is geïnteresseerd in de diverse manifestaties waarin de potentie van 
affect gerealiseerd wordt. Affect is bij Sedgwick niet autonoom zoals bij Massumi en 
in navolging van Tomkins beschouwt ze het evenmin als een afgesloten 
psychologische structuur. Een affect is daarentegen  

a kind of free radical that (in different people and also in different cultures) 
attaches to and permanently intensifies or alters the meaning of – of almost 
anything: a zone of the body, a sensory system, a prohibited or indeed a 
permitted behavior, another affect such as anger or arousal, a named identity, a 
script for interpreting other people’s behavior toward oneself (62). 

Affecten bestaan met andere woorden nooit op zichzelf, maar hangen samen met 
praktijken, beelden en discoursen (Anderson 2011, 128). Het affectbegrip van 
Sedgwick laat op die manier toe om te kijken naar de concrete verschijningsvormen 
van affect in welbepaalde historische omstandigheden, en kan zo inzicht brengen in 
een geheel van affectieve investeringen en hun dynamiek. Doordat dit model geen 
normatief standpunt inneemt vanuit een onderscheid tussen affect en emotie, wordt 
het mogelijk om te kijken naar de manier waarop affectieve investeringen normatief 
gedifferentieerd zijn: wat wordt als goed en slecht beschouwd, wat geldt als juist en 
waar en wat niet?  

Bij dit theoretisch verschil tussen affect als autonoom en affect als investering, 
hoort een methodologisch verschil. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de manier 
waarop affecten voortdurend in beweging zijn, als wel in de manier waarop ze 
gefixeerd worden. Mijn onderzoeksvraag is gericht op de manier waarop er 
omgesprongen wordt met de dislocatie in de traditionele levenspatronen in de jaren 
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zestig. Ik vraag me af in welke lichaamsposities en normen er geïnvesteerd wordt in 
het verlangen om deel uit te maken van ‘iets’ of om ‘iets’ te herkennen.19 Om die 
kwestie verder te bestuderen, moet er aandacht zijn voor de verhouding tussen 
affect, subject en normativiteit. 

6.2.3 Affect, subject en normativiteit 

Zoals Sianne Ngai aangeeft is er vandaag een wijdverspreide consensus dat affecten 
en emoties geen idiosyncratische of private aangelegenheden zijn, maar een sociale 
en materialistische praktijk (Ngai 2005, 25). Een van de vroegste formuleringen van 
dit inzicht is te vinden bij Raymond Williams in zijn notie van ‘structures of feeling’ 
(1977, 128-135). Williams muntte de term om het sociale karakter te onderstrepen 
van wat anders als louter subjectief werd omschreven: de ervaring van het actieve, 
het levende, het nu. Het gaat om de ervaringen van veranderingen in het heden die 
‘do not have to await definition, classification, or rationalization before they exert 
palpable pressures and set effective limits on experience and on action’ (132). Hij 
spreekt van ‘feeling’ om dit aspect van de sociale werkelijkheid te onderscheiden van 
meer formele concepten als ideologie en wereldbeeld. Het gaat om een structuur 
omdat dit gevoel bepaalde karakteristieken en een specifieke hiërarchie kent. 

Over de manier waarop affecten zich sociaal verspreiden bestaat er evenwel 
discussie.20 In The Transmission of Affect (2004) gaat Teresa Brennan uit van de 
circulatie van affecten: ‘By the transmission of affect, I mean simply that emotions or 
affects of one person, and the enhancing or depressing energies that these affects 
entail, can enter into another’ (2004, 3). Brennan spreekt over affectieve atmosferen. 
Dat kan een kamer zijn waarin iemand binnenstapt en waar hij/zij de ‘atmosfeer 
voelt’, maar het gaat ook om sociale sferen die beheerst worden door historische, 
institutionele en retorische factoren (Berlant 2011, 100). Hoewel Sara Ahmed ermee 
akkoord gaat dat affecten tussen lichamen kunnen circuleren, stelt ze in The Cultural 
Politics of Emotion (2004, tweede editie 2014) dat het in de eerste plaats objecten 

 
                                                      
19 Ik ontleen deze formulering aan Stewart (2007, 2). 
20 In de werken van Brennan, Ahmed en Virno die in de volgende alinea’s aan bod komen wordt op diverse 
manieren omgegaan met affect en emotie. Brennan plaatst affect niet tegenover emotie, maar gevoel 
(2004, 5); Ahmed zegt niet geïnteresseerd te zijn in het onderscheid tussen emotie en affect omdat beide 
deel zijn van eenzelfde ervaring (2014, 208); Virno maakt dan weer gebruik van de term ‘emotional 
tonalities’ (2004, 84). Het is hier niet de plaats om in detail deze verschillende definities te bespreken. Het 
volstaat om aan te geven dat de drie definities ruimte bieden voor de modale verschillen tussen affect en 
emotie: het pretalige en pre-subjectieve tegenover het talige en subjectieve. In deze alinea’s neem ik dan 
ook de terminologie van de diverse theoretici over zonder telkens te wijzen op de modale verschillen 
tussen affect en emotie.  
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zijn die circuleren. Emoties worden gecreëerd in het contact met objecten, en de 
associaties tussen object en emotie hebben volgens Ahmed een ‘sticky’ karakter. In 
een proces van accumulatie krijgen deze objecten na verloop van tijd een affectieve 
waarde die gepaard gaat met een oordeel en een oriëntatie. Op die manier creëren 
emoties grenzen tussen lichamen.21  

Het voorbehoud dat Ahmed plaatst bij het proces van ‘emotional contagion’ 
bestaat erin dat het model van affectcirculatie impliceert dat mensen emoties 
hebben: ‘the model of “emotional contagion” risks transforming emotion into a 
property, as something that one has, and can then pass on, as if what passes on is the 
same thing’ (2014, 10). Ahmed wil daarentegen beklemtonen dat het voelen van 
dezelfde emotie nog niet veronderstelt dat iemand er dezelfde relatie toe heeft. Er 
bestaat dus steeds het risico van miscommunicatie: het sociale gaat niet geruisloos 
over in het individuele.22 Dat neemt niet weg dat affecten en emoties een belangrijke 
invloed hebben op de verhouding van het individu tot het sociale. Er kan sprake zijn 
van affectieve investeringen in bepaalde normen, of van de creatie van sociale 
werkelijkheden via affecten. Ik geeft twee voorbeelden.  

Een eerste voorbeeld is het werk van Ahmed zelf. Via close reading van vaak 
politieke teksten wil zij tonen hoe de benoeming van emoties mee politieke 
werkelijkheden creëert. In migratiepolitiek wordt een retoriek van angst en 
emotionele softness gebruikt om de samenleving in twee kampen te verdelen. De 
‘zachte’ natie moet verharden wil ze niet voortdurend gekwetst worden door 
binnendringende asielzoekers. Schaamte wordt dan weer ingezet om de 
verantwoordelijkheid te erkennen dan wel zichzelf vrij te pleiten van een politieke 
schuld uit het verleden. Emoties zijn op die manier sterk verbonden met identiteit en 
met de creatie van een wereldbeeld: ‘Emotions provide a script (…): you become the 
“you” if you accept the invitation to align yourself with the nation, and against those 
others who threaten to take the nation away’ (Ahmed 2014, 12). Ze zijn cruciaal voor 
de identificatie van een subject met een bepaalde ‘mythe’ of ‘social imaginary’ 
(Laclau, cf. 5.2.3). 

Wijst Ahmed op het gebruik van emotie in de discursieve creatie van de 
werkelijkheid, dan geeft Paolo Virno in A Grammar of the Multitude aan op welke 
manier de materiële condities van het hedendaagse kapitalisme samengaan met 
 
                                                      
21 Ahmed spreekt in dat verband over ‘affective economies’ (2004). Ik ga verder in op deze term bij de 
analyse van Turks fruit.  
22 Dat meent ook Brennan: ‘even if I am picking up on your affect, the linguistic and visual content, 
meaning the thoughts that I attach to that affect, remain my own: they remain the product of the particular 
historical conjunction of words and experiences I represent’ (2004, 7). Ahmeds model gaat echter verder. 
Zij spreekt niet over emoties als iets persoonlijks én sociaals, maar meent dat emoties de grenzen tussen 
het persoonlijke en het sociale creëren. 



 

140 

emotionele tonaliteiten. Virno vertrekt daarbij van de idee dat deze tonaliteiten 
neutraal zijn en tegengestelde manifestaties kunnen kennen. Zo wordt opportunisme 
negatief gearticuleerd binnen een arbeidsomgeving waarin flexibiliteit, mobiliteit en 
voortdurende adaptatie van groot belang zijn: ‘it is precisely this ability to maneuver 
among abstract and interchangeable opportunities which constitues professional 
quality in certain sectors of post-Fordist production’ (2004, 86).  

Twee zaken zijn hierbij van belang. Ten eerste geeft Virno aan dat het profiel van 
de flexibele werknemer en de bijbehorende affecten het resultaat zijn van een 
socialiseringsproces. Hij verwijst naar de ervaring van precaire 
levensomstandigheden wanneer iemand wacht op een job en de gewoonte aanleert 
‘of not developing lasting habits’ (85). Het argument van Virno is enigszins 
onduidelijk, maar we kunnen denken aan de opeenvolging van stages en interims 
waarbij iemand steeds zijn werk- en leefgewoontes moet veranderen. Meer 
algemeen stelt Virno dat het huidige productieproces profiteert van de gevolgen van 
de moderniteit: ‘the uncertainty of expectations, the unpredictability of assignments, 
fragile identities, ever changing values’ (86). Ten tweede meent Virno dat protest of 
conflict niettemin zal moeten vertrekken vanuit ‘the same manner of being’ (88). 
Cynisme en opportunisme vormen ‘the neutral core of the contemporary emotional 
situation’ (88) die niet noodzakelijk tot de genoemde negatieve uitingen moet leiden. 
Het voorbeeld van Virno geeft met andere woorden aan dat affecten deel zijn van een 
sociaal en materialistisch proces en dat historisch gearticuleerde vormen steeds 
gedesarticuleerd kunnen worden. 

Er is met andere woorden sprake van een relatie tussen identiteit, affect en sociale 
normativiteit bij zowel affecten als emoties: subjecten worden uitgenodigd zich met 
bepaalde emoties en discoursen te identificeren, of zijn al opgenomen in allerlei 
sferen die een bepaalde identiteit en emotionele tonaliteit met zich meebrengen. Met 
Lawrence Grossberg zouden we kunnen stellen dat affect datgene is wat elementen 
of relaties uit de werkelijkheid tot een zaak van belang of interesse maakt. Hij noemt 
affect ‘the missing term in an adequate understanding of ideology’ omdat beide het 
subject oriënteren en situeren in een complex van relaties: ‘Affect identifies the 
strenght of the investment which anchors people in particular experiences, practices, 
identities, meanings and pleasures’ (1992, 82). Grossberg spreekt over ‘mattering 
maps’ (82). Die brengen niet enkel de ‘different sites of investment (anchoring)’, 
maar ook de ‘different modes of such investments’ (84) in kaart. ‘Mattering maps’ 
geven inzicht in welke betekenissen, ervaringen en praktijken van belang zijn, en in 
de manier waarop zij van belang zijn.  

Hoewel Grossberg in deze citaten affect hanteert als een presubjectieve en 
lichamelijke sensibiliteit die hij strikt wil onderscheiden van emotie, kan zijn model 
uitgebreid worden naar het modale affectconcept. Het kan immers wijzen op de 
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manier waarop affectieve structuren of sferen tot emotionele toestanden kunnen 
worden gearticuleerd. Politieke retoriek over migratie kan een wijdverspreide sfeer 
van onzekerheid en onvrede omvormen tot een angst voor de ander. Een affectieve 
structuur wordt op die manier herleid tot een emotionele dispositie. 

Grossberg brengt de ‘mattering map’ in verband met identiteit en met de ervaring 
en de interpretatie van de wereld, met identificatie en met ‘belonging’: ‘The image of 
mattering maps points to the constant attempt to organize moments of stable 
identity, sites at which people can, at least temporarily, find themselves “at home” 
with what they care about’ (84). Een ‘mattering map’ maakt connecties tussen 
verschillende geïnvesteerde praktijken die zo ‘a lived coherence’ (84) construeren. 
Vanuit de eerder gemaakte vaststelling dat de verhouding tussen het individu en het 
sociale niet altijd transparant is, lijkt het mij theoretisch productiever om ervan uit te 
gaan dat de gezochte organisatie en identificatie soms tot vaak incoherent is. De 
affectieve atmosfeer waarin iemand bestaat en opgroeit en de emotionele 
identificaties waartoe hij/zij zichzelf brengt, vormen een slordig proces dat 
voortdurend heen en weer beweegt en een opeenvolging is van succes, mislukking, 
twijfel, hoop, ontsnapping en hernieuwde identificatie.  

Lauren Berlant wijst erop dat investeringen en verbindingen niet louter 
coherentie scheppen, maar ook contradicties en paradoxen creëren die verwarrend 
werken: ‘The ordinary is, after all, a porous zone that absorbs lots of incoherence and 
contradiction, and people make their ways through it at once tipped over awkwardly, 
half-conscious, and confident about common sense’ (Berlant 2011, 53). Meer 
algemeen stelt ze dat daden of ‘anchoring’ niet zonder meer transparant of 
verhelderend werken voor een goed begrip van je eigen identiteit: 

Emotion doesn’t produce clarity but destabilizes you, messes you up, and 
makes you epistemologically incoherent – you don’t know what you think, you 
think a lot of different kinds of things, you feel a lot of different kinds of things, 
and you make the sense of it all that you can. The pressure on emotion to reveal 
truth produces all sort of misrecognition of what one’s own motives are, and 
the world’s (Berlant e.a. 2008).23 

Voor Berlant ligt net in die incoherentie de mogelijkheid om zich aan bepaalde 
normatieve investeringen te onttrekken, en bijvoorbeeld binnen een situatie van 
crisis nieuwe investeringen en verbindingen te creëren. De manier waarop het 

 
                                                      
23 Berlant (e.a. 2008) plaatst deze uitspraak tegenover Foucaults claim dat het westerse moderne subject 
de waarheid over zijn identiteit in zijn seksualiteit zoekt. Volgens Berlant ligt de klemtoon veeleer op 
emotie als de revelerende bron voor de waarheid omtrent het ‘zelf’.  
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emergente zich verhoudt tot het dominante is wat ik tracht te bestuderen in het 
proza van de jaren zestig.  

6.2.4 Affect en literatuur 

Verschillende theoretici benaderen het onderzoek van affect en emoties in literatuur 
als een middel om tot een diagnose van een historische tijd te komen. Raymond 
Williams meent dat kunst en literatuur de geijkte plekken zijn om de emergente 
‘structures of feeling’ in een samenleving te detecteren. In die esthetische vormen  

the true social content is in a significant number of cases of this present and 
affective kind, which cannot without loss be reduced to belief-systems, 
institutions, or explicit general relationships, though it may include all these as 
lived and experienced (1977, 133). 

Williams beschouwt de ‘structure of feeling’ als ‘social experiences in solution’ (133), 
in tegenstelling tot andere (dominante of residuele) structuren die meer 
vanzelfsprekend beschikbaar zijn om het leven te structuren. In Cruel Optimism pikt 
Lauren Berlant in op de bedenkingen van Williams (2011, 60) voor haar eigen 
project, waarin ze de contemporaine crisis tracht te onderzoeken door het heden te 
beschouwen als een emergent proces (7). In kunst, films en literatuur tracht ze de 
affectieve bemiddeling van het heden te bestuderen om op die manier een idee te 
krijgen van een ‘shared historical time’ (15). Ook geïnspireerd door Williams’ 
materialistische werkwijze bestudeert Sianne Ngai in Ugly Feelings affecten/emoties 
met een zwakke intentionaliteit om inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen 
sociale structuren en agency in situaties ‘marked by blocked or thwarted action in 
particular’ (Ngai 2005, 27). 

De methodologie waarmee deze laatste auteurs hun diagnoses uitvoeren is niet 
welomschreven, en varieert per casus. Mijn eigen benadering ligt in dezelfde lijn. Per 
roman bespreek ik een of meerdere affectieve componenten in de tekst. Dat kan 
inhoudelijk zijn: een emotie of een affect dat centraal staat in de roman en dat een 
belangrijke rol speelt in de verhouding van de verteller of het hoofdpersonage tot 
andere lichamen en de omgeving. Ook vormelijke en stilistische aspecten, zoals de 
toon of het genre, komen aan bod. In Turks fruit is er bijvoorbeeld sprake van een 
affectieve investering in melodramatische categorieën, terwijl de verteller in 
Aankomen in Avignon ervaringen en emoties scrupuleus onderzoekt om zich af te 
wenden van de dominante literatuuropvattingen en genres.  

Het is daarbij niet de bedoeling deze affecten tot idiosyncratische gevoelens van 
het vertellend subject te maken of ze louter te bestuderen als thematische en 
vormelijke aspecten van één welbepaalde roman. Het in kaart brengen van de 
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‘mattering maps’ in deze romans kan inzicht bieden in de heersende preoccupaties 
van die tijd, de normen die identificatie verstoren of bevorderen en de mythen 
waarin identiteit gevestigd of geprojecteerd wordt. Ik wil tot deze meer algemene 
conclusies komen door aandacht te hebben voor het bijzondere, en door vervolgens 
te kijken of er geen sprake is van patronen of een bepaalde samenhang tussen de 
verschillende bijzonderheden.  

Hoewel de focus komt te liggen op de singulariteit van de te bestuderen roman, 
wil ik hier nog een algemeen kader schetsen waarmee ik affecten in literatuur wil 
bestuderen. Voor de tekstanalyse vormt het pretalige karakter van affecten uiteraard 
een probleem. Het heeft namelijk geen zin om een opsplitsing te maken tussen 
discursieve en pre-discursieve aspecten. Veeleer is de opdracht te kijken hoe teksten 
het non-intentionele, pretalige en lichamelijke karakter van affecten representeren.  

Daarbij maak ik in eerste instantie een onderscheid tussen emoties met actie-
reactiepatronen en affecten waarvan de relaties tussen lichamelijke 
gewaarwordingen, identiteit en context minder vanzelfsprekend zijn. Deze grenzen, 
zo tonen de analyses aan, zijn niet altijd gemakkelijk te trekken. Ten tweede maak ik 
(soms) gebruik van de narratologie. Leidt bijvoorbeeld de beschrijving van affect tot 
een doorbreking van de narrativiteit door het gebruik van narratieve vertraging?24 
Een verwante vraag betreft de focalisatie: hoe wordt het affect waargenomen, hoe 
verloopt de bemiddeling tussen lichaam en identiteit of context; hoe verschilt de 
interne ervaring van de externe lichaamshouding?25 Ten derde besteed ik aandacht 
aan ‘mattering maps’, dat wil zeggen de betekenissen en de waarden waarin affectief 
geïnvesteerd wordt en de manier waarop dat gebeurt. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat affecten vaak een tautologisch karakter hebben: ‘An affect theory is, 
among other things, a mode of selective scanning and amplification’ (Sedgwick 2003, 
135). Op die manier kan een affect vaak tot herhaling leiden. De beschaamde persoon 
kan in zijn omgang met de omgeving steeds instanties of blikken herkennen die hem 
in een beschamende positie duwen.  

Ten vierde besteed ik aandacht aan de ordende functie van affecten en emoties 
wanneer ze benoemd worden. Jameson spreekt van ‘the reifying effects of the name 
itself’ (2013, 30): het benoemen van wat in eerste instantie een onuitgesproken 
affect is, leidt tot ‘all kinds of new channels into which it can spread and thrive’ (30). 
Ook Sara Ahmed schrijft dat de verschillende benamingen voor emoties ‘do different 
 
                                                      
24 ‘Van vertraging is sprake indien de tijd die je nodig hebt om de beschreven gebeurtenis te lezen, groter 
is dan de tijd van het gebeuren zelf’ (Herman e.a. 2001, 66). 
25 Het model dat Bram Lambrecht recent introduceert waarbij focalisatie gescheiden wordt van 
waarneming (2015, 154-57) zou zonder meer tot een uitdieping en uitbreiding kunnen leiden van de 
verschillende manieren waarop affect verweven is in zintuiglijke en viscerale bemiddeling. Ik reserveer 
die taak voor een volgend project.  
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things precisely because they involve specific orientations towards the objects that 
are identified as their cause’ (2014, 13). Het benoemen van emoties kan zorgen voor 
grenzen tussen lichamen of het verbinden van lichamen. Op die manier sluit het 
onderzoek naar affecten opnieuw aan bij het discours: in welke mate worden 
affecten/emoties in het discours gebracht en verbonden met lichamelijkheid? In 
welke mate ordenen en motiveren zij de lichamelijke orde? In het afsluitende 
hoofdstuk van dit deel kom ik tot een synthese van het methodologische kader via 
een nadere omschrijving van de gehanteerde leesstrategie in de romananalyses. 
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 7 Tot slot: paranoïd en herstellend lezen 

the often very fragile concern to provide the self 
with pleasure and nourishment in an environment 
that is perceived as not particularly offering them 
 
as if intolerable situations were famous for 
generating excellent solutions 
 

Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling 
 

‘Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably 
Think This Essay Is About You,’ is de titel van het vierde hoofdstuk van Sedgwicks 
Touching Feeling.1 Het stuk is enerzijds een scherpe dissectie van een leespraktijk die 
gestoeld is op een ‘hermeneutics of suspicion’, en anderzijds een introductie van wat 
een ‘herstellende’ leespraktijk genoemd wordt. In dit afsluitend methodologisch 
hoofdstukje wil ik de hoofdlijnen uit Sedgwicks essay uiteenzetten en er enkele 
kritische noten bij plaatsen (7.1). Vervolgens wil ik mijn eigen leespraktijk daarmee 
verbinden (7.2). Ik vertrek daarvoor vanuit mijn centrale onderzoeksvragen en 
verbind daaraan de gepresenteerde methodologische instrumenten uit de discours- 
en affectheorie. 

 
                                                      
1 Eerdere versies verschenen in 1996 en 1997, zie Wiegman (2014). 
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7.1 ‘Paranoid Reading and Reparative Reading’ 

Paul Ricoeur omschreef het werk van Marx, Freud, Nietzsche en hun erfgenamen ooit 
als ‘the hermeneutics of suspicion’ (Sedgwick 2003, 124-125). Sedgwick betreurt dat 
deze werkwijze het karakter van een ‘mandatory injunction’ heeft gekregen (125). 
Het methodologische belang van wantrouwen ging daarbij een alliantie aan met 
paranoia, tot in die mate dat een kritische houding en paranoia synoniem werden.2 
Kritiek veronderstelt een voortdurende behoedzaamheid voor mogelijke vormen 
van vals bewustzijn (hetzij van de criticus zelf, hetzij van anderen) en kritiek moet 
deze trachten bloot te leggen. Paranoia versterkt die tendens: ze zegt dat die 
behoedzaamheid terecht is en dat je nooit behoedzaam genoeg kunt zijn.  

Sedgwick onderkent vijf aspecten aan het gebruik van paranoia als 
methodologisch instrument (130-140). Ten eerste is paranoia anticipatoir: ze wil 
niet voor (slechte) verrassingen komen te staan, en moet dus ten opzichte van elke 
vorm van kennis en op elk moment sceptisch zijn. Ten tweede is paranoia reflexief 
en mimetisch: ‘Paranoia seems to require being imitated to be understood, and it, in 
turn, seems to understand only by imitation’ (131). Sedgwicks omschrijving van deze 
karakteristiek is onhelder, maar ze lijkt erop te doelen dat ‘hoe paranoia weet’ 
convergeert met ‘wat paranoia weet’. De erkenning van genderongelijkheid in 
bijvoorbeeld enkele psychoanalytische teksten kan leiden tot een paranoïde houding 
bij andere psychoanalytische teksten: de werking en verspreiding van 
genderongelijkheid moet in elke tekst worden aangetoond. Daarvoor moet de 
paranoïde instelling geïmiteerd worden, terwijl de gevonden resultaten een imitatie 
zijn van eerder verworven kennis.  

Dat maakt, ten derde, dat Sedgwick paranoia met Silvan Tomkins een ‘strong 
affect theory’ noemt (133). Een affecttheorie kent steeds een tautologisch karakter 
omdat ze ‘a mode of selective scanning and amplification’ is (135) (cf. 6.3). In het 
geval van een sterke affecttheorie zoals paranoia neemt deze tautologische tendens 
enorm toe. Daardoor bewijst ze ‘the very same assumptions with which it began’ 
(135). De lezing van de psychoanalytische teksten hamert bijvoorbeeld telkens op 
hetzelfde punt van genderongelijkheid. Daardoor worden andere aspecten van een 
tekst verwaarloosd.  

Ten vierde is paranoia een theorie van negatieve affecten: kritiek komt in verband 
te staan met verlies, destructie of geweld. In zijn anticipatie van negatieve affecten 
 
                                                      
2 Sedgwick schrijft: ‘it seems to me a great loss when paranoid inquiry comes to seem entirely coextensive 
with critical theoretical inquiry rather than being viewed as one kind of cognitive/affective theoretical 
practice among other, alternative kinds’ (2003, 126).  
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loopt de paranoïde onderzoeker het risico ‘of entirely blocking the potentially 
operative goal of seeking positive affect’ (136). Het vijfde en laatste kenmerk van 
paranoia als kritische methode is het vertrouwen in de kracht en het effect van 
ontmaskering of demystificatie. Kennis is gelijk aan het ontmaskeren van de manier 
waarop machtsstructuren en ongelijkheid overal en altijd aan het werk zijn. Als 
kritische methode rekent paranoia erop dat die ontmaskering kan volstaan: ‘as 
though to make something visible as a problem were, if not a mere hop, skip and 
jump away from getting it solved, at least self-evidently a step in that direction’ 
(139). Er lijkt het geloof te bestaan dat demystificatie of deconstructie zal leiden tot 
een kritische en progressieve impuls bij de lezer: nu onthuld is dat iets niet 
noodzakelijk moet zijn zoals het is, kan en zal het (ten goede) veranderd worden.  

In een bespreking van Derrida’s Spectres de Marx heeft Ernesto Laclau de vinger 
gelegd op deze wonde van veronderstelde maar onuitgesproken agency. De Franse 
filosoof zou een ‘illegitimate transition’ (2007a, 77) maken wanneer hij meent  

that from the impossibility of a presence closed in itself, from an “ontological” 
condition in which the openness to the event, to the heterogeneous, to the 
radically other is constitutive, some kind of ethical injunction to be responsible 
and to keep oneself open to the heterogeneity of the other necessarily follows 
(77). 

De ontologische erkenning van de fundamentele onbepaaldheid in 
betekenistoekenning en organisatie van het bestaan hoeft op geen enkele manier tot 
een ethische injunctie te leiden waarbij we beter zouden leren omgaan met 
bijvoorbeeld heterogeniteit en verschil. Het openbreken van bepaalde patronen kan 
evengoed leiden tot het versterken van homogeniteit en tot de afbakening van 
grenzen.3 Of zoals Sedgwick stelt: een bewustzijn van onderdrukkende patronen en 
structuren ‘does not intrinsically or necessarily enjoin that person to any specific 
train of epistemological or narrative consequences’ (Sedgwick 2003, 124). 

‘Reparative reading’ is daarentegen gericht op de manier waarop mensen hun 
agency invullen in verhouding met hun omgeving en met alledaagse of esthetische 
objecten en praktijken. Hierbij heeft de criticus niet langer als doel om aan te tonen 
op welke punten het onderzoeksobject vervat zit in hegemoniale structuren. In 
plaats van zich boven het object te plaatsen, maakt de onderzoeker zich er veeleer 
ondergeschikt aan en gaat hij er een meer intieme relatie mee aan. Het 
onderzoeksobject wordt omgevormd tot een ‘resource for the self’ (Crozier 2008, 
 
                                                      
3 Binnen de politieke theorie van Laclau gaat het dan om een keuze tussen een democratische of totalitaire 
staat: ‘either direction is equally possible given the situation of structural undecidability’ (Laclau 2007a, 
78).  
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53): ‘a reparative impulse (…) wants to assemble and confer plenitude on an object 
that will then have resources to offer to an inchoate self’ (Sedgwick 2003, 149). 
Crozier spreekt over ‘reparative reading’ als een ‘autoethnographic methodology’ 
(2008, 54) waarin de resonanties van een bepaald object in de eigen en de 
collectieve geschiedenis worden getraceerd.  

Sedgwick introduceert ‘reparative reading’ niet als een aanval op het paranoïde 
lezen noch als de methodologische opvolger waartoe alle departementen humane 
wetenschappen zich zo snel mogelijk moeten wenden. Hoewel de zaken meerdere 
malen zo voorgesteld zijn, gaat het Sedgwick niet om ‘paranoid’ versus ‘reparative’ 
(Love 2011, Wiegman 2014). Wel wil ze de hegemoniale positie van de paranoïde 
hermeneutische praktijk ter discussie stellen, en via de vijf opgesomde kenmerken 
aantonen hoe de logica van paranoia de eigen positie verstevigt en betonneert. 
Sedgwick ontkent dan ook niet de merites van een dergelijke methode: ‘paranoid 
strategies (…) represent a way, among other ways, of seeking, finding, and 
organizing knowledge. Paranoia knows some things well and others poorly’ 
(Sedgwick 2003, 130). Dat geldt op zijn beurt voor het herstellende lezen. In wat 
volgt geef ik aan wat het wel én niet weet, en op welke manier het paranoïde en 
herstellende lezen elkaars blinde vlekken vormen.  

Sedgwick ziet het herstellende en paranoïde lezen niet als ideologieën en 
persoonlijkheden, maar als twee type praktijken die ze in navolging van Melanie 
Klein afleidt van twee verwante posities: paranoia en depressie. Dit houdt in dat 
beide leesmethodes een reactie zijn op een angstvallige verhouding tot een wereld 
waarvan men beseft dat ze ongelijkheid, pijn en onrechtvaardigheid creëert (Love 
2011, 239; Wiegman 2014, 11). Herstellend lezen wil niet zozeer herhalen op welke 
manier diverse machten deze schade berokkenen en installeren, maar wil kijken 
naar de pogingen die ondernomen worden om duurzame relaties tot een ontwrichte 
en ontwrichtende wereld te creëren. Via een dergelijke praktijk moet het mogelijk 
zijn inzicht te verkrijgen in ‘the many ways selves and communities succeed in 
extracting sustenance form the objects of a culture – even of a culture whose avowed 
desire has often been not to sustain them’ (Sedgwick 2003, 150-51). Een 
herstellende lezing wil niet aantonen dat mensen in hun dagelijks leven verkeerde 
ideologische beslissingen nemen of dat ze (daarbij) gestuurd worden door 
dominante representaties. Ze heeft daarentegen ‘a guitly, empathetic view of the 
other as at once good, damaged, integral, and requiring and eliciting love and care’ 
(137). Zoals Lauren Berlant schrijft:  

Any writers’ task, in >Segwicks@ view would be to track desire’s itenerary, not 
on behalf of confirming its hidden or suppressed Truths or Harms but to 
elaborate its variety of attachments as sexuality, as lived life, and, most 
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importantly, as an unfinished history that confounds the hurts and the 
pleasures (Berlant 2011, 123-24).  

Is het paranoïde lezen eenzijdig omdat het steeds op dezelfde kritische punten 
terugkeert, dan zou het herstellende lezen meervoudig zijn: ‘instead of powerful 
reductions, it prefers acts of noticing, being affected, taking joy, and making whole’ 
(Love 2010, 238) 

Dit herstellende lezen is op zijn beurt niet te vrijwaren van kritiek. Robyn 
Wiegman claimt dat ‘the current attraction to reparative reading is about repairing 
the value and agency of interpretative practice itself’ (2014, 7). Wiegman ziet kritiek 
en interpretatie immers als herstellende daden ten behoeve van de criticus die 
zichzelf staande wil houden in de wereld (18, 19). In die zin vormt het herstellende 
lezen deel van een ruimere zoektocht naar een hernieuwde legitimatie voor kritiek 
en interpretatie nu die steeds meer onder druk komen te staan. 

In het vierde hoofdstuk van Cruel Optimism laat Lauren Berlant een soortgelijk 
geluid horen wanneer ze zich naar aanleiding van het herstellende lezen afvraagt: 
‘How would we know when the “repair” we intend is not another form of narcissism 
or smothering will?’ (2011, 124). In die zin kunnen we stellen dat de onderzoeker 
zich nog steeds boven het object plaatst door het ondergeschikt te maken aan zijn 
eigen vereisten: het object moet een bron van therapie en herstel zijn voor ‘an 
inchoate self’ (Sedgwick 2003, 149). Berlant vervolgt dat professionele denkers 
geneigd zijn om ideeën en de daarbijbehorende affecten te overschatten, en dat het 
dagelijkse leven veel meer turbulentie en vertwijfeling vertoont. Ze neemt dan ook 
afstand van het subjectieve vertellen dat veel herstellend lezen kenmerkt, en legt de 
klemtoon op ‘the impersonality of the structures and practices that conventionalize 
desire, intimacy, and even one’s own personhood’ (125). Berlant is meer 
geïnteresseerd in het type structuren waarin en waarmee mensen menen een 
persoonlijkheid te vinden, dan in het object dat die structuur invulling geeft 
(Wiegman 2014, 22). Daarbij heeft ze steeds aandacht voor de worsteling van 
personen met die structuren en hun eventuele creatieve omgang daarmee.  

Deze aandacht voor de invloed van onpersoonlijke structuren vormt een 
belangrijk verschil met de methode van Sedgwick omdat ze ruimte laat voor kritiek. 
Wanneer ieder beschouwd wordt als ‘at once good, damaged, integral, and requiring 
and eliciting love and care’ (Sedgwick 2003, 137), dan lijkt de taak van de 
onderzoeker er slechts in te bestaan de diverse investeringen van het subject in 
verschillende objecten te beschrijven. Dat heeft het voordeel van meervoudigheid, 
maar het nadeel van de afwezigheid van een kritische instantie die erop wijst hoe 
hegemonische structuren het verlangen zowel vormen als verstoren.  

Samenvattend kunnen we stellen dat het paranoïde lezen aandacht heeft voor 
objectieve structuren zonder zich te interesseren voor de vorm of de ervaring waarin 
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en waarmee subjecten dagelijks leven in deze structuren. Omgekeerd heeft het 
herstellende lezen aandacht voor deze ervaring, maar riskeert het de aandacht te 
verliezen voor de relatie met objectieve structuren. In mijn onderzoek wil ik mij 
echter op beide aspecten concentreren. Het gebruik van de discours- en affecttheorie 
maakt dat mogelijk.  

7.2 Iets, paranoïde, reparatief  

Om aan te geven op welke manier ik mijn eigen leespraktijk plaats tegenover de net 
uiteengezette discussie over interpretatie en kritiek, keer ik terug naar mijn 
uitgangspunt. In de inleidende hoofdstukken van het proefschrift kaderde ik de jaren 
zestig als een bevrijdende crisis. Veeleer dan om een revolutionaire omwenteling, 
gaat het om de idee van een potentieel ‘iets’: een aanhoudende crisis van traditionele 
gedragspatronen waarbinnen emergente patronen opduiken die zich tot de 
alledaagse veranderende omgeving verhouden . Dit ‘iets’ is met andere woorden 
geen openbaring die zich vanzelfsprekend laat begrijpen. Veeleer is het een 
interruptie in de alledaagse continuïteit die zich zonder duidelijke contouren 
ontvouwt in tijd en ruimte. De vernieuwende literatuur van de jaren zestig is een 
plek waar de betekenis van deze ontwikkeling wordt afgetast en vormgegeven. Mijn 
leespraktijk vertrekt bijgevolg niet vanuit de toetsing van de literatuur aan bepaalde 
vooropgezette thesen over de jaren zestig of de lichamelijke en seksuele bevrijding, 
maar steeds vanuit de vraag naar de vormgeving van dat onbepaalde en emergente 
‘iets’ in de representatie van lichamelijkheid. 

Het iets met andere woorden een gebeurtenis of evenement, of nog beter: iets dat 
aan het gebeuren is, een evenement dat zich op een onbepaalde manier aan het 
ontplooien is. L’archéologie du savoir van Michel Foucault kan worden omschreven 
als een boek dat gepreoccupeerd is met de vraag naar het ‘evenementiële’ (Berlant 
2008b, 6): het discours als een gebeurtenis die in deze en geen enkele andere vorm 
verschijnt en daarin gebonden is aan een specifieke discursieve tijd en plaats. Op 
eenzelfde manier bestudeer ik de verschillende romans en hun uitspraken over 
lichamelijkheid: waarom verschijnen deze uitspraken en geen andere en welke 
normativiteit structureert deze uitspraken?  

Het opstellen van een lichamelijke orde impliceert steeds een paranoïde of 
ontmaskerende lezing doordat het geïnteresseerd is in de ontwikkeling en 
verspreiding van dominante normen en waarden. Daardoor beperkt het meteen de 
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emergente mythen over bijvoorbeeld seksuele bevrijding, of wil het de creatie van 
nieuwe (al dan niet geïmpliceerde) taboes aanwijzen. 

Mijn leespraktijk wil niet volstaan met de vaststelling van hegemoniale inmenging 
in (mogelijk) nieuwe lichaamsbeelden. Het opstellen van de lichamelijke orde dient 
tevens om een heterogeen beeld te schetsen van de verschillende representaties van 
het lichaam in de jaren zestig en van de diverse verspreide en gearticuleerde normen 
en waarden. Daarnaast geeft het ons inzicht in patronen en herhalingen: 
preoccupaties die vorm kunnen krijgen rond bepaalde knooppunten (zoals ‘vrijheid’, 
‘anti-burgerlijk’).  

Ik gaf eerder (cf. 6.2.4) al aan dat het onderzoek naar affecten aansluit bij de 
opbouw van de discursieve orde. De ‘mattering maps’ dragen bij tot de motivatie en 
structuur van de discursieve orde: met welke lichaamsposities en representaties van 
het lichaam identificeert de literaire tekst zich affectief en met welke niet? Op welke 
manier? En welke normen en waarden worden daarin gehanteerd? Ik heb daarbij 
aandacht voor de creatie van antagonismen en voor de affectieve investeringen 
(attachments) in lichaamsbeelden waarin getracht wordt een nieuwe continuïteit en 
stabiliteit te creëren in de verhouding met de gedestabiliseerde omgeving: de 
hoofdfiguur in Gangreen I (Black Venus) tracht bijvoorbeeld het antagonisme tussen 
natuur en cultuur te overstijgen door zijn identiteit en lichaamsbeeld affectief te 
verbinden met de mythe van de despotische man. Daarbij interesseer ik me ook voor 
de incoherentie en frustraties van deze verbindingen. 

Deze vragen maken het herstellende deel uit van mijn leespraktijk. Ik wil mij niet 
louter ‘boven’ mijn studieobject stellen als een sceptische onderzoeker die vanuit 
een latere kennis over de gevolgen van de sixties ontmaskerend te werk gaat voor de 
toenmalige literatuur. Toch wil ik mezelf niet, zoals vele herstellende studies, 
schijnbaar ‘onder’ de corpusromans plaatsen. In wat volgt komt geen persoonlijk 
verhaal over de mogelijke oplossingen of mogelijke genealogieën die de literatuur 
van de jaren zestig biedt voor hedendaagse frustraties of onbevredigend leven in 
structurele contramine. In de lijn van Berlant is mijn onderzoek veeleer gericht op de 
eerder onpersoonlijke structuren of ideeën waarin personages hun bevestiging en 
identiteit zoeken en op hun omgang daarmee. Voorbeelden van dergelijke structuren 
zijn melodramatische betekenisgeving (Wolkers), of abstracte ideeën van seksuele 
vrijheid (Robberechts) of van de creatieve mens (De Wispelaere). Vanuit de werking 
van deze onpersoonlijke structuren trek ik soms wel de lijn naar een hedendaagse 
problematiek of hedendaagse contradicties.  

Ik ga, kortom, paranoïde én herstellend te werk in mijn analyses van de romans 
van Geeraerts, Wolkers, Robberechts en De Wispelaere. Ik heb aandacht voor de 
aanwezigheid van dominante waarden in de vormgeving van het evenementiële iets, 
én voor de identificaties en worstelingen met al dan niet dominante 
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lichaamsbeelden. Ik kijk naar de invloed van objectieve condities én naar de 
specifieke vormgeving en invulling ervan. Daarin bestaat de manier waarop ik mij 
niet onder of boven het onderzoeksobject plaats, maar in het beste geval ernaast: als 
(ook) iemand die zoekt, analyseert en (kritisch) interpreteert.4 

 
                                                      
4 Segdwick plaatst het voorzetsel ‘beside’ naast de meer hegemonische voorzetsels ‘beyond’ en ‘beneath’: 
‘Beside comprises a wide range of desiring, identifying, representing, repelling, paralleling, differentiating, 
rivaling, leaning, twisting, mimicking, withdrawing, attracting, aggressing, warping, and other relations’ 
(Sedgwick 2003, 8). 
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 8 Ter inleiding: Gangreen I en Turks fruit 
als taboedoorbrekende literatuur in het 
collectieve geheugen 

Wanneer het om seks en Nederlandstalige literatuur gaat, dan vormen Gangreen I 
(1968) van Jef Geeraerts en Turks fruit (1969) van Jan Wolkers evidente referenties. 
Dat is niet enkel zo in vakpublicaties, maar ook in andere media. In een essay uit 
Vechtmemoires (2014), dat eerder verscheen in De Groene Amsterdammer, wijst Joost 
de Vries op een vernieuwde preutsheid bij hedendaagse auteurs. Ter vergelijking 
vraagt hij zich af wie ‘vandaag nog een passage >zou@ durven schrijven als deze’ (De 
Vries 2014, 117). Het daaropvolgende geciteerde fragment ‘komt natuurlijk uit Turks 
fruit van Jan Wolkers’ (idem, mijn accentuering). Ook uit de retoriek van Ton Anbeek 
in een essay over literatuur en lust in de jaren zestig mag blijken dat Wolkers’ vijfde 
roman een voor de hand liggende referentie is: ‘Zijn er dan geen Nederlandse 
schrijvers die uitbundige seks oproepen zonder dat de kille realiteit om de hoek 
komt kijken? (…) Het boek dat zich opdringt is Turks fruit’ (Anbeek 2012, 90). In 
Humo’s ‘geile geschiedenis van de Nederlandse literatuur’ ontbreekt de roman 
eveneens niet, en voor Gangreen I wordt een ‘ereplek’ (Schaevers 2013, 134) wordt 
voorbehouden. Aan dat boek wordt in de reeks ‘BelgaCult’ van De Morgen, over 
‘scharniermomenten uit de vaderlandse cultuurgeschiedenis’, een twee pagina’s lang 
stuk gewijd. Daarin merkt Erwin Mortier op: ‘Wees maar zeker: Gangreen heeft een 
paar generaties Vlamingen seksuele voorlichting bezorgd’ (Leyman 2014, 9).1  

Uit de vanzelfsprekendheid waarmee aan deze romans wordt gerefereerd, de 
mate waarin de publieke bekendheid ervan verondersteld wordt, en het gegeven dat 
deze romans veertig jaar na datum als zogenaamde steady sellers nog steeds 

 
                                                      
1 Zelf heb ik de afgelopen vier jaar ook verschillende malen mogen meemaken hoe het onderwerp van 
mijn doctoraat voor niet-neerlandici (van alle leeftijden) duidelijker werd wanneer ik deze twee romans 
noemde. De andere boeken uit mijn corpus waren dan weer amper bekend.  
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herdrukken beleven,2 leid ik af dat deze romans deel uitmaken van het collectieve 
culturele geheugen. Jesseka Batteau stelt in een artikel over de literaire iconen 
Wolkers en Reve en het Nederlandse religieuze verleden dat literaire teksten kunnen 
functioneren ‘as triggers, reference points, or as subjects of collective memory’ 
(Batteau 2009, 231). Literaire auteurs of teksten zijn dan niet enkel iconisch voor 
een bepaalde literaire stijl of beweging, maar functioneren ‘as a figure of memory by 
representing a culturally relevant era or a particular social transformation’ (232). In 
wat volgt wil ik aangeven welke betekenis deze romans hebben verkregen in het 
collectieve geheugen en wat die betekenis vertelt over het zelfbeeld van onze 
hedendaagse maatschappij. Vervolgens geef ik aan op welke manieren mijn analyse 
van deze romans dit hegemoniale beeld wil bijstellen.  

8.1 Taboedoorbreking 

Het culturele tijdperk en de culturele transitie waarvoor deze twee romans iconen 
vormen, is uiteraard de jaren zestig. In een lezing over de jaren zestig en de 
Nederlandse (niet de Vlaamse) literatuur, stelt Ton Anbeek:  

wanneer men aan iemand met een zekere belezenheid de vraag stelt: “Noem 
eens een paar typisch jaren zestig-boeken” dan is de kans groot dat hij of zij 
titels noemt als Ik Jan Cremer of Turks fruit (Anbeek 2005, 232).3 

Specifieker gaat het om de seksuele revolutie, om de doorbreking van seksuele 
taboes en de verandering in morele zeden. In zijn geschiedenis stelt Hugo Brems dat 
de literatuur in die periode ‘niet alleen de nieuwe zeden >weerspiegelde@’, maar 
‘soms ook een voortrekkersrol >speelde@ door de grenzen van tolerantie te 
overschrijden’ (Brems 2009, 259). Zowel Wolkers als Geeraerts spelen een rol in die 
geschiedenis van grensoverschrijding.  

 
                                                      
2 Met betrekking tot Turks fruit kan tevens worden vermeld dat de roman onlangs nog werd bewerkt tot 
een musical; aan het Kongo-verleden van Geeraerts wordt dan weer een dergelijk belang gehecht dat er 
een documentaire en een boek werden gemaakt over zijn terugkeer naar dat land, zie respectievelijk Jef 
Geeraerts terug naar Congo en Afscheid van Congo (2010) van Erwin Mortier. 
3 Ik Jan Cremer (1964) van Jan Cremer vormt de meest voor de hand liggende derde auteur. Zo schrijft 
Matthijs de Ridder in Behoud de Begeerte: Een literaire geschiedenis 1984-2014: ‘Cremer, zo luidde de 
algemene opvatting, was een voorlijk product van de seksuele revolutie en de onstuimige jaren zestig. 
Benaderde je het boek bovendien als een schelmenroman, dan bleek het al gauw een zeer vermakelijk 
tijdsdocument’ (De Ridder 2014, 44).  
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De reputatie die Wolkers en Geeraerts4 in de loop der jaren hebben opgebouwd 
heeft ervoor gezorgd dat zij een plek in het culturele geheugen hebben gekregen en 
bijvoorbeeld niet Hugo Raes (Hemel en dier), Jan Emiel Daele (De achtervolgers), 
Ewald Vanvugt (Een bizonder vreemde dief) of Oscar Timmers (Oogappel). De 
erkenning die een schrijver zowel binnen als buiten zijn eigen domein verkrijgt is 
volgens Batteau een belangrijke voorwaarde om een ‘figure of memory’ te worden.5 
De dynamiek van een reputatie, hoe zij zich ontwikkelt en hoe lang zij blijft duren, 
hangt af van verschillende factoren die niet louter te herleiden zijn tot de romantekst 
zelf. In de volgende constatering relativeert Jaap Goedegebuure het uitzonderlijke en 
inaugurele karakter van de romans van Cremer en Wolkers. Hij wijst op de 
contextuele aspecten die hebben bijgedragen tot hun reputatie van 
taboedoorbrekende werken: 

Van minstens zo groot belang voor de taboedoorbreking is het werk van Jan 
Wolkers en Jan Cremer; niet omdat wat zij aan drieletterwoorden en bedscènes 
te bieden hadden niet al eerder vertoond zou zijn (…), maar omdat ze er met 
behulp van hun eerste boeken en het zoveel zakelijker en commerciëler 
geworden uitgeversapparaat in slaagden een veel groter publiek aan zich te 
binden dan waartoe Vestdijk of Hermans in staat waren. Bovendien was dat 
publiek er, nu veel jongere lezers het geld en de belangstelling voor dergelijke 
lectuur hadden (Goedegebuure 1989, 12).  

De faam die een tekst geniet heeft dus met verschillende factoren te maken. De 
algemene erkenning van auteurs gaat volgens Batteau dan ook vaak gepaard met ‘the 
formation of myths and legends’ (2009, 232). Het is in de bepaling en analyse van 
deze mythes dat de betekenis van deze iconische romans voor het collectieve 
geheugen kan worden scherp gesteld.  

Enigszins ironisch maakt Batteau in verband met Jan Wolkers (een ‘champion of 
sexual revolution’) zelf gebruik van een dergelijke legende wanneer ze meent dat 
‘>a@t the time the public was shocked by the explicit and down-to-earth treatment of 
sexuality’ in Turks fruit (234). Graa Boomsma geeft aan dat er bij de verschijning van 
Turks fruit geen ‘storm van moreel protest tegen de openhartige beschrijving van 
seksualiteit opstak’ (Boomsma 1989, 7). Dat zou volgens Goedegebuure pas het geval 
geweest zijn bij de verschijning van de film (Goedegebuure 1989, 161). Beiden 

 
                                                      
4 Andere auteurs die in dit verband steevast genoemd worden, zijn voor Vlaanderen L.P. Boon en Hugo 
Claus; voor Nederland Jan Cremer, Willem Frederik Hermans en Gerard Reve. 
5 In verband met de algemene publieke erkenning spreekt Batteau van ‘renown’ (2009, 232). Een tweede 
voorwaarde die zij vervolgens noemt is een onbestemde X-factor: ‘My definition of a figure of memory or 
icon would entail (...) renown plus X’ (233). 
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wijzen erop dat voornamelijk tegen Wolkers’ werk uit de eerste helft van de jaren 
zestig morele bezwaren zijn geuit (idem; Boomsma 1983, 9-13). 

Het verhaal dat elke bespreking van Gangreen I begeleidt, is de merkwaardige 
toekenning van de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor verhalend proza aan de 
roman. Merkwaardig omdat zowel de katholieke hoogleraar-criticus Marcel Janssen 
als de vrouwelijke juryleden Lieve Scheer en Clara Haesaert op dit van zedenbederf 
en misogynie beschuldigd boek hebben gestemd, en omdat de katholieke minister 
van Cultuur de keuze van de jury bekrachtigd heeft.6 Echt bizar wordt het verhaal 
wanneer een kleine twee maanden later een aantal exemplaren van Black Venus, op 
bevel van de socialistische minister van justitie, in beslag wordt genomen in de 
Brusselse boekhandel Corman ‘op verdenking van zedenbederf en racisme’ (Brems 
2009, 266).  

Ralf Grüttemeier zorgt voor een belangrijke revisie van dit laatste voorval. Hij 
corrigeert het overgeleverde verhaal op drie manieren. Zo zou het ten eerste niet 
gaan ‘om een gerichte actie tegen Geeraerts,’ maar om ‘een specifieke actie (…) 
gericht tegen de eigenaar’ van de bewuste boekhandel (Grüttemeier 2013, 38, 39). 
Daarnaast zouden de boeken niet in beslag zijn genomen, maar meegenomen voor 
een vooronderzoek met betrekking tot zedenkwesties en niet tot racisme (40). Tot 
slot is er geen enkele aanwijzing dat Black Venus ‘het mikpunt’ van deze actie zou zijn 
noch dat het meenemen ervan ‘geschiedde op aanwijzing van de minister’ (40). 
Grüttemeier besluit:  

Het lijkt er dus op dat van een juridische procedure tegen Geeraerts in 1969 
geen sprake kan zijn. Veeleer hebben delen van de contemporaine 
literatuurkritiek en de hedendaagse literatuurgeschiedschrijving een 
marginaal incident aangegrepen om daarvan een “repressieve” actie van 
justitie tegen literatuur te maken (Grüttemeier 2013, 41).   

Nu de legendes zijn beschreven en ontkracht, stelt zich de vraag naar het waarom. 
Grüttemeier vervolgt: ‘Daarmee gedragen ook de literatuurhistorici zich eerder als 
actoren binnen het literaire veld die de autonomie ervan bedreigd zien, dan als 
literatuurwetenschappers die een botsing van het literaire met het juridische veld 
analyseren’ (41).7 Voor zowel Geeraerts als Wolkers zouden we ‘het juridische veld’ 

 
                                                      
6 Eerder was de socialistische criticus Piet van Aken al uit de jury gestapt omdat hij weigerde Gangreen I 
een prijs toe te kennen. De voorzitter van de jury, Paul de Vree, stemde voor Orchis Militaris van Ivo 
Michiels. Voor verschillende, elkaar overlappende en aanvullende reconstructies, zie Bousset 1993; Brems 
2009, 266-67; Van Itterbeek 1973; Leyman 2014. 
7 Zoals ik elders aangeef, gedragen ‘literatuurwetenschappers’ of ‘literatuurhistorici’ zich onvermijdelijk 
als ‘actoren binnen het literaire veld’ (Demeyer e.a. 2014). Wat mij in deze analyse interesseert is welke 
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ook kunnen vervangen door de publieke opinie: de autonomie van de literatuur komt 
dan in conflict met de morele maatstaven van de recensenten, politici en het volk 
(dat reageert met lezersbrieven e.d.).  

Grüttemeiers veldtheoretische verklaring lijkt mij echter voorbij te gaan aan de 
politieke en maatschappelijke strijd van de jaren zestig. In de contemporaine context 
werd de literaire representatie van seksualiteit beschouwd als ‘opstand, als revolte 
tegen het gezag, kortom als strijdmiddel’ (Brems 2009, 267). Zo zegt het 
hoofdpersonage in Gangreen I: ‘ik vind erotiek nog altijd de beste reactie tegen de 
ondraaglijke christelijke moraal’ (Geeraerts 1968, 100). Hugo Claus, die in 1968 
veroordeeld werd omdat hij in zijn theaterstuk Masscheroen de Heilige 
Drievuldigheid door drie naakte mannen had laten spelen, liet in een gesprek met 
Auwera optekenen: ‘men mag niet uit het oog verliezen dat de sexuele ontvoogding 
een eerste stap is die vooral bij jongere mensen kan leiden naar elke andere 
ontvoogding (…), er ontstaat daardoor een grote verruiming in de gedachtenwereld’ 
(Auwera 1969, 92).  

Valt binnen de context van de jaren zestig te begrijpen waarom botsingen tussen 
literatuur en gerecht werden uitvergroot om de publieke opinie te bespelen,8 dan 
lijkt de noodzaak daarvoor in de hedendaagse situatie verdwenen te zijn. ‘Je ontkomt 
niet aan het idee dat de urgentie van seks in de culturele, publieke ruimte op haar 
retour is,’ stelt De Vries (2014, 117). We moeten met andere woorden een 
onderscheid maken tussen een synchroon en een diachroon perspectief: de manier 
waarop een tekst functioneerde in zijn context en de werking van een tekst vanuit 
retrospectie. In het eerste geval kunnen de discussies over deze teksten en hun 
taboedoorbrekend karakter worden begrepen binnen het proces van ontzuiling en 
laïcisering dat zich toen ontwikkelde (Laermans 1992). Bij de retrospectieve 
besprekingen van deze teksten lijkt het erop dat één aspect van het functioneren van 
die romans in verschillende legendes telkens al dan niet bewust herhaald wordt.9 

 
                                                                                                                                                                      
positie er dan wordt ingenomen en welke opvatting over de verhouding tussen literatuur en maatschappij 
die positie impliceert.  
8 Het meest flagrante voorbeeld daarvan is de hetze die ontstond rond de tekst ‘De penisgroet’ van 
Herman J. Claeys en Jan Emiel Daele. Daarin riepen ze op om de gebruikelijke handdruk te vervangen door 
een penisgroet. Daarop zou de Belgische opsporingsbrigade bij beide auteurs thuis zijn binnengevallen 
wegens verdenking van zedenschennis. In een manifest zouden de auteurs het voorval vervolgens hebben 
opgeblazen tot een aanslag op de vrijheid (Brems 2009, 264).  
9 In hedendaagse besprekingen van Gangreen I ligt de nadruk bijvoorbeeld vooral op de representatie van 
seks, amper op het vermeende racisme. Preciezer: wanneer een dergelijke roman dient om de vrijheid in 
onze huidige samenleving aan te tonen, dan gaat dat vooral om de seksuele vrijheid. ‘Maar seks dus. Dat 
was waarom Black Venus voor commotie zorgde. Niet omwille van - waar Geeraerts later wel werd van 
beschuldigd - seksisme of racisme,’ zo valt te lezen in een stuk naar aanleiding van Geeraerts’ dood (Van 
Puymbroeck 2015). De recensies die opgenomen zijn in Jef Geeraerts (Profielreeks) (1972) geven aan dat 
die schuldvraag toen wel leefde.  
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Hoe kunnen we dat verklaren? In Mythologies (1957) stelt Roland Barthes dat een 
mythe niet ‘un object, un concept, ou une idée’ is, maar ‘un système de 
communication (…); un mode de signification, c’est une forme’ (211). Een mythe is 
steeds bepaald door historische en maatschappelijke condities. Ze is geen vaststaand 
feit, maar vertegenwoordigt een waarde. De vraag die zich opdringt is welke waarde 
en visie literatuurcritici en -historici willen communiceren door de mythes over deze 
romans te reproduceren. Er lijkt mij sprake te zijn van twee onderling verbonden 
waarden. 

Allereerst dient het iconoclasme of de taboedoorbreking van de jaren zestig onze 
maatschappij te bevestigen in de idee dat zij vrij en tolerant is. Onze maatschappij 
heeft haar morele repressie inzake seksualiteit overwonnen en kan zichzelf 
zodoende als vrij beschouwen. Zo stelt Ernst van den Hemel naar aanleiding van de 
politieke recuperatie van het zogenaamde ezelproces tegen Gerard Reve in het 
islamdebat: ‘“De jaren zestig” worden vaak opgevoerd als hét bewijs voor de 
superioriteit van Nederland, zijn traditie van tolerantie en zijn taboedoorbrekende 
sfeer’ (Van den Hemel, 2013, 71). De canonieke literaire werken die indertijd onder 
vuur lagen, worden nu beschouwd als ‘nuttige bijdragen aan het debat’ (Van der Ham 
in idem, 57). Dat dit debat een gepasseerd stadium is dient het voortreffelijke 
karakter van de hedendaagse maatschappij te illustreren of onderstrepen.  

Eenzelfde ‘nuttige bijdrage’ wordt aan Gangreen I toegedicht wanneer De Morgen 
het boek opneemt in haar overzicht van Belgische scharniermomenten. De roman 
wordt geprezen voor de manier waarop hij ‘fel van leer trok tegen de westerse 
burgermansamenleving, huwelijkshypocrisie en koloniale wantoestanden’ (Leyman 
2014, 8). De superieure positie van de hedendaagse samenleving ten opzichte van de 
samenleving toen, klinkt bijvoorbeeld door in Boussets evaluatie van de reacties die 
de roman van zowel de politiek linker- als rechterzijde te beurt vielen: ‘iets grappigs 
en irreëels’ (Bousset 1993, 800). Of in zijn lexicon-bijdrage over de roman: ‘Men kan 
zich een en ander nu nog nauwelijks voorstellen’ (Bousset 1989, 10).  

De tweede waarde die gecommuniceerd wordt, valt af te leiden uit de sensationele 
stijl waarmee Dirk Leyman het verhaal rond Gangreen I vertelt:  

‘Zelden veroorzaakte een Vlaamse roman zoveel stampei als Gangreen 1 (…). 
De critici beten elkaar haast de strot af’ 
‘De inkt van de eerste druk was amper droog of de literaire critici buitelden 
over elkaar heen (…)’ 
‘Nog ging de storm niet liggen. Integendeel, hij nam nu werkelijk orkaankracht 
aan’ (Leyman 2014, 8-9).  

Het iconoclasme van de jaren zestig werkt hier op een andere manier door. De 
aantrekkingskracht van het taboe ligt niet langer in het verbod, maar in ‘de macht’ 
om ‘aandacht te genereren’: ‘Het schandaal is een machtig wapen in de 
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aandachtseconomie’ (Rovers 2012). De sensationele taal dient mee die belangstelling 
te genereren.  

Is het niet die aandacht die de literatuur mist nu haar ‘adieu’ om de haverklap 
wordt aan- of afgekondigd en zij aan maatschappelijke status heeft moeten 
inboeten?10 De tweede waarde die in het herhalen van deze mythes wordt 
gecommuniceerd is die van de literatuur zelf. Preciezer: de doorwerking van een 
poëtica waarin de literatuur gelegitimeerd wordt door haar taboedoorbrekend of 
grensoverschrijdend karakter, door de manier waarop zij een ‘voortrekkersrol’ 
speelt in maatschappelijke veranderingen. De waarde van de literatuur is op die 
manier gekoppeld aan het zelfbeeld van de westerse maatschappij: de bemachtigde 
vrijheid is mede tot stand gekomen via de letteren. 

In een verkennend artikel over literatuur en geschiedenis vindt Frans Ruiter het 
merkwaardig dat zowel historici als literatuurhistorici het eens zijn over de 
maatschappelijke rol die het werk van auteurs als Wolkers en Reve heeft gespeeld in 
de Nederlandse geschiedenis: ‘Dat toevallig juist allemaal canonieke schrijvers zo’n 
belangrijke historische rol krijgen toebedeeld, wekt enige argwaan en doet 
vermoeden dat toch wel van enige narratieve vertekening sprake moet zijn’ (Ruiter 
2000, 23). Die vertekening kunnen we nu begrijpen als een hegemoniaal zelfbeeld 
van een ‘vrije’ maatschappij dat gearticuleerd wordt in de canonisering van 
belangrijke auteurs en in de consensus over invloedrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen. Aan dit zelfbeeld dragen ook hedendaagse literatuurhistorici en -
critici al dan niet bewust bij. Op tweeërlei manier willen de analyses in dit hoofdstuk 
een kritische afstand nemen tot dat beeld.  

8.2 Van taboedoorbreking naar positieve 
herformulering 

De poëtica van de taboedoorbreking, van een negatie van een veronderstelde 
algemene norm, is in de jaren zestig en daarna waardevol geweest. Het lijkt mij 

 
                                                      
10 Jos Joosten schrijft over de situatie van de literatuur in Nederland bijvoorbeeld: ‘Nederland gaf de 
afgelopen vijftig jaar een ontwikkeling te zien van een verzuild land, met ook in de kunsten een vaste 
traditionele hiërarchie, naar een zowel levensbeschouwelijke als cultureel heteronome maatschappij. 
Daarin heeft in elk geval de hoge literatuur als traditionele vaste waarde haar schijnbaar onaantastbare 
status verloren’ (Joosten 2012, 67). Met ‘adieu’ refereer ik aan L’Adieu à la Littérature (2005) van William 
Marx. 
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echter dat zij in de hedendaagse context niet langer kan worden gebruikt ter 
legitimatie van de literatuur. Ten eerste lijkt zij in de eenentwintigste eeuw 
moeilijker toe te passen. Er heerst tegenwoordig ‘het gevoel dat het ideaal van de 
schrijver die zich verzette tegen dictators en prelaten was vervluchtigd, opgelost in 
de waas van een veelvoud aan misstanden waar veel moeilijker een beeld van te 
vervaardigen was’ (De Ridder 2014, 373). De manier waarop schrijvers of critici 
alsnog de waarde van literatuur willen bewijzen via het bestrijden van allang 
doorbroken taboes levert dan ook een misplaatst en weinig succesvol schrijven op 
dat, blijkens de behoefte aan sensationele taal, niet in zichzelf lijkt te geloven.11  

Naast deze meer eigentijdse opmerking kent deze poëtica als tweede en 
voornaamste nadeel dat de literaire tekst opgeslorpt wordt door het taboe. In de 
verschillende reconstructies van de receptie van Turks fruit en Gangreen I wordt niet 
uitgebreid ingegaan op de betekenis van seksualiteit in de roman. Ook meer 
uitgebreide besprekingen (zoals de lexiconbijdragen van respectievelijk Boomsma 
en Bousset) thematiseren seksualiteit in de eerste plaats als negatie: als een 
vitalistisch verzet tegen de dood (Wolkers) of tegen de vrijheid beknottende cultuur 
(Geeraerts). De ‘ideologische verwarring’ (Bousset 1993, 800) in het publieke debat 
waartoe Gangreen I aanleiding gaf, wordt op die manier niet ontward. Meer zelfs, zij 
lijkt een louter tijdsgebonden reactie, eigen aan de jaren zestig ‘toen taboes op een 
extreme manier doorbroken werden’ (Brems 2009, 267). 

Door tot een ‘positieve herformulering’ (Nolens 2014, 130) van de seksualiteit in 
de romans Gangreen I en Turks fruit te komen, wil dit hoofdstuk het hegemoniale 
beeld doorbreken en een uitgebreidere analyse geven van de manier waarop 
seksualiteit in deze romans wordt gepresenteerd. Positief betekent hier dus niet 
‘gunstig’, ‘bevestigend’ – geen ‘I like’. Wel is het een analyse van de functie van 
seksualiteit, de plaats ervan binnen het algemene wereld- en mensbeeld, de manier 
waarop zij is vormgegeven, en de affectieve investeringen erin. Het gaat niet zozeer 
om de ontdekking van een (extraliterair) bevrijdend effect, maar wel om de vraag wat 
die vrijheid binnen de roman inhoudt. Literatuurhistorici wezen er bijvoorbeeld al 
eerder op dat de seksuele bevrijding niet voor beide seksen gold: de canon van 
taboedoorbrekende auteurs kent voornamelijk mannen, die bovendien een 
mannelijke blik op seksualiteit tentoonspreiden (Brems 2009, 267; Meijer 1999, 7). 
 
                                                      
11 De Ridder maakt deze opmerking naar aanleiding van de begrafenis van Claus, die meteen het eind van 
een tijdperk zou zijn geweest. Ironisch genoeg zorgt Claus’ zelfgekozen dood voor kritiek vanuit te 
verwachten hoek: de katholieke kerk. De verontwaardiging hierover leidt Mortier tot ‘de belofte om alle 
machten die haar >de vrijheid van de literatuur@ willen knevelen of knechten en bruikbaar maken aan de 
kaak te stellen”’ (De Ridder 2014, 372). Mortiers uitspraak doet in hoge mate misplaatst aan, en verraadt 
zo de hedendaagse moeilijkheid om de literatuur te legitimeren. Een uitspraak over euthanasie impliceert 
immers niet een inperking van de vrijheid van de literatuur. 



 

 163 

Het doel van de analyse is niet te komen tot een bepaling van welke roman al dan 
niet taboedoorbrekend was. Evenmin wil ik de graad van taboedoorbreking meten. 
In zijn artikel ‘Literaire erotiek na de dood van Eros’ maakt Jaap Goedegebuure 
dergelijke bedenkingen over Turks fruit. Hij betwijfelt Wolkers’ ‘bijdrage aan de 
seksuele vrijwording’ (1989, 167) en vindt het ‘te veel eer’ om zijn werk ‘in de 
eregalerij van de geschreven erotica’ te plaatsen: ‘Een roman als Turks fruit is weinig 
meer dan een voetnoot bij Jan Cremer’ (162). Hoewel zulke uitspraken weinig 
steekhouden zonder een vergelijkende analyse van de erotiek in beide oeuvres en 
zonder een sociologische receptie-analyse, blijven zij functioneren binnen het 
paradigma van de taboedoorbreking. Mijn analyse daarentegen stelt de vraag naar 
de mentaliteit van deze romans op het vlak van de seksualiteit. Die mentaliteit is te 
zien in de inhoud (wat wordt gerepresenteerd) en in de vorm (hoe wordt het 
gerepresenteerd).  

8.3 Seks en waarheid: rauw realisme 

In La volonté de savoir, het eerste deel van zijn geschiedenis van de seksualiteit, stelt 
Michel Foucault zich vragen bij het wijdverspreide spreken over seksualiteit en 
macht in termen van onderdrukking. Een reden voor het succes van dat discours zou 
erin kunnen bestaan dat het steeds in het voordeel van de spreker spreekt: ‘Si le sexe 
est réprimé, c’est-à-dire-voué à la prohibition (…), le seul fait d’en parler, et de parler 
de sa répression, a comme une allure de transgression délibérée’ (2011, 13). Wie 
vrijuit over seks praat, werpt de wet omver, en anticipeert op een vrije(re) toekomst. 
In zijn studie neemt Foucault zich voor om dit ‘discours’ te onderzoeken ‘où le sexe, 
la révélation de la vérité, le renversement de la loi du monde, l’annonce d’un autre 
jour et la promesse d’une certaine félicité sont liés ensemble’ (15).12 Dat discours 
stemt in grote mate overeen met het hegemoniale beeld dat tegenwoordig aan de 
hand van romans als Gangreen I en Turks fruit nog steeds wordt verkondigd. De 
boeken maken deel uit van een omwenteling die heeft geleid tot verlossing en een 
betere toekomst. 

 
                                                      
12 Met deze onderzoeksvraag beweert Foucault niet dat de onderdrukking van seksualiteit een 
bedrieglijke schijn is, maar wel ‘que c’est un leurre d’en faire l’élément fondamental et constituant’ om de 
geschiedenis van seksualiteit in de moderne tijd te schrijven (Foucault 2011, 20). 
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Foucault toont aan dat het ‘bevrijdend’ spreken over seksualiteit in de twintigste 
eeuw in het verlengde ligt van eenzelfde ‘incitation aux discours’ (25) dat in het 
victoriaanse tijdperk gold. Aan dit discours verbindt Foucault twee belangrijke 
gerelateerde kenmerken. Het spreken over seks gebeurt ten eerste in termen van 
waarheid. Ten tweede is de macht niet zozeer repressief maar productief. Dat 
betekent dat het spreken over seksualiteit een genietend en bevrijd lichaam 
produceert waarin wij menen toegang te vinden tot ons zelfbegrip, de volledigheid 
van ons lichaam, onze identiteit (205), kortom: onze waarheid. Het discours over 
seksualiteit heeft ons ingeschreven in een ‘pacte faustien’ dat zegt: ‘échanger la vie 
tout entière contre le sexe lui-même, contra la vérité et la souveraineté du sexe’ 
(206). De macht vraagt ons ‘om ons eigen “zelf” te denken en te bekennen in termen 
van onze seksuele identiteit en activiteit’ (Karskens 2012, 16). 

Turks fruit en Gangreen I lijken zich in dat dispositief in te schrijven doordat beide 
romans het karakter van een bekentenis hebben. In de literatuurgeschiedenis 
worden de romans alvast gerekend tot het therapeutische schrijverschap: een 
‘schrijven om te genezen, zichzelf ontwerpen, zich in het reine schrijven met zichzelf’ 
(Bousset 1973, 9). Beide auteurs hebben zich in die zin over hun schrijven 
uitgesproken. Geeraerts meent dat de roman ‘een sterke therapeutische werking’ 
kan hebben (Auwera 1969, 38), en Wolkers spreekt over een ‘bezweringshandeling’ 
(Jesserun d’Oliveira 1977, 120). Een tweede bijstelling van het hegemoniale beeld 
die de analyses in dit hoofdstuk willen maken is bijgevolg de vraag naar de 
verhouding tussen seksualiteit, normativiteit en de waarheid, tussen het ontwerp 
van het ik en seksualiteit. Ze gaan in op de de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare waarin de mentaliteit ten opzichte van seksualiteit zich ontwikkelt. 

Vooraleer over te gaan tot de afzonderlijke analyses, wil ik in wat volgt nog drie 
gemeenschappelijke kenmerken van de romans geven die bijdragen tot het 
confessionele aspect van de romans. Ik wil die vatten onder de noemer ‘rauw 
realisme.’ Ik spreek ten eerste van realisme omdat de realiteitsillusie in deze romans 
niet doorbroken wordt. Zoals De Wispelaere schrijft in zijn overzicht van het 
Nederlandstalige proza 1966-1971 vertonen de romans ‘invloed van “moderne” 
procédés >sic@ en technieken – fragmentarisering van het verhaal, stelselmatig 
gebruik van de innerlijke monoloog en de flash back, lyrische schriftuur enz. – terwijl 
zij nochtans de literatuur in een traditionele zin blijven beoefenen’ (1974, 17).13 In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld De Wispelaeres eigen oeuvre reflecteren de romans 

 
                                                      
13 De Wispelaere dicht deze kenmerken toe aan ‘wat met een vage term de probleemroman kan worden 
genoemd’ (1974, 16). Daartoe rekent hij Wolkers niet – die wordt opgelijst in een reeks auteurs die voor 
1966 al faam hadden verworven – maar de genoemde kenmerken zijn evenzeer toepasbaar op Turks fruit.  
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niet op het vervormende effect van het schrijven op de weergave van de 
werkelijkheid noch op de betekenis daarvan voor de werkelijkheidsgetrouwheid van 
de roman.  

Dat realisme zouden we ten tweede expressief of rauw kunnen noemen. Beide 
romans lijken het resultaat te zijn van een niet in te houden braakneiging. Met een 
verwijzing naar een personage van Jeroen Brouwers’ verhaal ‘De toteltuin’ spreekt 
Bousset over ‘schrijf-braken’ als een algemeen kenmerk voor dit type schrijven 
(1973, 10). De teksten wekken de indruk van een directe weergave van gevoelens, 
gedachten en gebeurtenissen. De noodzaak om te vertellen is zo groot dat er geen 
opsmuk of verfijning aan te pas kan komen: de lezer krijgt het gedachte- en 
zielenleven van de verteller rauw op zijn bord gesmeten. Critici bestempelen 
Wolkers’ taalgebruik dan ook als ‘rauw’ (De Wispelaere 1984, 180), direct en ‘down-
to-earth’ (Goedegebuure 1989, 158, 161). Geeraerts stelt in een interview: ‘In 
Gangreen heb ik er ongeveer alles uitgekotst’ (Deflo 1973, 169). Erwin Mortier 
spreekt over ‘een roman als een ejaculaat, een expulsie, een exorcisme of rauw 
zuiveringsritueel’ (Mortier 2010, 8-9).  

Als derde en laatste kenmerk is er het dubbelzinnige autobiografische karakter 
van de twee romans. De hoofdpersonages lijken op hun scheppers: Geeraerts heeft 
een koloniaal verleden gekend in Kongo en de protagonist van Black Venus heet 
Joseph; de hoofdfiguur van Turks fruit is een anonieme beeldhouwer van wie de 
werken sterk gelijken op Wolkers’ werk. Over de mate waarin de romans 
overeenstemmen met de werkelijkheid, is vooral Jef Geeraerts ambigu. Enerzijds 
geeft hij aan dat Gangreen volstrekt autobiografisch is, anderzijds suggereert hij dat 
het boek de werkelijkheid vertekent en mythologiseert. In het ironische 
‘Kommentaar post factum’ uit de verhalenbundel Indian summer spreekt hij over zijn 
‘autobiografische roman “Gangreen I (Black Venus)”’ waarin hij ‘nu ’s bewust smerig 
geweest’ is (1972 >1969@, 106)). Niet enkel de wil tot waarheid was dus een 
belangrijke motivatie tijdens het schrijven. In een interview met Willem Roggeman 
formuleert Geeraerts de volgende paradox: ‘In de Gangreen-reeks ben ik de 
hoofdpersoon en het is dan ook geen fictie. De vorm is fictie, maar de dingen zijn echt 
gebeurd’ (Roggeman 1983, 205).14 

Jan Wolkers heeft de autobiografische achtergrond van zijn literair werk nooit 
verhuld. Dat geldt ook voor Turks fruit. Dat Wolkers’ tweede vrouw, Annemarie 
Nauta, model stond voor de geliefde Olga maakte Wolkers onder andere duidelijk 

 
                                                      
14 In verband met deze dubbelzinnige uitspraak biedt het artikel ‘Biecht of mythe’ van De Wispelaere enig 
inzicht. Uit een resem interviews leidt De Wispelaere af dat authentiek schrijven en vormelijke stilistische 
perfectie voor Geeraerts samenvallen: ‘ze bepalen elkaar en maken elkaar mogelijk’ (1973, 62).  
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door in zijn fotodocumentaire Werkkleding (1971) foto’s van Annemarie te 
begeleiden met fragmenten uit Turks fruit. Olga’s dood door een hersentumor is 
echter gebaseerd op een andere vriendin; ‘ik heb die gegevens met elkaar 
gecombineerd’ (Haasse 1996, 10). Verder heeft Wolkers aangegeven dat hij, net als 
het anonieme hoofdpersonage in Turks fruit, na de breuk met Annemarie/Olga met 
veel vrouwen naar bed is geweest (Dütting 2009, 117). De mate waarin Wolkers 
deze autobiografische gegevens steeds verweeft met symbolische motieven, maakt 
Turks fruit niet tot een ‘pure autobiografie, maar een roman met autobiografische 
trekjes’ (Boomsma 1989, 6). 

 
Deze drie elementen – realiteitsillusie, rauwe representatie, autobiografie – hebben 
elk bijgedragen tot de idee van taboedoorbreking. De publieke verontwaardiging 
werd gevoed door zowel de weinig verhullende en weinig verheven representatie 
van seksuele handelingen, als door de suggestie dat dit alles waar gebeurd zou zijn. 
In de twee volgende uitgebreide analyses wordt een poging ondernomen om deze 
romans niet binnen dit paradigma te lezen, maar om binnen de algemene 
vraagstelling van dit proefschrift tot een analyse te komen van de seksuele 
mentaliteit en van het discours waarin die vorm krijgt. 
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 9 Een monoloog uit ‘Eden’: Man-worden in 
Gangreen I (Black Venus) van Jef 
Geeraerts 

“Idioten die jullie zijn,” antwoordde Pieretto, en 
legde me uit dat er een behoefte aan ervaring, aan 
gevaar bestaat, en dat de grenzen daarvan worden 
bepaald door het milieu waarin je leeft.  

Cesare Pavese, De duivel op de heuvels. 

 
De inzet van Gangreen I (Black Venus) is het leven en hoe het op zo’n manier te leiden 
dat de vitaliteit van lichaam en geest zich ten volle kunnen ontwikkelen. De setting 
daarvoor is het gekoloniseerde Kongo in de periode 1957-1961, de protagonist is 
Belgisch koloniaal ambtenaar Joseph en zijn relaas wordt voornamelijk ingevuld met 
seksuele belevenissen met vele zwarte vrouwen, rijden met snelle auto’s en 
energieke paarden, gespannen jachtavonturen en hedonistische eet- en 
drinkpartijen. Het boek zou, volgens de aanprijzing van Paul de Wispelaere op de 
achterflap, een ‘enorme uitbarsting van levensdrift’ zijn, en ook andere 
contemporaine critici spreken over het boek in dergelijke termen: ‘een levend boek, 
een ontlading van leven’ (Hazeu 1972, 39); ‘Dit boek is adem, het is vlees en bloed’ 
(Bousset 1973, 41); ‘een verheerlijking (…) van de zwarte vrouw, de belichaming van 
de Lust’ (De Ceulaer 1969, 49).1 

Veeleer dan een andere manier van leven, noemt Geeraerts dit een terugkeer naar 
het leven zoals het was en zoals het nog steeds zou zijn mocht onze natuur niet 
besmet zijn door verschillende vormen van beschaving en cultuur: ‘Ik denk echt dat 

 
                                                      
1 Een aantal recensies van de roman werd opgenomen in een aflevering van de Profielreeks van Manteau 
over het werk van Jef Geeraerts.  
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die manier van leven [het intense leven in de natuur, hd] het natuurlijke leven van 
het genus mens is en dat al onze frustraties voortkomen uit wat wij kultuur noemen’ 
(Weverbergh 1972, 42); ‘onze oorsprong is Natuur. Cultuur, waarmee ik onze hele 
samenleving bedoel, ook de beschaving, is een zuiver historisch toeval’ (De Ceulaer 
1969, 47). De roman is dan ook in de eerste plaats een strijd voor het ongebreidelde 
leven dat niet geheel te temmen valt en niet zou mogen getemd worden.  

Ik wil deze strijd, dit antagonisme tussen Natuur en Cultuur, als leidraad nemen in 
een bespreking van de lichamelijkheid in deze roman. In een eerste deel maak ik de 
contouren van het conflict scherper: ik ga in op het voor Geeraerts centrale poëticale 
begrip ‘inwijding’; ik kijk hoe het therapeutische schrijven zich verhoudt tot het 
conflict; ik geef aan hoe we het centrale antagonisme kunnen beschouwen als een 
aanhoudende crisis die het resultaat is van een traumatiserende breuk. Vervolgens 
analyseer ik hoe het antagonisme vorm krijgt in de representatie van drie in de 
roman centraal staande vrouwen. Belichaamt de echtgenote van de ik-figuur de 
moraal, dan bieden Mbala en Cathérine de Bora hem toegang tot respectievelijk het 
leven van de natuur en de levenskunst. In dat tweede deel ga ik in op een kenmerk 
dat beide levensstijlen gemeenschappelijk hebben: moeiteloosheid. Uit die analyse 
moet blijken dat de hoofdfiguur niet zozeer wil breken met de Cultuur, maar er een 
prestigieuzere en krachtdadigere versie van wil.  

Het derde deel gaat in op de tegenstrijdige posities die de hoofdfiguur inneemt en 
hoe hij deze voor zichzelf toch als een betekenisvolle eenheid kan beleven in de 
mythe van een vitalistische en despotische man. Hoe de protagonist zich verhoudt 
tot de verschillende affectsferen in de roman, en hoe hij zich een ander en energieker 
lichaam wil creëren, is de focus van een vierde en laatste deel. Via de notie ‘corps 
sans organes’ van Deleuze & Guattari wil ik kijken naar de manier waarop het 
lichaam zich laat affecteren in de burgerlijke en natuurlijke omgevingen waarin het 
zich bevindt. De verschillende delen in deze analyse lezen als evenzovele 
opvoeringen van het centrale conflict en willen de contradicties die in het discours 
van de roman vervat zitten, blootleggen en duiden. 

9.1 Het conflict omschreven 

9.1.1 Inwijding 

In ‘Kommentaar post faktum’, een ironisch geschrift waarin Geeraerts de 
verschillende verhalen van de bundel Indian Summer (1969) becommentarieert, 
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schrijft hij over de ‘inwijdingen met averechtse gevolgen’ die hij tijdens zijn verblijf 
in Kongo heeft beleefd: ‘telkens viel een stukje cultuur van mij af en voelde ik me 
dichter bij de paradijselijke staat van de onschuld komen’ (Geeraerts 1972 >1969@, 
93).2 Geeraerts maakt deze opmerking in verband met het jachtleven dat hij in 
lichamelijke termen beschrijft: ‘het ervaren van een jeukende wellust’, ‘verscherpte 
zintuigen’ (93). Ook de ervaring met de zwarte vrouw kan tot dit type inwijdingen 
worden gerekend: ‘Kongo, waar ik de vrouw heb leren kennen, fysiek. Dat heeft een 
even grote bewustzijnsschok teweeggebracht als het ervaren van de natuur’ (De 
Ceulaer 1969, 48). De beleving en het fysieke worden dan wel benadrukt, de finaliteit 
van de inwijdingen ligt voor Geeraerts bij het bewustzijn: het ervaren van de schok 
moet via de reflectie leiden tot een bewustwording.  

Voor Geeraerts kent elke mens een ‘oorspronkelijke zuiverheid’ die hij bestempelt 
als ‘de onschuld van het kind’ (Geeraerts 1972, 91). Van die ‘paradijselijke staat’ ziet 
de mens zich steeds verder verwijderd worden doordat hij een reeks inwijdingen 
moet ondergaan die ‘gepaard gaat met een min of meer hevige schok, het plotseling 
treden in een andere wereld, wat een zeker gevoel van hulpeloosheid, ontreddering, 
soms wanhoop veroorzaakt’ (91). De schok van het bewustzijn betekent in hoge 
mate de ontdekking van de eigen sterfelijkheid: ‘een inwijding (…) in die zin dat [zij] 
een zekere schok teweegbrengt met daarna een verhevigd bewustzijn dat de mens in 
de eerste plaats een dier is’ (123).  

Geeraerts’ omschrijving van het bestaan is met zijn verlies van onschuld, ‘die 
toestand-van-voor-de-zondenval’ (91), duidelijk christelijk geïnspireerd. Het ‘acuut 
bewustzijn van de voortschrijdende Tijd’ dat de inwijdingen veroorzaken, kent geen 
verlossing in een tenhemelopneming. Er is slechts ‘doodsangst, besef van de 
absurditeit van het bestaan, de vaststelling dat God fictie is, het aanvaarden van zijn 
fundamentele eenzaamheid in het Dasein zum Tode’ (91).  

Nu de verlossing niet buiten het bestaan ligt, zoekt Geeraerts die in het leven. Niet 
langer is God de kracht en het richtpunt die de mens opnieuw in evenwicht brengt 
nadat die onvermijdelijk getroffen wordt door ontwrichtende gebeurtenissen, maar 
het bewustzijn. De auteur spreekt in dat verband over een profylactische dialectiek:  

Nadat hij de schok van de inwijding verwerkt heeft, zal de mens een bizar 
gevoel van bevrijding ervaren, vermengd met sereniteit en een zekere trots 
(geluk?) omdat hij de zekerheid heeft verkregen dat hij door het openrukken 
van zijn bewustzijn meer mens is geworden (92). 

 
                                                      
2 Tijdens zijn huwelijk met Mbala en zijn inwijding bij haar stam, gebruikt de protagonist een 
vergelijkbare formulering: ‘ik onderging nu de inwijding, sacraal, archaïsch, eeuwen cultuur vielen van mij 
af’ (Geeraerts 1968, 43).  
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In tegenstelling tot de onoplosbare dialectiek van auteurs als Lidy van Marissing 
(Demeyer 2015) werkt de dialectiek van Geeraerts toe naar een synthese – hij 
behoudt in die zin een teleologisch perspectief. Elke ontwrichting leidt tot een 
verruiming van het mens-zijn, en voert uiteindelijk tot het ‘ideale eindpunt’ van ‘de 
ataraxie, de onbewogenheid van de Griekse wijze of beter nog het Zen-begrip “Ik ben 
druppel in de oceaan en tegelijk oceaan”’ (92). De ultieme synthese is een zijnsstaat 
waarin het ik niet langer ontwricht wordt door wat het beleeft en ervaart: lichaam en 
geest vallen samen met de wereld waardoor het individu zichzelf in evenwicht kan 
houden. Door de wereld te leren kennen via allerhande inwijdingen, word je erin 
opgenomen of incorporeer je die wereld.  

Geeraerts beschrijft het traject van de mens die een ‘tocht’ onderneemt ‘naar 
steeds grotere bewustwording’ (91), en hoewel hij meent dat ‘ieder’ die moet volgen, 
nemen velen een andere weg. Geeraerts spreekt aan de hand van een vers van Hugo 
Claus – ‘De ingewijde heeft geen lippen, de kraamvrouw zwijgt’3 – over het traject 
van ‘een soort stoïcijnse gelijkmoedigheid (…), ideaal van Demokritos en Epikuros’ 
waarin de inwijding leidt tot een vorm van stilzwijgen en afsluiten van de zintuigen 
(98).4 Dit type ingewijde mens zou zich richten op de ‘geestelijke vreugde’ en zou een 
duidelijk onderscheid maken tussen ‘het Goede en (…) het Kwade’ (99). Aan het 
einde van het ‘Kommentaar post faktum’ verbindt Geeraerts zijn type inwijdingen 
met het doorbreken van die scheidslijn. Elk verhaal van Indian Summer verbeeldt 
een inwijding die steeds ‘een inbreuk’ vormt ‘op een of ander artikel van het 
Strafwetboek’ (141). Dat brengt Geeraerts tot de volgende retorische vraag:  

Daar de inwijding de geestelijke bewustwording bevordert en het 
Strafwetboek de diverse vormen van inwijding beteugelt, zou men dan zonder 
meer kunnen beweren dat het Strafwetboek gemaakt werd om de geestelijke 
bewustwording te dwarsbomen? (142-43) 

Hier verkrijgt de inwijding naast een existentiële ook een sociaal-politieke dimensie: 
zij dient als een verzet tegen Cultuur, tegen de maatschappelijke systemen (zoals 
godsdienst en recht) die erop gericht zijn de vrijheid van het individu onder de knoet 
te houden.  

Het is in dit verzetsmatige karakter dat de ‘inwijdingen met averechtse gevolgen’ 
hun betekenis krijgen binnen het teleologische proces van bewustwording. Deze 
gaan immers niet gepaard met een ‘gevoel van ontreddering’, maar met een ‘hevige 

 
                                                      
3 Uit ‘De ingewijde’, De Oostakkerse gedichten. Opgenomen als motto in Indian Summer.  
4 Geeraerts citeert in dat verband Sartre: ‘L’honnête homme se fera sourd, muet, paralysé: c’est lui qui a 
des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre; il est par lui-même la négation la plus 
abstraite: la négation de la négation’ (Geeraerts 1972, 99).  
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geluksstroom’ die ‘gedurende enkele seconden’ losbreekt (93) en waarbij er een 
synthese plaatsvindt tussen het subject en de omgeving. Deze houdt zich evenwel 
niet op in het bewustzijn, maar in de beleving: ‘de dialectiek van intens leven contra 
geweld-en-dood voerde mij (…) naar een overweldigend gevoel van communie van 
mijn verscherpte zintuigen met de wind, de zon, de aarde, het was een soort van 
terugkeer naar een primitieve levenswijze die alleen de voorhistorische mens 
bekend was’ (93, mijn accentuering). Deze synthese wordt dynamisch, lichamelijk en 
momentaan beleefd, terwijl de vooropgestelde synthese in het bewustzijn een 
veeleer statische en continue toestand vormt. Voor Geeraerts blijft die primitieve 
levenswijze het ultieme bestaan vormen, een terugkeer naar de onschuld: ‘Alles was 
dan mogelijk. Ha, dàt was leven!’ (93-94).  

Binnen de westerse beschaving blijft dat leven in grote mate onbereikbaar.5 De 
mens kan slechts getuigen van deze momentane belevingen van het Leven die hem 
tegelijk al te meer bewust maken van de beperkingen die het dagelijkse leven 
kenmerken. Uit Gangreen I:  

en overal het Beest dat in ons schuilt, te voorschijn springend als we er het 
minst op bedacht zijn, om enkele uren volledig te leven, daarna ontwakend, 
besmeurd, ontwijd, gekwetst, meer mens want vollediger bewust van het 
tekort (Geeraerts 1968, 104). 

De ontwijding vormt hier dus meteen een inwijding. In het moment na het werkelijk 
geleefde leven wordt de mens zich opnieuw bewust van ‘het bewustzijn, het tekort 
van zijn ras’ (124).6 Hoe meer de mens zich bewust is van het tekort en hoe meer 
ervaringen hij opzoekt die zich aan dat bewustzijn onttrekken en aan de normen en 
waarden van de beschaving, hoe meer kennis hij heeft van de dimensies van het 
mens-zijn. Wat de ultieme zwakte van de mens uitmaakt, zijn bewustzijn, is tegelijk 
datgene waarvan Geeraerts alle heil verwacht.  

Tot slot: deze averechtse inwijdingen en de terugkeer naar een paradijselijke staat 
vormen op het niveau van de maatschappij, van het conflict tussen Natuur en 
Cultuur, een noodzakelijk en positief gewaardeerd verzet, maar op het meer 
algemene, existentiële niveau van Leven en Dood is de waardering ambigu. In het 
 
                                                      
5 En ook daarbuiten. Zo vertelt Geeraerts hoe hij, gekweld door heimwee, een reis naar Lapland plande in 
de hoop wat van die ‘verloren zuiverheid’ terug te vinden (Geeraerts 1972, 94). ‘De werkelijkheid was wel 
even anders,’ merkt hij op (idem). Hier ontvouwt zich het hedonistische aspect van Geeraerts’ ‘verloren 
zuiverheid’: het probleem in de werkelijkheid van Lapland bestaat er niet in dat de natuur bijvoorbeeld 
ingeperkt is of door bezettingen teniet wordt gedaan, maar dat het slecht weer is. Activiteiten als ‘rustig 
kamperen’ en ‘zonnebaden’ worden hierdoor onmogelijk (94-95). 
6 Het is opmerkelijk dat Geeraerts hier verwijst naar het woord ‘ras’ om de westerse cultuur aan te duiden. 
Ook Leo Geerts verbaast zich erover dat Geeraerts, ondanks zijn vermeende ‘intelligente distantie’, opeens 
gebruikt maakt van ‘een irrationeel begrip als “ras”’ (Geerts 1969, 940). 
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citaat lezen we ‘besmeurd, ontwijd, gekwetst’. Als elke inwijding een verlies van 
onschuld is, dan versterkt zij het besef van de menselijke onzuiverheid en 
zondigheid.7 De houding ten opzichte van de Natuur en het lichaam is positief omdat 
in de momentane synthese van de mens met zijn omgeving een staat van onschuld en 
zuiverheid kan worden teruggevonden. Zij is negatief omdat die synthese de mens 
bewust maakt van zijn vergankelijkheid en zijn kwetsbaarheid: het lichaam is de 
receptor van de verschillende schokken van de inwijdingen. Wil de mens daaraan 
ontsnappen in het bestaan, dan moet hij zich, de dialectiek indachtig, de zondigheid 
en de pijn eigen maken: ‘Ik schrijf naar de zelfvernietiging toe, naar de Stoa of het 
Zen-Boeddhisme. Het is een soort Inferno dat je moet doormaken: door het slijk van 
de hel naar een hogere menselijkheid’ (De Ceulaer 1969, 48). 

9.1.2  Het therapeutische en gevaarlijke schrijven 

In deze tocht naar een hogere menselijkheid is het schrijven voor Geeraerts een 
belangrijk middel. In datzelfde interview met José De Ceulaer omschrijft hij de 
Gangreen-cyclus als ‘een groeien naar de Geest toe (…). Ik wil daarin naar de 
bevrijding van de lichamelijkheid toe, of beter, de bevrijding van alle geestelijke 
pijnen die veroorzaakt worden door schokken tussen menselijke wezens’ (De 
Ceulaer 1969, 48). Geeraerts stelt dat dit idee minder geldt voor het eerste deel dan 
voor de (op dat moment nog te verschijnen) volgende delen, maar omschrijft 
Gangreen I elders wel als het ‘inferno met de vrouw’ (Bousset 1977, 14).8  

Wat er ook van zij, het derde anonieme motto dat de roman voorafgaat (en tevens 
herhaald wordt in de andere delen), kent het schrijven een heilzame en genezende 
kracht toe die de schrijver van zijn lichamelijke letsels kan doen herstellen:  

Sommige gedeelten gingen reeds tot ontbinding over, want ik had te lang 
gewacht. Toen begon ik ze een voor een af te hakken. Dit is het verhaal van het 
eerste litteken.9  

Het geloof in de therapeutische en bewustmakende functie van literatuur maakt 
Geeraerts expliciet in een interview met Fernand Auwera:  

 
                                                      
7 ‘[I]edere inwijding maakt ongelukkig. Het is dan telkens alsof een stukje onschuld van me afvalt en dan 
voel ik een groot heimwee naar de paradijselijke staat van voor de zondeval’ (Geeraerts 1967, 103). 
8 Uit de analyse zal blijken dat de vele seksuele belevenissen met de vrouw zeker niet onverdeeld positief 
worden beschreven. 
9 Genette stelt over de tweede mogelijke functie van het motto: ‘elle consiste en un commentaire du texte, 
dont elle précise ou souligne indirectement la signification’ (Genette 1987, 146). 
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De roman blijft als literair genre een machtig middel om een problematiek 
haarfijn te benaderen. Voor mij persoonlijk is hij het meest volmaakte middel, 
om niet te zeggen het enige middel, waarmee ik mij van bepaalde trauma’s kan 
bevrijden. De roman kan een sterke therapeutische werking hebben, in de zin 
die bijvoorbeeld Michel Leiris er aan geeft, namelijk door het schrijven in de ik-
vorm de afstand tussen auteur en acteur steeds kleiner maken, tot hij wordt 
opgeheven (Auwera 1969, 38). 

Geeraerts refereert hier en elders10 aan de bekende tekst ‘De la littérature 
considérée comme une tauromachie’ (1946) waarin Michel Leiris zijn schrijverschap 
een waarde wil geven door het in te vullen als ‘een ethiek van het GEVAAR’ (De 
Wispelaere 1992, 218). De Franse auteur-antropoloog vergelijkt het schrijverschap 
met de esthetiek van het stierengevecht waarin de toreador geconfronteerd wordt 
met een ‘menace réelle de mort, ce qui n’existera jamais pour l’artiste’ (Leiris 1990, 
14). De schrijver kan zichzelf slechts tot een dergelijk gevaar brengen door de strikte 
toepassing van een regel. Immers, zonder de regel waarmee de toreador zichzelf in 
gevaar moet brengen,11 verliest het schouwspel van het stierengevecht zijn 
aantrekkingskracht en kan de toreador zijn kwaliteiten niet in de verf zetten. De 
regel bevat zo ‘un aspect tactique (…) mais elle présente aussi un aspect esthétique’ 
(20). Vertaald naar het schrijverschap bestaat de tactische regel voor Leiris in het 
zichzelf volledig blootgeven in een bekentenis die zich onttrekt aan elke 
‘affabulation’ en slechts feitelijk materiaal gebruikt (16). De esthetische vormkracht 
waarmee deze feiten worden verteld moet de lezer aansporen tot soortgelijke 
onthullingen te komen: ‘forme capable d’être fascinante pour autrui et (poussant les 
choses à l’extrême) de lui faire découvrir en lui-même quelque chose d’homophone à 
ce fond qui m’était découvert’ (22).12 

Ook Geeraerts wil de lezer via zijn schrijven tot bewustwording brengen : hij wil 
‘een reeks inwijdingen bij de lezer veroorzaken’ (Geeraerts 1972, 91).13 Concreet 

 
                                                      
10 Geeraerts: ‘je moet jezelf door het schrijven tussen de stier en de barrera zetten, zoals Michel Leiris zegt: 
La littérature est de la tauromachie, het is een gevecht op leven en dood’ (in Deflo 1973, 164).  
11 ‘[I]l appert que la règle, loin d’être une protection, contribue à le mettre en danger […]; il y a donc là une 
liaison immédiate entre l’obédience à la règle et le danger couru’ (Leiris 1990, 19). 
12 Eenzelfde idee zullen we bij Daniël Robberechts terugvinden.  
13 Geeraerts refereert hierbij aan het vervreemdings- en schokeffect van Bertolt Brecht dat tot doelstelling 
heeft de lezer (of de toeschouwer) ‘niet in de wereld van de kunst’ binnen te voeren, ‘maar met al zijn 
zintuigen via de wereld van de kunst in de “werkelijke” wereld’ (Geeraerts 1972, 86). Die schok brengt 
Brecht door de invoeging van commentaren die de toeschouwers ‘uit de ban, de hypnose van het toneel’ 
halen (idem). Geeraerts volgt dit procedé niet, en plaatst in Indian summer alle commentaar aan het einde 
van de verhalenbundel. Voor Geeraerts is de lezer ook zonder deze commentaren al in verwarring net 
doordat hij ‘in de ban van mijn verhalen gekomen [is] (…), de lezer is dus verward, ontroerd, kwetsbaar, 
aan een zekere ontreddering ten prooi’ (88). Opmerkelijk is dat de verwarring groter wordt wanneer 
Geeraerts ‘de stukken weer aan elkaar [lijmt]’ (idem). Hij vervolgt: ‘in dit opzicht lijkt mij de term 
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voor Gangreen I (Black Venus) wil Geeraerts de lezer inzicht geven in de mentaliteit 
die het kolonialisme mogelijk maakt. In een gesprek met Weverbergh vraagt hij zich 
retorisch af of ‘je het hele mechanisme van het kolonialisme (…) strenger [kan] 
veroordelen dan door eigen getuigenis? Denk je dat het mij zo makkelijk valt?’ 
(Weverbergh 1972, 44). De getuigenis van zijn eigen denken toen, moet anderen van 
dat pad houden: ‘Ik beschrijf de man die ik was, niet die ik ben, en dit in de hoop dat 
andere jonge mannen niet dezelfde weg zullen opgaan’ (45). In deze uitspraken 
zitten tevens de twee andere condities vervat die Leiris in zijn tekst opstelt: de 
autobiografie en het gevaar een beschamend en beschadigend portret van zichzelf te 
maken.14  

 Het is bekend dat Geeraerts in Kongo als koloniaal administrator werkte in de 
gebieden en periodes die beschreven zijn in Gangreen I. De roman wekt op 
verschillende manieren de indruk van een autobiografie. In de eerste plaats heten 
zowel auteur als ik-figuur Joseph (Jozef). De verteller blikt terug op de 
gebeurtenissen vanuit het jaar 1967, een datering die terugkeert op de laatste pagina 
waar de auteur aangeeft het boek te hebben geschreven in de periode tussen 20 
november 1966 (Ventimiglia) en 28 december 1967 (Knokke). Door de verschillende 
vermeldingen van concrete data en plaatsnamen krijgt het geschrift een 
dagboekachtig karakter, terwijl de afkortingen van de namen van personages met 
een administratieve functie dan weer wijzen op een zekere waarheidsgetrouwheid. 
Tot slot is er ook het anonieme motto dat een verband suggereert tussen het leven 
van de auteur en het verhaal van de verteller.  

Het tweede motto, ontleend aan Anaïs Nin, wijst echter op een spanning tussen 
leven en schrijven: ‘Writers do not live one life, they live two. There is the living and 
there is the writing.’ Dit verschil hoeft een autobiografisch schrijven niet uit te 
sluiten. Auteurs als De Wispelaere en Robberechts (en ook Leiris) pogen die 
authenticiteit te bereiken door de vervormende aspecten van de taal en het schrijven 
in rekenschap te brengen en die aan te kaarten. In Gangreen I is een dergelijke 

 
                                                                                                                                                                      
“vervreemdingseffect” hier niet zo geschikt als de term “inwijding”’ (88). Anders gezegd is het 
vervreemdingseffect maar één van de verschillende middelen die tot een inwijding kunnen leiden. Ook 
een schrijven à la Leiris kan dat effect hebben.  
14 Toch is er bij Geeraerts een opmerkelijke verschuiving ten opzichte van Leiris. Het risico op gevaar dat 
Leiris loopt door zijn bekentenis, is dat er iets pijnlijks kan ontstaan tussen zichzelf en zijn omgeving. Dat 
risico is deel van de poging om een communicatie op gang te brengen die een zo groot mogelijke 
authenticiteit kent. Geeraerts stelt echter: ‘Ik weet dat mijn houding veel pijn doet aan anderen, maar ook 
aan mijzelf. Als de anderen eerlijk zijn, zouden ze ook zo leven, maar ze doen het niet’ (Geeraerts in De 
Ceulaer 1969, 47). Het gevaar in het schrijven als ethische daad wordt bij Geeraerts de moraal van een 
leven dat slechts authentiek is als het gevaarlijk geleefd wordt: ‘De Cultuur beperkt ons bewustzijn, omdat 
we bang zijn voor de twijfel, bang om gevaarlijk te leven, op de rand van de snede’ (idem). 
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strategie niet te vinden. De weinige strikt metafictionele passages willen net wijzen 
op een gebrek aan literaire bemiddeling:  

ach, misschien zou ik het overvloedige feitenmateriaal klassiek moeten indelen 
in het voorspel, de hoofdschotel en de nasleep, maar nee, ik kan het beter niet 
doen, ik vertel het liever kriskras door elkaar zoals het werkelijk gebeurd is, 
want enige literaire orde in die rotzooi scheppen zou me al evenveel ergeren 
als bij voorbeeld het lezen van De Boer Die Sterft (Geeraerts 1968, 80) 

De ik-figuur presenteert zich als een verteller – ‘God in de hemel, het is nu al 1967 en 
wat ik hier ga vertellen (…)’ (7)15 – waardoor de dimensie van het schrijven afwezig 
is in de roman. De spanning die het motto van Nin oproept, blijft zo onopgelost.  

Tegelijk zou net de afwezigheid van enige romaneske opsmuk, van een ordening 
in de vorm van hoofdstukken, of van de opbouw volgens een spanningsboog (die 
bijvoorbeeld de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon of de stijgende 
conflicten in Kongo moet tonen) kunnen wijzen op het authentieke karakter van de 
getuigenis. De stroom die de vertelling is, geeft in zijn oneindig, direct, intens en 
vloeiend karakter de indruk dat de vertelde feiten niet in te dammen vallen door wat 
voor literaire structuur dan ook. In de plaats van een schrijver die het materiaal 
ordent, krijgen we een verteller die gewoon vertelt: ‘En nu begint het verhaal van 
Mbala (…) en het begon op 6 juni 1956’ (35). Wanneer de verteller toch een vorm 
van ordening aanbrengt, zijn dat lichtzinnige structuren die geen ernst wensen uit te 
drukken. Zo stelt hij de avonden met drie verschillende vrouwen voor als ‘de panelen 
van een tamelijk burlesk drieluik’ (31), en de avonturen met nog meer vrouwen 
ordent hij volgens een ‘affiche van het een of ander frivool Parijs’ theater’ (78-79). 
Dit alles blijft natuurlijk een effect van het schrijven en veronderstelt ordening, 
keuze, presentatie. Die worden nergens in de roman aangekaart waardoor de 
spanning tussen leven en schrijven, autobiografie en vervorming blijft bestaan.16 

Die vervorming blijkt bijvoorbeeld uit de representatie van de hoofdfiguur. 
Geeraerts zegt de mens te willen tonen die hij toen was, maar Gangreen I is tien tot 
zeven jaar na de feiten geschreven. De ik-nu (verteller) weet meer en voelt zich 
anders dan de ik-toen. Dat wordt al gesuggereerd in het eerste, aan Hemingway 

 
                                                      
15 We zouden zelfs kunnen denken aan de verteller uit het bekende gelijknamige essay van Walter 
Benjamin (2007, 83-111). De verteller herbergt in zijn verhalen de aantrekking van afgelegen plaatsen 
(Kongo) en het verleden van zijn thuis (België). In tegenstelling tot de schrijver kan hij zijn toehoorder nog 
een advies geven (bewustwording). De verteller van Black Venus spreekt echter niet expliciet een publiek 
aan, maar God. Daardoor krijgt het boek het karakter van een biecht.  
16 Ik gaf in de inleiding op dit hoofdstuk al eerder aan dat Geeraerts speelt met de dubbelheid van louter 
tonen en vervormende vormgeving. In het derde deel van deze analyse zullen we zien hoe Geeraerts de 
‘feiten’ zo beschrijft dat zij een mythe van de man creëren.  
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ontleende, motto: ‘Since the gangrene started in his right leg he had no pain and with 
the pain the horror had gone and all he felt now was a great tiredness and anger…’. 
Nergens snijdt de ik-verteller het verschil aan tussen toen en nu, meer zelfs: de 
verteller beschrijft een evolutie in zijn kolonialistische mentaliteit in de tijdsperiode 
van de roman.17  

De verteller spreekt over ‘die tijd van het versmalde bewustzijn’ wanneer de 
‘absurditeit’ van zijn ‘grootse taak van beschaver der primitieve volkeren’ nog niet 
tot hem doordrong (25). Die toestand verandert echter. Dat zijn beschavingstaak 
hem minder begint te boeien noemt hij een ‘teken van groeiende bewustwording’ 
(80) en hij wenst niet langer geweld te gebruiken want ‘daar had ik in die tijd reeds 
een grote afkeer van’ (83). Een opmerking die niet wegneemt dat hij tegen het einde 
van de roman, bij de opstanden van het Kongolese volk, nog verschillende malen 
geweld zal gebruiken en dat hij het verlies van de kolonie ontzettend betreurt. Bij het 
vermoorden van een zwarte man aan het einde van het boek, zegt hij zich te wreken 
‘op het hele zwarte ras, ik wreekte ook de onvergefelijke lafheid van mijn regeerders, 
die niet hadden durven te vechten voor dit prachtige land’ (208). Ten opzichte van 
de autobiografische claims van de auteur merken we dus een inconsistentie of 
vergoelijking; op het vlak van de verhaalwereld merken we een inconsistentie in de 
zelfrepresentatie. Beide onderstrepen de spanning tussen leven en schrijven, tussen 
niets dan de feiten en de intentionele reconstructie ervan.  

9.1.3 Trauma als aanhoudend conflict 

Het schrijven van Jef Geeraerts is erop gericht bewustwording te creëren bij zichzelf 
en bij de lezer, en dat voornamelijk met betrekking tot het conflict tussen Natuur en 
Cultuur: ‘Schrijven is voor mij een therapie, ik schrijf om te genezen van de schokken 
die ik heb gekregen toen ik onder meer de tegenstelling tussen Natuur en Cultuur 
heb gevoeld, aan den lijve’ (De Ceulaer 1969, 49). Geeraerts spreekt over een trauma, 
een schok ten gevolge van een gebeurtenis die zich lichamelijk liet voelen en die zich 
niet laat beheersen of laat incorporeren in het dagelijkse bestaan. Dat trauma moet 
niet zozeer begrepen worden als een exceptioneel moment, maar als een 
aanhoudende alledaagse crisis (‘crisis ordinariness’) waarin het subject zich op een 
andere manier tot zijn omgeving moet zien te verhouden (cf. 3.1.3) 

 
                                                      
17 En dus niet na de gebeurtenissen, zoals het interview suggereert: ‘gelukkig is er een kentering gekomen, 
niet alleen doordat ik in andere situaties beland ben, maar ook omdat ik zelf gepoogd heb de oorzaken van 
mijn houding te achterhalen’ (Weverbergh 1972, 48). 
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Gangreen I (Black Venus) valt immers te lezen als een opeenvolging van momenten 
die elk op hun beurt een synchrone dramatisering zijn van het conflict tussen Natuur 
en Cultuur, hetzij in de confrontaties van de ik-figuur met zijn echtgenote en de 
koloniale administratie, hetzij in zijn zoektocht naar de juiste concubine of in de 
pogingen tot verleiden of weerstand bieden aan de verleiding. Nergens kent de 
roman een rustpunt: de lezer volgt de verteller in de opeenvolging van 
administratieve kwesties die zijn positie in gevaar brengen, huiselijke scènes 
waaraan hij zich met koppigheid en whisky wil onttrekken, helse ritten en 
jachtavonturen, feesten en orgiëen (van ‘petite fête exclusive’ (70) tot ‘grande virée’ 
(129)). De repetitie heeft voorrang op de samenvatting, de verscheidenheid en 
diversiteit van de gebeurtenissen op het exemplarische, de snelle actie en 
momentane gebeurtenis op de langzame reflectie. Zij vormen evenzovele conflicten 
als pogingen tot een ontsnapping daaraan: ‘een absolute overwinningskreet met 
dadelijk nieuwe onrust, nieuwe vondsten, eindigt dit dan nooit?...’ (170). 

Tegelijk is er sprake van een diachrone ontwikkeling. Ik wees er al op dat het 
koloniale bewustzijn van de hoofdfiguur verandert en dat hij zich anders begint te 
gedragen tegenover de inheemse bevolking. Een andere ontwikkeling die zich in het 
boek afspeelt is het ontbolsteren van de ik-figuur tot man. De verteller spreekt over 
‘de wilde, beestige periode (…) waarin ik man ben geworden’ (78), en net voor hij 
twee weken op reis gaat met Cathérine de Bora spreekt hij zichzelf toe: ‘het is 1 
oktober 1958, ik ben bijna negenentwintig en ik heb nog niets gedaan, ik moet nu 
iets doen, voordat ik sterf moet ik me tenminste eenmaal bevestigd hebben’ (110-
111). De verteller gewaagt van een groeiproces waarbij hij het burgerlijke keurslijf 
losser draagt en zijn bewustwording groeit – een proces dat eindigt met de 
uitbarsting van de onafhankelijkheidsoorlog te Kongo en zijn terugkeer naar België. 
In deze ontwikkeling mag de ik-figuur zich dan wel anders verhouden tot de beide 
polen van de tegenstelling, hij blijft tussen beide uiterste levensvormen gevangen of 
geborgen. ‘All stiries [sic] if continued far enough, end in death…’ (38), verwijst de ik-
verteller naar Hemingway, maar tot dat onvermijdelijke moment waarop de dood 
aan het langste eind trekt, blijft het antagonisme tussen leven en dood, natuur en 
cultuur bestaan. 

Om deze crisis te analyseren wil ik in het tweede en derde deel van dit hoofdstuk 
kijken naar het discours waarin het hoofdpersonage zich identificeert en 
construeert. Hoe de protagonist zich verhoudt tot de affectsferen in zijn omgeving 
staat centraal in het laatste deel van deze analyse. Ik kijk met andere woorden naar 
het ‘genre’ dat de roman ontwikkelt: de discursieve formatie waarin het subject een 
subjectpositie van affectief genot creëert.  
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9.2 Cultuur-Natuur: van conflict naar moeite-
loosheid 

Ervaart de hoofdfiguur het burgerlijk-katholieke leven als beperkend en beknottend, 
dan bieden de Kongolese vrouwen hem uitwegen om zich een ander leven voor te 
stellen en een ander leven te leiden. In dit deel wil ik aan de hand van drie centrale 
vrouwen in de roman het antagonisme uiteenzetten tussen de burgerlijke Cultuur en 
de Kongolese Natuur. Die drie vrouwen zijn enerzijds de echtgenote van de 
hoofdfiguur, anderzijds Mbala en Cathérine de Bora. Elk op zich vormt een 
verbintenis tussen de vrouw en het leven, maar is die relatie bij de echtgenote een 
gefrustreerde, dan is zij bij Mbala en Cathérine bevrijdend. Elk van deze vrouwen 
wordt verbonden met een andere vlottende betekenaar, respectievelijk de moraal, 
de natuur en de levenskunst. Wordt de echtgenote verbonden met het immateriële 
(het geestelijke) dan symboliseren Mbala en Cathérine het materiële (het 
lichamelijke). In wat volgt wil ik tonen hoe deze betekenaars discursief worden 
vastgezet en welke specifieke betekenis zij verkrijgen. Na de verkenning van het 
antagonisme wil ik mij focussen op de nadruk die in de alternatieve levensstijlen 
gelegd wordt op enerzijds kracht en controle, en anderzijds schoonheid en comfort. 
Uit die analyse zal blijken dat de alternatieve levensstijlen vooral een meer heroïsche 
en prestigieuzere variant zijn van de burgerlijke cultuur.  

9.2.1 Figuur van de echtgenote 

De echtgenote draagt in deze roman geen eigennaam, en zij wordt verder ook geen 
enkele persoonlijkheid toegedicht. Haar metaforische karakteriseringen leggen de 
nadruk telkens op de onpersoonlijke moraal, het instituut en de wet. Zo valt zij voor 
de hoofdfiguur samen met de haar aangeleerde moraal: zij is ‘vrij van smet, 
onaantastbaar, ze belichaamt de Degelijke Vrouw Van Het Boek Der Spreuken’ (59). 
Deze belichaming houdt in de eerste plaats het ontbreken van een lichaam in. Haar 
lichaam wordt nooit omschreven, of slechts in termen die de verminking en 
besmetting (de negatie) ervan willen uitdrukken. Zij is ‘besmet met het trauma van 
generaties en generaties die de stem van het bloed onderdrukt hebben, verloren’ 
(121); ‘op haar gezicht de sporen van de moraal die zovele gezichten vertekent’ 
(111). De moraal verstoort de natuurlijke gedragingen van de mens en belet hem te 
leven (zijn bloed uit te leven, zich uit te drukken). Het gedrag en het spreken van de 
echtgenote getuigen van het ‘frustro-purito-christo-racistisch syndroom’ (82). De 
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verschillende componenten van deze equivalentieketen wijzen alle op een denken 
dat het menselijke bestaan frustreert en verziekt.  

Die verzieking wordt uitgedrukt in verschillende sarcastische personificaties die 
wijzen op ouderdom of op symbolen van een vroeger en minder vrij leven. De 
protagonist noemt zijn vrouw ‘de grootmoeder van Europa’ (153), ‘Keizerin Victoria’ 
(152) en ‘de negentiende eeuw’ (108). Hij beschouwt zijn vrouw als een relict uit het 
verleden, een overblijfsel van het victoriaanse tijdperk dat nog steeds de lichamelijke 
lusten en geneugten wil onderdrukken. Tegelijk suggereren deze benoemingen 
macht, en de echtgenote wordt in de roman inderdaad opgevoerd als iemand met 
een possessief en autoritair karakter. Ze is een ‘matrone’ (58), de ‘Groot-Inquisiteur’ 
(171), ‘de possessieve python die iedere getrouwde vrouw is’ (112). Die macht is ook 
reëel: de hoofdfiguur maakt zich in de loop van de roman verschillende malen zorgen 
‘over de reacties van mijn vrouw’ (94) en moet op verschillende momenten ook 
verantwoording afleggen.  

In de tweede plaats houdt deze afwezige lichamelijkheid van de echtgenote de 
volledige ondergeschiktheid in van het lichaam aan de geest en van de kanalisering 
van lichamelijke gedragingen in voorschriften. Seks wordt niet beleefd om het 
lichamelijke genot, maar om de verzekering dat aan de huwelijkse trouw en plichten 
wordt voldaan: de maandelijkse seks tussen de ik-figuur en de echtgenote dient 
slechts ‘om haar periodiek in de status van echtgenote-en-moeder te herstellen’ (49). 
Nadat hij is klaargekomen, slaapt ‘de geestelijk bevredigde echtgenote overgelukkig 
in’ (58). Al wat louter het lichaam betreft, evalueert zij negatief of beantwoordt zij 
met ‘angst, angst, altijd angst, de enige erfenis van eeuwen christendom’ (145):  

o degelijke Vrouw uit het Boek der Spreuken, waarom werkt gij niet met 
vaardige handen, bezig met wol en vlas, wetende dat bevalligheid bedrieglijk is 
en schoonheid ijdel, waarom geeft gij niet uw huis het voedsel in plaats van de 
roes van de snelheid te ervaren die, al was het slechts even, van de mens een 
koning, een god vermag te maken maar u integendeel doet ineenkrimpen als 
een slak?... (146) 

In dit fragment spreekt de hoofdfiguur haar in gedachten toe, en meent hij haar 
gedachten te kunnen lezen. Die nemen de vorm aan van spreuken, van deviezen die 
verkondigen hoe men het leven moet leiden. Die leggen de nadruk op huiselijkheid, 
zorgzaamheid en nuttige arbeid. De ik-figuur presenteert zichzelf daarentegen als 
diegene die opteert voor de roes van de snelheid en de schoonheid. Zij kiest voor de 
traditie, terwijl hij het avontuur in de buitenwereld zoekt: ‘ze zou zich weer veilig 
kunnen koesteren in familieverband, ze was een huisdier, dat was het essentiële 
verschil met mij’ (54).  

Voor zijn avontuurlijk en anti-huiselijk gedrag veroordeelt zij hem: ‘in plaats van 
een vader en een echtgenoot zul je een vent zien waar de geilheid uitgutst, die 
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gedurende de enkele dagen per maanden dat hij thuis is, nooit een vriendelijk woord 
heeft voor zijn gezin, zodat zijn kinderen van hem vervreemden’ (172). De 
hoofdfiguur reageert hierop: ‘En toen plantte Charlotte Corday het mes in de borst 
van Marat’ (172). Het denken van zijn echtgenote kan slechts fnuikende gevolgen 
hebben voor het revolutionaire (en gewelddadige) denken waarmee hij zichzelf via 
de figuur van Marat identificeert.  

Dat zijn echtgenote kiest voor de traditie en de herhaling, kan ook worden afgeleid 
uit een andere discursieve strategie. In tegenstelling tot de verschillende zwarte 
vrouwen in het boek, komt de echtgenote amper aan het woord – de genoemde 
veroordeling aan zijn adres is een uitzondering (171-72). De verteller vat 
thuissituaties samen om ze meteen in cynische redes te veroordelen. Hij toont haar 
gedrag niet, maar benoemt het en benadrukt daarbij het voorspelbare en repetitieve 
karakter. Zij zou hem kunnen bestoken met ‘de gewone reeks van tweehonderd 
vragen per uur’ (30), zij geeft hem ‘de volle lading, de litanie van alle heiligen die ik 
reeds zo vaak had horen afdraaien’ (82) en zij heeft voor drank en parfum ‘een 
speciaal zintuig’ (91) en zou hem daarvoor op het matje kunnen roepen – wat 
vervolgens ook gebeurt (‘Naar wat ruik jij?’ (159); ‘Zou jij me soms kunnen zeggen 
waarnaar deze lakens ruiken?’ (171)).  

De zwarte vrouwen komen daarentegen vaker aan het woord, onder andere in 
dialogen met de hoofdfiguur, en de verhouding tussen vertelde en verteltijd schuift 
op in de richting van een scène. Wil de benoeming en de vertelde samenvatting het 
voorspelbare en het bekende beklemtonen, dan onderstrepen de repetitieve, 
scenisch getoonde avonturen met de zwarte vrouw het singuliere van de beleving. 
Dat neemt niet weg dat er verschillende parallellen kunnen worden getrokken in de 
evaluaties van de ervaringen met Mbala en Cathérine de Bora.  

9.2.2 Figuur van Mbala 

Mbala is de enige Kongelese vrouw die in deze roman een Afrikaanse naam draagt. 
Anderen hebben steevast Europese namen: ‘Marie-Jeanne (…), Monica, Madeleine, 
Cécile, Sofie, Martha, (…) Julie’ (159). Meer dan welk ander personage lijkt zij op die 
manier verbonden te zijn met de primitieve natuur. De verteller noemt haar de 
‘dochter van het oerwoud’ (37), ‘[k]lein wild dier, dochter van het woud’ (40). In 
tegenstelling tot de echtgenote bij wie de metaforische verbanden verschillende 
velden (moraal, boeken, tijdperk) bestreek, zijn de beelden voor Mbala vaak 
metonymische verschuivingen van hetzelfde metaforische verbond tussen natuur en 
vrouw: dieren, het woud, bomen, moedergodinnen. Die laatste wijzen meteen op de 
kosmische en metafysische dimensie die aan de Natuur wordt gegeven. De Natuur 
omvat het gehele bestaan, en Mbala is daarvan de personificatie: ‘het gestrekte 
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lichaam onder mij werd een pas ontschorste jonge boom, nat, een gevild dier, mijn 
moeder, mijn dochter, Thalassa, Maria, Gaia’ (48).  

Mbala is dan ook niet een vrouw, maar ‘de Vrouw’ (47), en zij is ‘te veel vrouw om 
moeizaam het vrouwtje te spelen, àlles aan haar was vrouwelijk, hongerig, 
responsief, vol leven, leven, leven’ (50). Het leven is vrouwelijk, en het vrouwelijke 
leven getuigt van een voortdurende wil om alle aspecten en extremen van het 
bestaan te verkennen en om zich te laten leiden door verschillende prikkels. Het mag 
en wil niet worden ingeperkt, ook niet door het instituut van het huwelijk. De ik-
figuur treedt immers in een heidens huwelijk met Mbala, maar leidt dat normaliter 
‘naar het totale bezit [van de vrouw over de man] door middel van de gewone parade 
der overspannen vragen, grillen, scènes, pruilen, traantjes, chantage’ (50), dan 
onttrekken zij zich aan dat patroon door Mbala’s levendigheid en vrouwelijkheid.  

Het leven met Mbala bestaat slechts uit ‘praten, eten, jagen, ons bezuipen’ (49), en 
‘de steeds hernieuwde dialectiek van verlangen-en-genot, bevrediging-en-rust 
schonk ons telkens weer een synchrone flits verrukking’ (49). Het is deze verrukking 
en de kracht van Mbala die de dood en de beknelling op een afstand kunnen houden. 
Mbala is ‘slank, sterk, lenig, speels, warm (…), onvermoeibaar, een volmaakt dier’ 
(49) en vertoont nergens ‘de tekenen van de voortschrijdende aftakeling, vreselijk 
perspectief van de dood’ (49).  

Mbala’s belang bestaat erin dat zij de eerste vrouw is die hem een uitweg biedt uit 
het burgerlijke leven, en een toegangsweg tot dat natuurlijke leven dat zij 
symboliseert. Zij brengt hem ongebreideld genot: ‘en voor het eerst in mijn leven heb 
ik als een krankzinnige geschreeuwd en dol om me heen geslagen’ (37). Via haar kan 
hij tevens tot een synthese met de natuur komen. Wanneer zich tijdens het huwelijk 
het bloedbroederschap met de clan voltrekt, voelt hij zich ‘geen westerling meer’: 
‘eeuwen cultuur vielen van mij af’ (43). Tot slot maakt zij hem tot Man:  

Na hun eerste nachtelijke ontmoeting wandelt hij naar buiten als ‘de Eerste 
Man’ (38) 
‘nooit had ik een vrouw gekend die een man zo intens het gevoel gaf dat hij een 
man was’ (49) 
‘want we waren gek op elkaar en ze was mijn slavin en dat wekt oeroude 
patriarchale instincten op in een man’ (51) 

Wat dit man-zijn precies inhoudt, bespreek ik in paragraaf 9.3. Hier is het van belang 
dat zij hem tot een volwaardige man transformeert, dat hij zich een vollediger mens 
voelt.  
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De dood van Mbala zet de gehele episode echter in een ander daglicht.18 Wanneer 
de ik-figuur na een Belgisch verlof van zes maanden terugkeert naar Kongo, 
verneemt hij dat Mbala gestorven is doordat zij, onder druk van de katholieke 
missie-overste, als heidense vrouw de ‘mbondogifproef’ moest ondergaan (64). De 
donkere alvleesklier bewijst haar onschuld voor de onverklaarbare dood van twee 
andere clanleden – de verteller suggereert impliciet dat dit het werk van de missie is. 
Op een symbolisch niveau is deze dood van Mbala (en ook van haar vrucht – zij was 
zwanger), veroorzaakt door de koloniaal-katholieke instituties, te lezen als een 
zoveelste bewijs van de destructieve invloed van die instituties op het bestaan. 
Belangrijker is dat hierdoor het zelfbeeld van de hoofdfiguur in negatieve zin 
verandert. Wanneer hij later in de roman terugdenkt aan Mbala, noemt hij zichzelf 
steevast ‘de witte vernieler’ (102, 129). De inwijding die hem verloste van eeuwen 
cultuur kan blijkbaar niet zonder een infernale dimensie.  

9.2.3 Figuur van Cathérine de Bora 

De discursieve constructie van de figuur van Cathérine de Bora vertoont 
verschillende parallellen met Mbala. Ook bij deze vrouw, de enige in het boek die een 
voor- en achternaam heeft, is er sprake van dé vrouw, hét leven, van een synthese 
met de omgeving en van de manier waarop zij de hoofdfiguur tot een man maar ook 
een duivels figuur maakt. De vlottende betekenaar waarin de elementen van de 
equivalentieketen samenkomen, is nu niet de natuur maar een hedonistische 
levenskunst.  

Cathérine de Bora is niet zomaar een vrouw: ‘het was een echte vrouw’ (115). Het 
is zij die de ik-figuur met ‘Black Venus’ aanspreekt (109). Dat mag opmerkelijk heten. 
De vele omschrijvingen van haar uiterlijk, hun gedragingen samen en hun 
ontmoetingen worden immers in de meest diverse contexten geplaatst, maar vaak 
niet in Afrika en al helemaal niet in Kongo. Als dochter van opperhoofd Mazibongo, 
de leider van Frans Equatoriaal Afrika en afstammeling van koning Abaza II, heeft ze 
een opvoeding in Frankrijk kunnen genieten. Hun eerste ontmoeting is als een 
‘voorstelling die helemaal Europees verliep (…), alles verliep zo los en luchtig, zo 

 
                                                      
18 In de loop van het verhaal van Mbala zijn er verschillende voorafschaduwingen van haar dood. In de 
eerste plaats is er haar vermeende onvruchtbaarheid (36, 39, 50); vervolgens krijgt ze een beet van de 
‘groene mamba, de gevaarlijkste gifslang ter wereld’ (52) waarvan zij pas na elf dagen ontwaakt (‘soms 
dacht ik dat Mbala zou sterven’ (53)); later krijgen beiden de windpokken en koorts. Wanneer de 
protagonist en Mbala, nadat de hij haar in een woedeaanval hardhandig had getrapt en geslagen, een 
laatste keer geslachtsgemeenschap hebben vooraleer hij naar België trekt, ‘kwam ze niet tot orgasme en 
dat was nog nooit gebeurd’ (56).  
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Latijns alsof ik me in een Parijs’ salon bevond’ (105-106). Zij heeft een gezicht als 
‘Albertine Sarrazin’ (106), heeft weleens ‘een donkerblonde pruik op met froufrous’ 
(108) of een ‘grote ronde starlet-zonnebril’ (114) en is vaak volledig gemaquilleerd. 
Hun gesprekken vinden plaats in het Frans, een taal die de verteller niet genoeg kan 
bezingen: ‘Frans, de mooiste taal ter wereld waarin men de platste zaken 
sprankelend kan debiteren, de taal van de zon, de wijn, de levenskunst, de 
levenshonger’ (109).19 Haar Franse naam ontlokt bij hem dan ook meteen de 
gedachte ‘wat klonk dat mooi!…’ (106).  

De beleving van de directe zintuiglijke prikkel staat centraal in de levenskunst 
waartoe hij toegang krijgt via Cathérine wanneer hij met haar twee weken verblijft in 
‘een grote villa in Spaanse stijl’ (117)20 te Frans Equatoriaal Afrika. Levenskunst 
betekent hier niet zich gepaste en beheerst in de maatschappij gedragen, maar krijgt 
in deze roman twee andere discursieve invullingen. Een eerste is de roekeloze 
overgave aan het moment, zoals mag blijken uit een gesprek met Cathérine waarin 
hij treurig is over het einde van hun trip en zijn gedachten overheerst worden door 
‘de anderen: Plato, Aristoteles, Paulus, Hegel, Descartes, Kant, degenen die het 
Westen voorgoed hebben bevroren’ (122). Hierop spreekt zij hem vermanend toe 
dat de ‘blanken’ (en dus niet louter de Germanen):  

geen levenskunst [hebben], jullie leven ofwel in het verleden ofwel in de 
toekomst (…) leer eens in het uur te leven waar je in leeft, jullie werken te veel, 
jullie denken te veel na, op het ogenblik dat jullie zouden moeten gas geven, 
duwen jullie op de rem, lééf gewoon, zonder angst voor gevolgen, gewoon maar 
de kaars laten branden, desnoods aan de twee einden… (121-122) 

Levenskunst is zich kortom niet laten belemmeren door werk of gedachten, maar 
zich ongeremd en zonder angst overleveren aan de beleving van het moment.21  

Een tweede betekenis valt te omschrijven als ‘decadent’ (122), als een 
voortdurende zoektocht naar genot. Hun levenskunst van het moment bestaat in het 
zich overgeven aan een onstilbare honger naar alcoholische drank, bijzondere 
spijzen, beestige seks, jachtige ritten en gedreven jachten: ‘veertien dagen vol gas 
geven, baden in de weelde, kortom ècht leven…’ (113). Dit alles wordt mogelijk 

 
                                                      
19 Eerder al in de roman gaf de verteller aan de Franse ‘esprit’ te verkiezen boven de ‘Germaanse ernst’ 
(60).  
20 Ook hier vallen de vele Europese verwijzingen op: bij de aanblik van Bangui denkt hij ‘Spanje (…), 
Andalusië, Granada’ (116-117).  
21 Later in deze episode spreekt de verteller zichzelf deze woorden vermanend toe: ‘pff om ’t even, léven 
we niet, jullie blanken leven ofwel in het verleden ofwel in de toekomst, leer ’s leven in het uur waarin je 
leeft!’ (131).  
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gemaakt door Cathérines grote familiefortuin waarvan het hoofdpersonage mee mag 
profiteren.  

Ook dit leven verzoent het hoofdpersonage met zichzelf: ‘o alles was goed, ik 
voelde me fijn’ (119); en met zijn omgeving: ‘ik (…) voelde me zeer gelukkig, opeens 
hield ik van alles in dit land als nooit tevoren (….) geuren waar ik van hield’ (119). 
Cathérine kan hem, net zoals Mbala, verlossen van zijn cultuur en hem het gevoel 
geven een vollediger man te worden. Zij wekt ‘onvermoede instincten op en 
atavistische, patriarchale, adamische, paradijselijke, door beschaving bevroren 
gevoelens…’ (125).  

Toch is ook hier sprake van een negatieve dimensie. In het discours van de 
protagonist is tevens een zondebesef aanwezig. Hij slaagt er slechts in deze periode 
ten volle te beleven wanneer hij ‘de duivels in mij loslaat’ (122). Het paradijs op 
aarde is tegelijk het binnenhalen van de hel. Hun opeenvolging van hedonistische 
uitspattingen noemt de verteller ‘het kwade [genezen] met het kwade’ (131). Binnen 
het proces van bewustwording lijkt deze fase nodig, wil hij zichzelf niet zijn ‘hele 
leven als een lafaard beschouwen’ (113).  

9.2.4 Natuur en levenskunst? Het verlangen naar 
moeiteloosheid  

Tegenover het Boek der Spreuken ontwikkelen zich in de roman dus twee andere 
levensstijlen die Paul de Wispelaere omschrijft als ‘de primitieve kultuur in het 
oerwoud, die zich soms tot kosmische vervoering en sakrale huiver verheft, en een 
verfijnde, haast dekadent geraffineerde kultuur met oosterse inslag’ (De Wispelaere 
1969b, 102). De Wispelaere noemt ze uiteenlopend, maar wel hebben ze de 
authenticiteit van het ware leven en de nadruk op erotiek gemeenschappelijk. In wat 
volgt wil ik op een ander aspect focussen dat beide gemeen hebben: de 
moeiteloosheid, het gemak en de afwezigheid van wat voor inhibitie dan ook.  

De hoofdfiguur mag de begeerde levensstijlen dan wel voorstellen als manieren 
om ‘op het scherp van de snede’ (86) te leven, in feite vertellen ze grotendeels het 
tegenovergestelde. Er spreekt een groot verlangen uit naar de uitschakeling van 
ambivalentie en grilligheid in de ontwikkeling en beleving van zijn verlangens.22 Dat 
blijkt het duidelijkst uit de ontmoeting met Mbala. Het natuurlijke leven dat zich aan 
de gevestigde instituten onttrekt, creëert geen chaos of onrust, maar net 
gemoedelijkheid en gemak. Het woud van Mbala is geen wildernis waarin 

 
                                                      
22 Vrij naar Berlant 2012a, 43-44. 
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voortdurend allerhande obstakels moeten worden vermeden en waar gevaar dreigt, 
integendeel: ‘om ’t even, alles ging zonder moeite, natuurlijk, ongeremd, heidens, vrij’ 
(49). De verschillende componenten van deze equivalentieketen betekenen alle 
eenzelfde idee van moeiteloosheid (die hier als knooppunt verschijnt). De Natuur die 
door Mbala gepersonifieerd wordt, betekent in de eerste plaats een afwezigheid van 
elke tegenkanting of strubbeling: ‘ik voelde me goed bij Mbala omdat ik bij haar altijd 
mezelf kon zijn, ik moest niet opletten wat ik zei of deed, aan niets nam ze aanstoot, 
ze vond alles prachtig’ (50-51). Het natuurlijke is wat geen weerstand biedt aan hem 
of zijn beoordelingsvermogen.  

Bij Cathérine de Bora vertaalt dit gebrek aan weerstand zich in de moeiteloze 
toegang die de hoofdfiguur krijgt tot geld, seks, drank, spijzen en tot prestige. Een 
prestige dat op zijn beurt die andere zaken zonder problemen opnieuw verzekert. 
Dat mag blijken uit de volgende opsomming van levensnoodzakelijke vitaminen 
waarin de protagonist vrijheid (het ontheven zijn van elke verplichting) met seks, 
voordelen en geld verbindt:  

vitamine A: ’s nachts in de bars de bewonderend-afgunstige blikken van de 
blanke mannen, vitamine B: de blanke politieagent die het verkeer stopt om de 
bekende gehavende Oldsmobile door te laten, vitamine C: vrijheid-en-sex-sex-
en-vrijheid, in krankzinnige kettingreeks, vitamine D: geld, kopen, overal 
glimlachjes, buiginkjes, dure ensembles, dure dranken, dure juwelen, dure 
beelden, merken, overal beroemde merken uit de betere magazines… (131-
132) 

Uit de levensstijlen die de protagonist tegenover de burgerlijke moraal plaatst 
spreekt een verlangen naar moeiteloosheid dat tevens een verlangen naar stabiliteit 
is: Mbala ‘was een van de zeldzame vrouwen bij wie ik me rustig voelde…’ (42).23 In 
wat volgt wil ik tonen hoe die stabiliteit zich uit in een discours van kracht en 
controle enerzijds en van schoonheid en prestige anderzijds. Beide vormen op hun 
beurt een variatie op een discours van macht. Het lichaam (van de hoofdfiguur en 
van de vrouw) is de plek waar zich deze discoursen manifesteren. In deze analyses 
wil ik komen tot een meer ideologische duiding van het discours, en wil ik aantonen 
hoe de genoemde levensstijlen niet zozeer blijk geven van het ongerepte en het 
roekeloze leven, maar veel nauwer aansluiten bij een (veredelde versie van de) 

 
                                                      
23 Dit verlangen spreekt duidelijk uit Laatste brief rondom liefde en dood, een uitgave ter gelegenheid van 
de vijftigste verjaardag van de auteur, waarin hij zijn vrouw Eleonore schrijft: ‘Met jou, Eleonore, ken ik 
voor het eerst in mijn leven het gevoel geborgenheid. Niet meer hoeven te kamperen in ruimtes die aan 
anderen toebehoren. De koffers van Kongo zijn definitief uitgeladen. De boeken en voorwerpen hebben 
hun plaats. Eindelijk een vrouw. Eindelijk rust en vrijheid’ (1980, 8-9). 
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burgerlijke instrumentele rede. Enkele genoemde aspecten uit de discursieve ketens 
zullen hierdoor een andere betekenis verkrijgen.  

9.2.5 Kracht en controle 

Het verlangen naar kracht en controle spreekt voornamelijk uit de aandacht voor 
techniek en uit de weergave van lichaamsbewegingen. Bij beide is er steeds sprake 
van een kracht en een intensiteit die slechts te controleren vallen dankzij de 
meesterschap en de vaardigheid van het hoofdpersonage. Zo kent de hoofdfiguur een 
voorliefde voor Amerikaanse wagens vanwege hun kracht: ‘als ik gas gaf, zoog hij 
krachtig met een zwaar gehuil dat goed afgestelde Amerikaanse motoren kenmerkt’ 
(106-7). De snelle ritten creëren een uitdagende intensiteit: ‘tijdens het optrekken 
tot honderdtwintig in de tweede voelde ik zoals altijd de roekeloze, jeukende, 
duidelijk erotische stroom’ (107). De roekeloze energie is hem vertrouwd, en de 
beschrijvingen van zijn ritjes met Cathérine tonen een zekere achteloosheid en 
onkwetsbaarheid: ‘ik reed wel vijftig kippen overhoop en op zeker ogenblik ramde ik 
een geit die een grote boog door de lucht beschreef, maar we lachten ons rot en de 
radio speelde luid bopmuziek’ (114); ‘ik trapte op zijn staart, nam de bochten vol gas 
met een kort rukje stuur toegeven op het laatst als hij wilde slippen’ (116).  

Om deze rij-ervaringen ideologisch te duiden, kunnen we een beroep doen op het 
lemma over ‘La nouvelle Citroën’ in Mythologies (1957) van Roland Barthes. Een van 
de kleinburgerlijke mythes die Barthes in dit boek bespreekt, is de verering van de 
auto als ‘un objet parfaitement magique’ (Barthes 1957, 164). Hij bespreekt hoe er in 
het nieuwste Citroën-model enkele verschuivingen plaatsvinden in de richting van 
lichtheid en gemak. Hij spreekt van ‘une sorte de controle exercé sur le mouvement, 
conçu désormais comme confort plus que comme performance. On passe visiblement 
d’une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite’ (166). Bij Geeraerts is 
het echter beide. Er is het heroïsch besturen van een zware auto (de roekeloosheid, 
de snelheid), maar tegelijk moeten de vele overdrijvingen (het uitbundig lachen, het 
overhoop rijden van dieren zonder enig gevolgen voor de auto) getuigen van een 
zeker gemak, van een gezellige verzotheid op het rijden: 

even de contactsleutel naar rechts draaien en onder de immense motorkap 
breken tweeëntwintig paarden los, het slanke stuurwiel ligt in je vingers als 
een floret, snel en ongenadig, een trap op de gaspedaal en je wordt in het 
kussen gedrukt, de wereld begint te zoeven en luid zingend, oo Mars, oo 
Pegasus, oo Dionysos, kom je met een roekeloze zwaai het erf op, je slipt 
heerlijk in de kiezel, klik, stilte (145) 
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De combinatie van een burgerlijke én heroïsche mentaliteit zien we duidelijker 
wanneer we enkele avonturen van de hoofdfiguur van naderbij bekijken. In The 
Bourgeois (2014), een studie over de manifestatie van de burgerlijke mentaliteit in 
de literaire vorm, stelt Franco Moretti dat in de literatuur van de burgerij de 
avonturen en helden van de aristocratische literatuur vervangen worden door 
regulariteit en onvatbare, weinig opmerkelijke hoofdpersonages: ‘The great 
mechanism of adventure was being eroded by bourgeois civilization – and without 
adventure, characters lost the stamp of uniqueness that comes from the encounter 
with the unknown’ (Moretti 2014, 16). In Gangreen I vallen beide samen: er is het 
avontuur, maar dat wordt ‘through the lenses of “instrumental reason”’ (51) 
aangepakt. Die instrumentele rede blijkt met name uit de representatie van de 
lichaamsbewegingen. 

Uit de twee volgende citaten mag blijken hoe alledaagse handelingen en een 
militaire actie op een vergelijkbare manier beschreven worden. In beide overheerst 
de opdeling van de algemene handeling (zich wassen, een tegenstander 
uitschakelen) in korte en doelmatige lichaamsbewegingen die nauwkeurig en zonder 
problemen kunnen worden uitgevoerd:   

ik liep naar het douchehokje, legde de zaklantaren op de stoel, goot water uit 
de emmer in de waskom, zeepte mijn onderbuik in, spoelde alles af en plaste 
aandachtig in het gat van de afloop, kneep nog eens maar er kwam niets meer 
(23) 
 
ik leg de kolf tegen mijn schouder, grijp het revolverhandvat met mijn 
rechterhand en mik, de korrel zoekt de knie van de neger, ik druk af (…), eerst 
beweegt de neger niet, maar dan zakt het been langzaam af, bengelt in de leegte 
(…), ik mik op de elleboog, barràng!, de boog valt in de bladeren (203)24 

Ondanks het grote verschil in de aard van de acties, gaat de hoofdfiguur ze met 
eenzelfde mentaliteit te lijf. De nadruk ligt daarbij eerder op de rede dan op de 
beleving: de lichaamshandelingen zijn gecontroleerd en nauwkeurig.  

 
                                                      
24 Vergelijken we dit met een passage uit ‘De komende en gaande man’ uit de gelijknamige verhalenbundel 
van J.F. Vogelaar: ‘Hij knoopt zijn broek helemaal dicht en doet het onderste stuk van de trui er over heen. 
Staat van het lage bed op en loopt in een driehoek naar de spiegel boven de wastafel. Op de hoek van de 
driehoek schuift hij de gordijnen open, kijkt even naar buiten zonder evenwel iets te zien, want er staan 
bloemen op de ruiten’ (Vogelaar 1965, 7). In Gangreen I vormt de hoofdfiguur nog steeds het centrum van 
zijn handelingen, terwijl bij Vogelaar de suggestie wordt gewekt dat het subject het gevolg is van zijn 
handelingen. Het houdt zich krampachtig vast aan ‘de duizendmaal te vermenigvuldigen 
gewoontegebaren van iedere ochtend’ (8) om zich een houding te geven, terwijl die houding bij Geeraerts’ 
protagonist er vanzelfsprekend is.  
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Op die manier worden het avontuur en het gevaar van hun onnavolgbaar en 
chaotisch karakter ontdaan. Het avontuur verdwijnt, en verschijnt slechts als een 
cultureel bemiddeld teken. Het bevat aspecten die we onder avontuur begrijpen 
(gevaar, uitdaging, onvoorspelbaarheid), maar dan wel binnen een kader waarin de 
instrumenten voorhanden zijn om die te behandelen en te beheersen – wat het 
gevaar, de uitdaging en de onvoorspelbaarheid meteen tenietdoet. Het avontuur 
wordt op die manier een leuk spel waarin eigenlijk niets op het spel staat. 

Zo gaat de hoofdfiguur vissen op ‘de mbenga, de luipaardvis, snel als een raket, 
bloeddorstig, woest, taai, alleen binnenboord te krijgen na een lang, onzeker gevecht’ 
(163, mijn accentuering). Gevaarlijk en onvoorspelbaar, maar ook gezellig: de 
protagonist wacht met de ‘hoed op, zonnebril, zinkcrème op de neus’ en wanneer de 
lijn zich voor het eerst spant, ervaart de ik-figuur een ‘golf vreugde’ (163) en is hij 
opgewonden. De discursieve weergave van de bewegingen die het hoofdpersonage 
uitvoert, ontkent de moeilijkheid waarnaar sommige woorden inhoudelijk verwijzen. 
Wat zwaar is wordt licht door de snelle opeenvolging van de verschillende 
handelingen:  

en opstaan, de rechtervoet schoren, de hengel schuin brengen (…), opwinden-
toegeven-opwinden-wachten, pijn in de arm- en schouderspieren, zweten, 
werken, volhouden (…) de hengel neerleggen, de lijn enkele malen rond de 
hand wikkelen, bijtrekken en dan ademloos (164-65)  

De pijn, de inspanning, het werk mogen dan wel vermeld worden, daar ligt de focus 
van deze beschrijving niet: we lezen niet hoe hij de pijn moet bevechten, hoe hij de 
controle verliest, hoe hij misschien het onderspit delft. Het accent komt te liggen op 
de continuering, de vaardigheid en de vlotheid waarmee de taak tot een goed einde 
wordt gebracht, zelfs al is er pijn. De snelle opeenvolging geeft aan dat de hoofdfiguur 
telkens goed weet wat hij moet doen, in welke volgorde en hoe hij dat moet doen. Dat 
neemt niet weg dat de ik-figuur toch zijn heroïsche uniciteit wil affirmeren: ‘de 
zwetende, opgehitste aanvoerder kijkt driest in het rond, hij heeft een prachtig wijfje, 
dienaren die wachten op het bevel’ (165).25 

Dezelfde techniek keert terug in de opsomming van de vele avontuurtjes met 
Cathérine. De opeenvolging suggereert dat Cathérine en de protagonist de snelheid 
en roekeloosheid voornamelijk plezierig en achteloos beleven: ‘het rauzen van de 
ene bar naar de andere (…) schoentjes uit trappen en het orkest op champagne 

 
                                                      
25 Dat het ‘avontuur’ slaagt, is evenzeer te danken aan het beschikbare materiaal: ‘hondentanden slaan 
zich klem in de kabel, als hij een millimeter dunner was, knapte hij prompt af, maar je vijand heeft dat 
voorzien, hij kent je’ (164). Ook dit fragment toont aan dat alles in het avontuur al op voorhand berekend 
is.  
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trakteren, gillen op de muziek (…), zigzaggen over de weg (…) en naar buiten 
strompelen als de dag in de lucht komt, de parking van het hotel op scheuren (…), 
tasten, zoenen, woelen, het gevecht met de Engel’ (130). Het losbandige leven met 
Cathérine is geen sprong in het diepe, maar een doelgerichte activiteit: ‘zodat we (…) 
opnieuw strontlazerus [sic] waren, maar op de goede manier, onverschillig, 
overmoedig’ (131). De hoofdpersoon geeft zich over, maar weet waar hij heen wil 
met die overgave. Het avontuur wordt zo voornamelijk een avontuurtje.  

De nadruk op controle en helderheid blijkt tot slot uit de beschrijving van het 
lichaam in termen van techniek of technische objecten. Die drukken bij voorbaat 
regulariteit, rationalisering en beheersing uit. Het belangrijkste voorbeeld daarvan 
vinden we bij de inwijding die de hoofdfiguur ondergaat bij de stam van Mbala. Het 
versterkte contact dat hij daar krijgt met de natuur en met zijn eigen lichaam, wordt 
als volgt beschreven:  

‘een machtige amplificator werd op ieder van mijn zintuigen geënt’ (45) 
‘mijn hart was een pompstation dat dag en nacht werkte, trilde, zoemde, met 
onzichtbare zuigers, kleppen, drijfstangen, het speeksel op mijn tong vloeide 
heen en weer als op een hellend vlak dat langzaam door een machine wordt 
bewogen (…) mijn oog was een telescoop’ (46) 
(over Mbala:) ‘een gerekt, ratelend geluid als een sneltrein door een tunnel’ 
(48) 

Heeft techniek steeds gediend om de beperkingen van het menselijke lichaam te 
overkomen, dan wordt het lichaam hier die techniek. De implicatie is dat de 
terugkeer naar de natuur en het lichaam in Gangreen I (Black Venus) leidt tot een 
helder, analytisch en rationeel begrip van het lichaam – alles wat het sinds Descartes, 
een van ‘de anderen’ (122), niet was, maar wat het hier wordt op de manier van 
Descartes.  

9.2.6 Prestige en schoonheid 

Het verlangen naar moeiteloosheid spreekt ook uit de focus op comfort, fatsoen en 
elegantie. Opnieuw is er geen sprake van een breuk met de burgerlijke cultuur, wel 
van het verlangen er een overtreffende trap van te willen zijn. Laten we kijken naar 
een scène tijdens het verblijf in Frans Equatoriaal Afrika waarbij de ik-figuur 
deelneemt aan een diner met Cathérines vader ter afsluiting van hun gezamenlijke 
buffeljacht. Tijdens dat diner geven twee dienaressen (een oudere en een jongere) de 
mannen te eten. Daarbij legt de hoofdfiguur voortdurend de nadruk op de verfijning 
en zorgvuldigheid waarmee dit ritueel plaatsvindt. De vrouwen begonnen 
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brokjes voor ons uit te zoeken en met nauwkeurige, handige bewegingen naar 
onze mond te brengen (…), mijn rijstmeisje nam een hoeveelheid rijst tussen 
haar mooie vingertjes, kneedde er een mooi balletje van, stak het in haar mond 
en kneedde er een nog mooier balletje van, daarna werd het er sierlijk weer 
uitgenomen (…) en er werd geen stukje gemorst, geen druppel saus viel op mijn 
wit kleed (…) en toen kwamen onze rijstwijfjes met een schaal waarop een 
gevouwen doek lag, ze knielden bij ons (…) en mijn gezicht werd begraven in 
een hete, vochtige halo en niets is zo heerlijk en ontspannend, niets 
beantwoordt zo volledig aan de verlangens naar goede manieren van de mens 
als hij uitgebreid heeft gegeten (126-28, mijn accentuering) 

Vergelijken we dit met een scène uit zijn thuissituatie: ‘ik wist dat binnen drie uur 
alles ingepakt zou zijn, ordelijk, systematisch, nooit werd iets vergeten, mijn 
huishouden was een Pruisische kazerne met alle voordelen daaraan verbonden’ 
(111). In beide scènes zien we de nadruk op orde die op haar beurt een 
instrumentele rede veronderstelt. Waar deze thuis op een Germaanse en koele 
manier verloopt, wordt ze bij het rituele avondeten op een hoger niveau getild: het 
instrumentele wordt op een sierlijke, elegante en zintuiglijk bevredigende manier 
uitgevoerd. Die versiering verandert niets aan het resultaat, maar behaagt wel de 
hoofdfiguur die het in de sfeer van de feodale heerser Mazibongo goed kan vinden. 
Wat er in geding lijkt te zijn, is een zeker prestige en luxe. Dat zal duidelijker blijken 
uit de nadruk op lichamelijke hygiëne en schoonheid.  

In de roman vermeldt de hoofdfiguur verschillende malen dat hij zich wast of laat 
wassen, enkele voorbeelden:  

‘en dan werd ik door mijn slavin van kop tot teen ingezeept, zorgvuldig 
gespoeld, afgedroogd en gepoederd’ (11) 
‘terug binnen waste ik me zorgvuldig met ontsmettingszeep want ik droeg 
dezelfde lijklucht met me mee’ (29) 
‘wij, de jagers, ons in de rivier hadden gewassen’ (45) 
‘[Mbala] waste mij met heet water’ (52) 
‘daarna ging ik naar binnen, kleedde me uit, nam een koude douche, poetste 
mijn tanden en deed schoon ondergoed aan’ (111) 
‘namen we een hete douche want we waren onherkenbaar van het stof en met 
schone kleren aan, ontspannen, naar zeep geurend’ (114) 
‘douchen, scheren, parfumeren, ons mooie lichaam verzorgen om in conditie te 
zijn’ (131) 
‘de innige vreugde die een mens voelt na de volbrachte taak (…), de 
verkwikkende douche, schone shirt en short, in één woord de vleesgeworden 
bevestiging van het jezuïetenspreekwoord “vrijheid is dagelijks uwe plicht 
doen”’ (141) 
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‘en liep naar de badkamer, poetste mijn tanden, waste zorgvuldig mijn penis 
die een beetje pijnlijk aanvoelde aan de eikel van het vlugnaaien en kroop 
uiterst voorzichtig opnieuw tussen de lakens’ (197) 

Dit wassen heeft verschillende functies (zich beschermen tegen ziekte, zich laten 
verwennen, zich ontspannen na arbeid), en sluit zo aan bij de instrumentele rede. De 
nadrukkelijke aanwezigheid ervan is opvallend. Het lijkt me dat deze preoccupatie 
met hygiëne eigenlijk niets anders wil communiceren dan een preoccupatie met 
hygiëne, of nog: er wordt aan hygiëne een zodanig belang gehecht dat zij blijkbaar 
vele malen moet worden gecommuniceerd. De voornaamste functie van deze 
vermeldingen is dan ook dat het hoofdpersonage zich wast en zich verzorgt: het 
communiceert dat hij in goede conditie en mooi wil zijn. Maar waarom?  

Met Jean Baudrillard zouden we dit kunnen begrijpen als een narcistische 
investering in het lichaam. In zijn bespreking van het lichaam als ‘le plus bel objet de 
consommation’ (1970, 199) in La société de consommation (1970) stelt hij dat de 
bevrijding van het lichaam uit de puriteinse moraal heeft geleid tot een rationele 
exploitatie voor productionele doeleinden (Baudrillard 1970, 211). Het lichaam 
vormt nu een privébezit dat rendabel gemaakt moet worden. Hij spreekt over een 
‘syndrome corporel du faire-valoir, qui lie le narcisisme et le prestige social’ (218). 
De investering in het lichaam dient niet om er een diepgaandere relatie mee te 
hebben, maar om de externe oppervlakte ervan om te werken tot een ‘objet plus 
lisse, plus parfait, plus fonctionnel’ (203). Of nog: werken om aan het lichaam ‘faire 
surgir les signes visibles du bonheur, de la santé, de la beauté’ (idem). Deze uiterlijke 
kenmerken dienen niet als zodanig het lichaam, maar functioneren als ‘valeur/signe’ 
(207) om een sociale status te communiceren of te bereiken. 

De veelvuldige vermelding van het wassen dient in Black Venus om een sociale 
status te communiceren. Een zekere consumptielogica is de protagonist alvast niet 
vreemd, hij omarmt die zelfs:  

ik houd van geld, om het op te maken, dus echt rijk te zijn, om er mijn begeertes 
mee te voeden, om te kopen, alles te kopen wat ik wil, gejaagd, wanhopig, 
absurd, dure, mooie, nutteloze dingen, voor mooie vrouwen, voor mezelf, geld 
is mijn zesde zintuig… (113) 

De consumptielogica (investering in het lichaam en de sociale status van dat 
lichaam) blijkt voornamelijk uit de beschrijving van de vrouwelijke schoonheid: ‘ze 
rook erg prettig als jonge katten, naar gemalen amandelen en suiker en ze waste zich 
met dure zeep’ (9). Niet enkel krijgen we bij die beoordelingen telkens verwijzingen 
naar dure producten; karakteristieken als jeugdigheid en kracht, elegantie en mode 
worden ook steevast vermeld. De vrouw wordt in Gangreen I dan ook herleid tot 
haar lichaam en tot een consumptieobject waarvan de voornaamste eis is dat het 
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mooi moet zijn.26 De schoonheid waaraan de vrouw moet voldoen wordt afgemeten 
aan de genoemde abstracte begrippen. De schoonheid van de mannequin, zo stelt 
Baudrillard, ‘est tout entière dans l’abstraction’ en kent een ‘absence d’expression’ 
(1970, 209). De nadruk ligt op harmonie, op de kracht van het lijnenspel. 

In de roman zijn vele citaten te vinden waarin het lichaam samenvalt met zijn 
(dure of pikante) omkleding: 

‘haar volle borstjes gebed in dure kant, ha het magnifieke diertje, het 
kunststukje, het druiventrosje’ (71) 
‘Sofie had een kanten bloesje aan en geen beha, een spannende rok en van die 
ragfijne, peperdure sandaaltjes aan haar kleine voeten, ze rook naar Frans 
parfum’ (84) 
‘ook wel mooi, althans mooi bijgeschilderd en smaakvol gekleed in het dure 
genre’ (134) 
‘[Mannequin] Julie in kuise badpakken, erotische bikini’s, o dat godverdomde 
kontje, die smalle taille, borstjes half uit beha’s Pirate, Lou puilend, witte 
kanten broekjes met hier en daar een roosje in het gebied van de goddelijke 
venusberg’ (177).  

Of waarbij het lichaam herleid wordt tot een patroon of een vorm: 

‘een mooie vrouw (…) met een Slavisch gezicht, een rechthoekige mond, 
krankzinnige groene ogen en dik lang haar in de wind, Venetiaans blond of 
auburn, glanzend, soepel en een lichaam dat de Levensstroom uitstraalt, lijnen, 
een prachtig spel van lijnen’ (101) 
‘jonge, mooie vrouwen (…), in aanbidding voor schoonheid, lijnenspel, 
spierenspel’ (127) 

In nog andere komt de nadruk te liggen op kracht en gezondheid: 

‘ze had harde borsten en een fijne huid (…) en haar kutje was nauw, gespierd, 
geolied’ (22) 
‘statig en los in de heupen, witten tanden in een zwart gezicht, stevig vlees, wat 
bruusk in haar bewegingen maar sterk, onvermoeibaar, een rasmerrie’ (34) 
‘Zoals altijd was het hoofdzakelijk een kwestie van spieren, zenuwen en 
geuren: Mbala was slank, sterk, lenig (…) gezonde tanden, een koele mond, 
precieze bewegingen, onvermoeibaar, een volmaakt dier’ (49) 

De vele vergelijkingen tussen vrouwen en dieren liggen in de lijn van die laatste 
kwaliteiten. De vrouw wordt gereduceerd tot een lichaam waarvan de souplesse en 
 
                                                      
26 ‘La beauté est devenue, pour la femme, un impératif absolut, religieux. Être belle n’est plus un effet de 
nature ni un surcroît aux qualités morales. C’est LA qualité fondamentale’ (Baudrillard 1970, 206). 
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viriliteit centraal staan: ‘snelvoetige hinde’ (176), ‘speels als een antiloopje (…) ze 
had gave tanden als een kudde ooien die opkomen uit het wed’ (8), ‘als een veulen 
ging ze door de poten, maar daarbij dartel als een jonge jachthond, vol pit en leven’ 
(34). 

Anders dan de eerste verkenning van het antagonisme suggereerde, moet deze 
kracht niet opgevat worden als een aspect van de natuur of de levenskunst waarin 
het leven avontuurlijk en ongebreideld kan worden beleefd. De kracht van de vrouw 
is geen natuurkracht, maar een aspect van haar schoonheid en van wat haar 
begeerlijk maakt. In die zin wordt deze kracht geobjectiveerd (herleid tot een teken) 
en kan zij beheerst worden door de hoofdfiguur: ‘en in bed werd ik een dier en 
bronstig viel ik op haar [het veulen, de dartele jonge jachthond] aan’ (34-35).  

 
In de levensstijl waarin het hoofdpersonage een bevrijding ziet uit het beklemmende 
burgerlijke leven en een mogelijkheid tot authenticiteit, roept hij voornamelijk 
heroïsche scènes op van jachten en vrouwenveroveringen, van onverantwoorde 
autoritten en destructieve hedonistische feestjes. Uit de voorgaande analyse mag 
blijken dat de verteller de uitdaging en het avontuur voortdurend uitwist. Naar 
voren komt daarentegen de moeiteloosheid waarmee hij die gebeurtenissen beleeft, 
en de elegantie en schoonheid waarin hij deze wil beleven. De man die zich op deze 
manier met het leven verzoent, is een man die machtig is: een man die elk avontuur 
kan overheersen en die omringd is met prestige.  

Het is er het hoofdpersonage dan ook nooit om te doen een volledige omkering 
van de maatschappelijke orde te bewerkstelligen. Zijn verzet dient louter om voor 
zichzelf een betere situatie te creëren, en daarvoor wordt de consumenten- en 
instrumentele rede aangewend. Dat Mbala, als dochter van het woud, zich schminkt 
en dure kleren koopt, ‘nou, daar had ik niets op tegen, een wijfje moet zich mooi 
maken voor haar vent’ (54). Dat de vrouw als personificatie van het leven herleid 
wordt tot techniek, maakt dat hij ze beter kan sturen: ‘ha vrouwen zoals ze moeten 
zijn, nauwkeurig, afgestelde, soepele machines, speciaal geconstrueerd voor de 
eredienst van de fallus’ (109).  

De logica van dit leven is die van de despotische heerser waarbij alle middelen van 
de maatschappij terug naar hem moeten vloeien: ‘en ik begreep opeens burchtheren 
in de middeleeuwen die de eerste huwelijksnacht van de vrouwen onder hun gezag 
opeisten’ (127). De vrouwen, en met name Mbala en Cathérine de Bora, zijn niet 
degenen die hem toegang verschaffen tot een ander leven dat hem onbekend is, 
veeleer dienen zij om hem te bevestigen in zijn machtsfantasie waarbij hij zich niet 
zozeer onttrekt aan het burgerlijke bestaan maar er een aristocratischere versie van 
aanneemt: ‘luxury, fashion appeals to the bourgeoisie that wants to go beyond itself, 
and resemble the old ruling class’ (Moretti 2014, 49-50). Hier ontvouwt zich dan ook 
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de enige werkelijke manier waarop het hoofdpersonage zich een nieuwe levensstijl 
wil aanmeten om aan het burgerlijke keurslijf te onttrekken. Een leven waarin hij als 
een mythe van de despotische man kan bestaan.27  

9.3 De mythe van de despotische man 

Binnen de discoursanalyse van Laclau & Mouffe ontstaat de mythe als reactie op een 
dislocatie en poogt zij een nieuwe vorm van representatie en orde te creëren: ‘The 
“work” of myth is to suture that dislocated space through the consitution of a new 
space of representation (…), it involves forming a new objectivity by means of the 
rearticulation of the dislocated elements’ (Laclau 1990, 61). In wat volgt wil ik de 
mythe bekijken waarin de protagonist zichzelf centraal stelt om tot een harmonisch 
bestaan te komen. Ik ga hiervoor te rade bij de lichamelijke orde, of specifieker: bij 
de orde van mannelijkheid en aan welke criteria een man volgens de verteller moet 
voldoen.  

In die orde zijn er twee mannen voor wie de protagonist een enorm respect voelt. 
Een eerste is ‘feodaal heerser’ Mazibongo (113) van Frans Equatoriaal Afrika.28 De 
verteller omschrijft de man als ‘een van die zeldzame mensen, waar de levenskracht 
uit straalt (…), een echte kerel’ (119), hij is ‘een van de zeldzame mensen voor wie ik 
alles over zou hebben’ (120).29 De tweede is ‘sergeant-majoor Mwembu’, ‘een 
geboren krijger’ wiens atletisch en militair vermogen bezongen wordt: ‘o de heerser, 
hij behoort tot het zeldzame geslacht, hij zou zijn moeder doden op bevel’ (187).  

Twee aspecten komen in deze beschrijvingen naar voren: enerzijds het heerser- of 
meesterschap, anderzijds de wil tot opoffering. Deze twee aspecten keren terug in 
het beeld dat de ik-figuur van zichzelf schept. Dat mag paradoxaal heten. Ze vormen 
immers elkaars tegengestelden: er wordt respectievelijk een subjectpositie 
ingenomen van meester en van onderdanige of slaaf. Ik wil tonen hoe deze 
 
                                                      
27 In Werk van nu 2 publiceerde Geeraerts ‘Ik ben een linkse bourgeois’. Het zelfbeeld dat daarin naar 
voren komt, stemt niet overeen met de bovenstaande analyse. Geeraerts lijkt er met deze ironische tekst 
vooral op uit om net de interne tegenstrijdigheid in zijn karakter als een positieve waarde naar voren te 
schuiven. Hij eindigt de tekst met een ‘>z@edeles: De menselijke gedachten en gevoelens zijn nooit helemaal 
onvermengd./ Wacht U voor een algemeen geldend oordeel, dergelijke denkwijze doet onbeholpen aan’ 
(Geeraerts 1967, 108).  
28 Hij leidt dit land evenwel in medewerking met ‘de Franse autoriteiten die echter zeer vele dingen nog 
door de vingers zagen’ (105). 
29 Opmerkelijk is ook hier de referentie aan een Europese figuur: ‘hij deed me denken aan Anthony Quinn’ 
(119). 
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tegenstrijdigheid samenhangt met het antagonisme dat de ik-figuur in zijn discours 
creëert, en hoe de mythe of fantasie die hij als antwoord daarop formuleert hem in 
staat stelt om die verschillende posities in te nemen zonder dat zij in het zelfbeeld 
van de ik-figuur een tegenstrijdigheid vormen. Ik bespreek deze dubbelpositie in de 
verhouding van de ik-figuur tot de wet en het instituut (9.3.1), tot de kosmos (9.3.2) 
en tot vrouwen en seksualiteit (9.3.3). Beide posities dienen voor de hoofdfiguur als 
een middel tot legitimatie.  

9.3.1 Wet – Instituut 

Volgens het ideologiebegrip van Slavoj Žižek is er geen positieve oorzaak voor een 
sociaal antagonisme. Het is niet zo, zoals het fascisme beweerde, dat de figuur van de 
jood degene is die een harmonische maatschappij in de weg staat en waarvan de 
eliminatie bijgevolg nodig is wil die maatschappij zich vestigen. Voor Žižek is het net 
omgekeerd: de immanente crisis die in de maatschappij besloten zit en die 
verhindert dat zij harmonisch kan zijn, wordt op de figuur van de jood geprojecteerd. 
De jood is niet het oorzaak van het antagonisme, maar is een symptoom ervan: als 
positieve incarnatie ervan wijst de jood erop dat de maatschappij niet functioneert. 
Voor de ideologiekritiek is het volgens Žižek noodzakelijk om zich met dit symptoom 
te identificeren: ‘To “identify with a symptom” means to recognize in the “excesses”, 
in the disruptions of the “normal” way of things, the key offering us access to its true 
functioning’ (Žižek 2008a, 144). Het exces, alles wat zogezegd fout loopt in een 
maatschappij, wordt niet veroorzaakt door die figuur aan wie al deze excessen 
worden toegedicht, maar is een structureel verschijnsel binnen de ‘normale’ gang 
van zaken. Economische crisissen, zo haalt Žižek ter illustratie Marx aan, zijn geen 
deviaties van het kapitalistische systeem, maar horen tot haar normale werking. 

Binnen het discours van de verteller in Gangreen I (Black Venus) vormt de 
katholieke burger het symptoom van zijn onmacht om zijn bestaan als vol te ervaren. 
Wanneer Cathérine de Bora hem voor het eerst de hand schudt en te kennen geeft 
hem te mogen, ‘moest [de protagonist] er van slikken, mompelde iets van “Moi aussi, 
à demain” en schold me inwendig uit voor boer, ha, wanneer zullen we de vracht van 
eeuwen geestelijke slavernij eindelijk kwijt raken!’ (Geeraerts 1968, 106). Dit 
hoogdravende verwijt staat in geen enkele verhouding tot het pietluttige voorval, 
maar verraadt hoe het subject niet wenst geïntimideerd te worden tot een 
onderdanige passieve positie (‘geestelijke slavernij’, het mompelen).  

In de lacaniaans geïnspireerde filosofie van Žižek is de antagonist degene die niet 
gecastreerd is en volop kan genieten. Het genot dat de hoofdfiguur met andere 
woorden zelf niet ervaart door de katholieke erfenis, ziet hij wel bij zijn vijanden: ‘en 
ik bekeek daarna de volgevreten kleine burgers, zelfgenoegzaam, gemütlich, 
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geborneerd, zwelgend in hun geborgenheid’ (57). Dat zij kunnen genieten, ondanks 
de vele beperkingen die hun leven volgens de protagonist kent, is te wijten aan de 
katholieke godsdienst: ‘een leer die de gelukzaligheid van de slaven bezingt, de 
vreugde van de gefolterden, de grootheid van de verslagenen, de glorie van de 
vertrapten, de heiliging van de domheid, de onwetendheid en de angst’ (145-46). Al 
deze vormen van slavernij verstoren als exces voor de protagonist zijn stabiliteit en 
identiteit, zoals het voorbeeld van daarnet aangaf. Volgen we het ideologiebegrip van 
Žižek, dan is het exces deel van het systeem en van de normale gang van zaken. In het 
gedrag van de hoofdfiguur zouden we dan ook tekenen van gedienstigheid en angst 
moeten vaststellen.  

In Gangreen I vertoont de hoofdfiguur inderdaad een trouw aan die instituten die 
hij in andere passages veracht en beschimpt. De slaafse positie die hij inneemt, keert 
hij echter telkens om tot de positie van heerser: degene die controle heeft over zijn 
situatie en daarin harmonisch kan gedijen. Die logica zit in al zijn beknoptheid vervat 
in een schijnbaar capitulerende zin als: ‘ik heb de gewoonte me altijd bij 
onafwendbare feiten neer te leggen’ (64). De capitulatie getuigt van zijn stabiliteit: 
‘gewoonte’, ‘altijd’. Hij laat zich niet door de werkelijkheid uit het lood slaan.  

Wanneer zijn Portugese vriend Pinto klaagt over de geslachtsziekte die hij, net als 
de protagonist, opgelopen heeft, zegt hij ‘dat zuiderlingen (…) de gewoonte hadden 
eindeloos te jammeren over onafwendbare feiten en ik vroeg hem of de helden van 
“Os Lusiadas” ook zulke flapdrollen waren’ (77, mijn accentuering). De aanvaarding 
van de realiteit zoals die is, zelfs al is die je niet gunstig gezind, getuigt van een 
heldhaftige onverzettelijkheid: ‘het waren kerels van ijzer en staal’ (77-78).  

De onderdanige positie die tegelijk een bewijs van meesterschap is, herhaalt zich 
in zijn houding tegenover het koloniale bewind. Dat stelt hij voor als lafhartig en 
schijnheilig:  

‘administrateur L. die een diplomaat was en een geboren hypocriet, dankte me 
voor de uitstekende diensten … en hij excuseerde zich voor het onaangename 
nieuws maar hij kon het werkelijk niet helpen, hij had formele bevelen van de 
D.C. gekregen, een officiële vormgeving maakt op mij echter altijd een 
oneerlijke indruk’ (63) 
‘dat we als ambtenaren vooral onpartijdig moesten blijven enzoverder 
enzovoort, de alombekende gezagsargumenten’ (67-68) 

De hypocrisie en lafheid gelden ook voor het hoofdpersonage. Wanneer hij taken 
moet uitvoeren waar hij het inhoudelijk niet mee eens is, verbergt hij zich ironisch 
achter zijn functie: ‘maar ik was nu eenmaal Belgisch ambtenaar en dus een betaalde 
knecht van het kapitalisme’ (83), ‘maar als een voorbeeldig dienaar van de Tafelen 
der Wet, voetstuk van het Gouden Kalf’ (87). Of wanneer hij zonder enige reden een 
zwarte man met een zware ‘rol kabel’ slaat, beschrijft hij dat in zijn proces-verbaal 
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als zelfverdediging. Hij typt daarbij ‘de eindformule (…) “Ik zweer dat dit proces-
verbaal eerlijk is”’ (174). 

Dit gedrag presenteert hij op andere plaatsen als een bewijs van vindingrijkheid: 
hij weet van aanpakken en kan situaties snel en juist inschatten. Bij een heikele 
kwestie waarin hij met Egbunde is verzeild geraakt, profiteert hij ervan dat ‘de 
beroemde triasleer van Montesquieu’ in Kongo nog onbekend is (147): ‘de enige 
uitkomst was de wet straal negeren en handelen als vertegenwoordigers van de 
uitvoerende macht, in klare taal’ (148). De protagonist verschuilt zich misschien niet 
lafhartig achter de wet, maar maakt wel hypocriet misbruik van zijn positie in het 
systeem. Nadat hij de verschillende omkopingen, valse straffen en gevalletjes van 
vriendjespolitiek heeft opgesomd, noemt hij dat dit ‘het bewijs (…) dat we tot het ras 
der Caesars behoorden, het ras dat van de geschiedenis het grootste meesterwerk 
heeft gemaakt ooit door de mens ontworpen’ (148-49). Wat volgt is een twee 
pagina’s lang bezingen van macht, geweld en veroveringen. Hij looft de vernedering 
van vijanden, en prijst de stichting van welvaart door gebruik te maken van de 
gewone boerenbevolking die hij minachtend en ironisch kenschetst. Het is ‘een 
machtig loflied ter ere van het eeuwig ras der Caesars, o Gaius Julius’ (150). 

In tegenstelling tot Caesar is de hoofdfiguur niet de man die de Wet stelt, maar 
degene die de Wet uitholt. Het ras van geweldenaars kan niet langer een ras van 
heersers zijn, maar van dieven. De keuze bestaat niet langer tussen meester of slaaf, 
maar: ‘als men geen dief is, dan is men een slaaf’ (95). Die veranderde keuze is te 
wijten aan deze ‘laffe eeuw’ (87). Daarin kun je slechts je eigen vrijheid creëren door 
jezelf in de marge van het systeem te affirmeren. Dat systeem is dan zowel publiek 
(de koloniale instituties) als intiem (het huwelijk). De ik-figuur scheidt niet van zijn 
vrouw, maar pleegt voortdurend overspel; hij neemt geen ontslag, maar tast de 
grenzen van het mogelijke af. Om de trip te maken met Cathérine die verborgen moet 
blijven voor zijn echtgenote en voor de staat, neemt de ik-figuur geld op dat hij 
verduisterd heeft. Hij voelt zich daarbij ingelijfd in  

de gesloten gemeenschap van de dieven, kerels met lef, kerels met een 
ongebreidelde zucht naar vrijheid, kerels die leven, niet vegeteren, kerels die 
handelen, niet functioneren, kerels die zichzelf met iedere diefstal bevestigen 
en het wordt dan een daad die uitgroeit tot existentiële revolte tegen een 
maatschappij die ze weigeren te aanvaarden, ze zijn de enige grand seigneurs 
in een bange tijd waarin alleen diefstal in staat is een machtig gevoel van 
stoutmoedigheid te verlenen (112-13) 

Het verzet en de vrijheid die de hoofdfiguur predikt zijn marginaal: ze bevinden zich 
in de rand van het systeem. De hoofdfiguur draagt geen revolutie uit, en zijn verzet is 
niet politiek. Zijn spreken is dat van de ‘grand seigneurs’; het is een discours van lef 
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en dapperheid. Het is de taal van een heldenepos waarvoor er geen plaats meer is in 
een tijd die beheerst wordt door lafheid en angst.  

De protagonist lijkt zo aansluiting te zoeken bij de geschiedenis en zijn eigen 
bestaan een historische dimensie te geven.30 Met Baudrillard kunnen we ons 
afvragen of dat discours tegelijk niet contemporain is. Het mannelijke model31 dat de 
consumptiemaatschappij naar voren schuift, ligt namelijk geheel in dezelfde lijn. Het 
model insisteert ‘sur la règle “déontologique” du choix, en termes de rigueur, de 
minutie inflexible’ (Baudrillard 1970, 140). De man moet zich distingeren door de 
keuzes die hij maakt. De man is degene die kiest, weet wat te kiezen en wordt 
verkozen. De kennis om te kiezen en om niet te falen zijn equivalent ‘aux vertus 
militaires et puritaines: intransigeance, décision, vertu’ (140). De keuze vervangt de 
rite van de uitdaging en de competitie van de primitieve maatschappijen. De man 
profileert zijn welslagen en prestige door de keuzes (van vrouwen, parfum, auto’s) 
die hij maakt (141).  

Baudrillard stelt dat dit type modellen geen beschrijvingen zijn, ‘ils ordonnent la 
consommation’ (140). Die consumptie is er steeds een van tekens:32 met de keuze 
voor een object consumeert men ook het teken dat prestige en uitstraling geeft aan 
het object. Sommige vrouwen dienen als een teken om de eigen waarde te 
benadrukken: de hoofdfiguur spreekt bijvoorbeeld over zijn ‘juweeltje’ (162), 
‘pronkjuweeltje’ (142) of ‘gouden kunststukje’ (161). In Black Venus toont de 
consumptie van het mannelijke model zich voornamelijk in het herhaalde 
beklemtonen van het eergevoel waarmee hij zijn handelingen motiveert. In de keuze 
voor een bepaalde handeling, consumeert hij een tekensysteem dat zijn distinctie 
accentueert:  

‘want hoewel ik dolgraag op het scherp van de snede leef – zelfs nu nog, daar 
moed het geheim van geluk is – moet je op een bepaald ogenblik bepaalde 
situaties krachtig weer in handen nemen, anders neemt de situatie jou in 
handen, erger, dan valt ze op je nek en daar heb ik een enorme hekel aan om de 
eenvoudige reden dat het me kwetst in mijn zelfrespect’ (86) 
‘en hoewel ik me daar niet zoveel van aantrek, wilde ik toch mijn reputatie niet 
door een acte gratuit naar de bliksem helpen’ (92-93) 

 
                                                      
30 Bousset geeft een opsomming: de verteller ‘vergelijkt zichzelf en de sfeer die hij inademt met o.a. de 
farao’s, de samoeraï, de Indianen, de oude Grieken, de Middeleeuwse burchtheren, of concreter met 
Odysseus, Bacchus en Dionysos, Pegasus, Ruusbroec, Cheops, Ezechiël, Gaius Julius enz.’ (1973, 40).  
31 Baudrillard benadrukt verschillende malen dat het vrouwelijke en mannelijke model dat hij bespreekt 
‘des modèles différentiels’ zijn ‘qu’il ne faut pas confondre avec les sexes réels, ni avec les catégories 
sociales’ (Baudrillard 1970, 142).  
32 In verband met het vrouwelijk model schrijft Baudrillard: ‘si la femme se consomme, c’est que sa 
relation à elle-même est objectivée et alimentée par des signes, signes qui constituent le Modèle Féminin, 
lequel constitue le véritable objet de la consommation’ (Baudrillard 138-39).  
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‘om te beginnen moest er prompt overgeschakeld worden naar een andere 
golflengte, een essentieel criterium van levenskunst, als je het niet doet of er 
niet toe in staat bent of aarzelt, word je vroeg of laat door een situatie onder de 
voet gelopen en (…) zoiets is altijd je eigen schuld’ (140) 

‘zoiets wilde ik echter tot elke prijs voorkomen, er zijn nu eenmaal glorierijker 
slagvelden om te sneuvelen, ik verloor bijgevolg geen tijd met argumenten, ik 
verklaarde kort en duidelijk dat het zo moest (…) en daarmee basta, in één 
woord mannentaal, weliswaar niet erg democratisch maar wel doeltreffend wat 
meestal een synoniem is’ (140) 

We hoeven Caesar dus niet louter te lezen als een historische referentie. Hij wijst ook 
op een erecode waarmee de hoofdfiguur zich wil onderscheiden. De verwijzing moet 
de vindingrijkheid en moedige ondernemingszin van de protagonist onderstrepen in 
deze ‘laffe eeuw’ (87).33 

Vanuit deze logica valt de woede van de hoofdfiguur te begrijpen om de weinige 
inspanningen die België neemt om de kolonie te behouden en de opstand van de 
zwarte bevolking te onderdrukken. Hij omschrijft deze gebeurtenissen niet in 
politieke termen, maar in die van erecodes. Het ‘Belgisch gezag’ dat hem ‘zes jaar 
lang had toegelaten trots, ongenadig, triomfantelijk mijn persoonlijke wil door te 
drijven’ (194), wordt een ‘elementair gemis aan fierheid’ en moed toegeschreven 
(194). Hij wil zich blijven ‘verzetten tegen die slappe houding, het had te maken met 
persoonlijk eergevoel, ik begon het als een spannende wedstrijd op te vatten’ (192): 
‘Who dares, wins!...’ (184).  

De protagonist ervaart het bestaan dus als een uitdaging. Steeds is hij uit op 
‘eindoverwinningen’ (10, 158): ‘gekozen en gegrepen’ (158). Deze instelling zien we 
terug in zijn verhouding tot andere mannen. Hij minacht de man met ‘een monotone, 
vals klinkende, bange stem, de stem van een lafaard’ (83), maar kijkt op naar ‘een 
geboren krijger’ (187). Met de zwarte bevolking die zijn slaven vormen voelt hij zich 
wel verbonden wanneer zij samen een uitdaging aangaan. Hij spreekt over ‘het 
mannelijk bedrijf der jacht’ (25), en wanneer hij met de zwarten in de oorlog vecht: 
‘in dit spel, nu, buiten in de vrije natuur, zijn we allen broeders, hier tellen de 
militaire graden niet’ (203). De rollen zijn nu omgekeerd. In hun blik voelt hij de 
vraag ‘in hoeverre heeft hij onze beschaving geassimileerd?’ (203) De kolonisator moet 

 
                                                      
33 Ik ga dan ook niet geheel akkoord met De Wispelaere die in een stuk over Gangreen 2 stelt dat de 
historische referenties bijdragen tot een ‘onpersoonlijke mythe (…), daardoor veralgemeend en als een 
onontkoombaar “lot” voorgesteld’ (1973, 65). Uit mijn analyse volgt dat de historische referenties niet 
dienen om te depersonaliseren of om de beschreven anekdotes te ‘relativeren’ (Geeraerts in Deflo 1973, 
173), maar passen binnen een distinctielogica die wil onderscheiden én personaliseren. Dat verschil doet 
echter niets af aan De Wispelaeres besluit dat Geeraerts’ schrijven ‘eerder een rechtvaardiging dan een 
aanklacht >impliceert@’ van zijn handelen en denken (1973, 65). 
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in deze situatie tonen in hoeverre hij zich aan hun natuur heeft aangepast. In het licht 
van het centrale antagonisme is de inheemse bevolking immers steeds al bevrijd: zij 
zijn niet besmet door de cultuur.  

J. Mestdagh stelt terecht dat dit een misvatting is: ‘Geeraerts heeft Kongo alleen 
maar als een “paradijs” kunnen aanvaarden, omdat hij er leefde als bevoorrechte, 
omdat hij geen deel had aan het leven en de strijd van de Kongolese mens’ (Mestdagh 
1972, 37).34 De kolonisator stipt in zijn relaas niet aan hoe zijn eigen praktijken hun 
vrijheid beknotten.35 Meer nog, hij lijkt niet te willen zien dat zijn strijd tegen de 
Staat solidair zou kunnen zijn met hun strijd. Voor alles komen de eigen vrijheid en 
de eigen vrijhaven waarin hij zijn eigen uitzonderlijkheid en stoutmoedigheid kan 
bevestigd zien.  

9.3.2 Kosmos 

In de loop van zijn vertelling plaatst de ik-figuur de verschillende episodes onder de 
tekens van de dierenriem. De verwijzing naar die tekens leest als een verklaring voor 
zijn gedrag. Nadat de verteller ons twee pagina’s lang heeft gesproken over de woede 
en het verlangen naar (zelf)vernietiging die volgden op de dood van Mbala, lezen we: 
‘En in die dagen verliep langzaam het sterrenbeeld de Ram dat haat, onrust en 
tweedracht in de harten zaait’ (68). Het wordt opgevolgd door dat van ‘de Stier dat in 
het teken staat van het comfort en de aardse genoegens’ (68). Dat teken wordt 
realiteit in de eerstvolgende episode waarin de hoofdfiguur een orgastische vreet- en 
sekspartij met de Portugees Pinto en Monica beleeft.  

Deze tekens fungeren niet enkel als een verklaring, maar ook als een legitimatie. 
Zij drukken uit dat de hoofdfiguur dermate met de natuur en de kosmos verbonden 
is dat zij zijn handelen mee bepalen. Hij laat zich zelfs zodanig door de tekens grijpen 
dat zij zijn leven bedreigen: ‘Het sterrenbeeld de Tweelingen, dat bijzonder 

 
                                                      
34 Leo Geerts maakt een vergelijkbaar punt: ‘Wat >Geeraerts@ duidelijk ontbreekt in Gangreen, is een 
primair inzicht in de economische relaties waarop zijn hele mythologie, zijn hele bevrijdingsdrift 
gebaseerd is’; ‘De tegenstrijdigheid van de linkse bourgeois komt met andere woorden neer op het gebrek 
aan visie; de individuele mythologie krijgt een onafhankelijke betekenis, hoewel ze feitelijk afhankelijk is 
van de politieke, economische, sociale en culturele relaties in de wereld’ (Geerts 1969, 947).  
35 Interessant in dat opzicht is dat de hoofdfiguur zijn inheemse naam Mambomo (35, 133) niet wil 
verklaren: ‘wàt het juist betekent doet niets terzake’ (134). In een interview met Julien Weverbergh geeft 
Geeraerts die verklaring wel: ‘Ha… hm… enfin… Mambomo is een dier tussen kat en luipaard in, dat veel 
grotere prooien bespringt, het bloed eruit zuigt en dan het karkas laat liggen. Maar Mambomo is ook de 
man die zijn vrouw en kinderen slaat om ze dan te domineren, om hen allerlei karweitjes te laten 
opknappen’ (Weverbergh 1972, 43). Binnen de opvatting van het gevaarlijke schrijven à la Leiris, is het 
opmerkelijk dat Geeraerts dit niet in de roman opneemt. Al getuigt het boek wel van verschillende 
wreedheden tegenover de zwarte bevolking.  
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losbandige en onberekenbare personen voortbrengt, had mij in het jaar 1956 bijna 
fataal in zijn greep’ (31). Op die manier benadrukt de ‘onderdanigheid’ aan de 
sterrenbeelden tegelijk zijn roekeloos en avontuurlijk gedrag. Gegrepen en 
onderdanig zijn is hier synoniem voor heldhaftigheid.  

De verteller onttrekt zich echter tegelijk aan de natuurlijke cyclus en bepaalt zelf 
welke invloed zij op hem heeft. Hij creëert een eigen teken, ‘het teken van de hengst’ 
(78), waarbij hij, in een discursief proces van condensatie, allerlei kenmerken van 
andere tekens samenbrengt tot één identiteit, namelijk dat van hemzelf. Kenmerken 
van dat teken zijn verwoestende of amper te controleren passies 
(‘zelfvernietigingsdrang’, ‘ongeduldige veroveringslust’, ‘taaie vechtlust’), 
hedonistische fixaties (‘sexuele obsessie’, ‘vreten-en-zuipen’, ‘het zich totaal laten 
gaan’), onaantastbare identiteit (‘zucht naar onafhankelijkheid’, ‘achteloze 
wreedheid’), en niet te overbruggen tegenstellingen (‘verraad plegen en tegelijk de 
eindeloze drang naar geborgenheid’, ‘sociaal aandoend egoïsme’, de onaantastbare 
identiteit en ‘de eindeloze drang naar de andere-en-de-kosmos’). In de lijn van het 
geschetste antagonisme plaatst hij dit teken tegenover ‘de Maagd, de Boogschutter, 
de Weegschaal en de Steenbok, de kalme, positieve, geremde, ingeburgerde tekens’ 
(alle citaten op 78).36 

In dit teken wil hij ‘de wilde, beestige periode van omstreeks een jaar (…) waarin 
ik man ben geworden (…) plaatsen’ (78). Wat een man is, wordt uitgedrukt door dat 
teken. De tekens grijpen of sturen hem nu niet langer, maar drukken zijn identiteit 
uit. De kosmos staat niet boven hem; hij past de kosmos aan zodat ze parallel loopt 
aan zijn ontwikkeling.37 De overgave aan de natuur blijft zo ondergeschikt aan de wil 
om de zelfbeschikking van het individu te waarborgen.  

 
                                                      
36 De protagonist staat tijdens dat jaar ook onder het teken van de Tweelingen. In het eerste geval dient 
het ter legitimatie van zijn treuzelend gedrag: ‘altijd maar lezen, nadenken, drinken, piekeren, te veel 
literatuur, te weinig Trieb, maar we leefden toen ook onder het teken van de Weegschaal’ (103). In het 
tweede voorbeeld stelt de protagonist het in een positieve beschouwing voor alsof hij gegrepen is door het 
teken: ‘ik voelde me bevrijd van iets en een andere kalmte, eerder rust, tevredenheid, onbezorgdheid, 
blijheid, het teken van de Weegschaal kwam over mij’ (111). Deze bevrijding komt er echter nadat hij een 
keuze heeft gemaakt en zichzelf bevestigd heeft. In die zin drukt het teken hem veeleer uit, dan dat het 
hem grijpt.  
37 Dit doet in sterke mate denken aan de despotische Socius zoals Deleuze en Guattari die omschrijven. 
Deze Socius volgt de primitieve Socius op en zal de traditionele codes van die laatste, die vooral via de 
aarde en de natuur verlopen, zo coderen dat zij naar de Despoot terugverwijzen. De Despoot wordt zo de 
oorsprong en het doel van deze orde: ‘L’inscription impériale recoupe toutes les alliances et les filiations, 
les prolonge, les fait converger sur la filiation directe du despote avec le dieu, la nouvelle alliance du 
despote avec le peuple’ (Deleuze e.a. 1972, 236). 
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9.3.3 Vrouwen en seksualiteit: de pornografische fantasie 

Volgens Freud werd het hoofd van Medusa zo vele malen afgebeeld omdat zij ‘la peur 
de l’homme’ representeert ‘devant le vide et le manque, notamment la terreur face à 
l’inconnu du sexe féminin’ (Marzano 2006, 77). De veelvuldige representatie ziet hij 
als een middel om dit niet-weten te beheersen. Een dergelijke angst kent de 
protagonist in Gangreen I (Black Venus) niet: ‘evenmin als Ezechiël was ik bevreesd 
voor het weerspannige geslacht, noch voor hun woorden, noch beangst voor hun 
blik, al groeiden er netels en doornen bij hen en al woonden ze bij de schorpioenen’ 
(143). Die onbevreesdheid komt niet voort uit een begrip van de vrouw: ‘Gods wegen 
zijn echter ondoorgrondelijk en die van de Vrouw nog veel erger’ (96). Ook 
impliceert dat gebrek aan angst niet dat hij de vrouw benadert als een humaan 
wezen: ‘vrouwen zijn duivelse, primaire wezens, superieur bewapend, begaafd met 
aangeboren talenten dus levensgevaarlijk’ (175-76). Zijn gebrek aan angst tegenover 
deze levensbedreigende vrouwen lijkt zijn drang tot avontuur te moeten 
onderstrepen. De ik-persoon verlangt naar ‘vernielsters, vrouwen die de dood in zich 
dragen’ (25). Het seksueel contact met deze vrouwen vormt een ‘inwijding in het 
heidens paren’ (17) die tot een voller begrip van het bestaan moet leiden.  

Seks leidt dan ook verschillende malen tot ontzetting, tot een teruggeworpen-zijn 
op het eigen sterfelijke lichaam en nietige bewustzijn. Zo vertelt de protagonist hoe 
hij ‘meestal’ na het orgasme ‘overrompeld [wordt] door walg, of het besef van de 
nutteloosheid, elkaar iets essentieels te willen zeggen’ (142-43). Wanneer hij onder 
invloed van hasjisj en na een wilde paardenrit seks heeft met Cathérine de Bora, 
voelt hij ‘walg en braaklust’ (124). In diezelfde passage wendt hij zijn hoofd af van 
twee copulerende paarden: ‘ik wou hun paringsdaad niet onteren door mijn blik 
want zij waren edel en ik slechts een bronstige bok, een wezen dat door een 
opgeschroefd vitalisme wil ontsnappen aan het bewustzijn, het tekort van zijn ras’ 
(124). Dat gevoel van onbehagen ebt weg en nadat Cathérine hem heeft gewekt met 
een karaf grapefruitsap voelt hij zich ‘opnieuw fijn en bereid tot nieuwe 
stommiteiten’ (125).  

Met dit laatste citaat gaat de verteller nogal luchthartig voorbij aan de kwestie die 
in het citaat daarvoor prangend aan de orde wordt gesteld: waarom tracht hij zich te 
onttrekken aan het bewustzijn met een middel (seks) dat hem daar achteraf des te 
sterker opnieuw mee confronteert? Waarom stelt de verteller in zijn relaas een 
weinig in te perken drift naar seks tentoon waarvan de resultaten slechts 
kortstondig bevredigend zijn? Wat hoopt hij in seks te vinden en wat wil hij ermee 
oplossen? Volgens de logica van de inwijding zouden dergelijke confrontaties 
moeten leiden tot een verhoogd bewustzijn dat de pijnlijke schokken van het lichaam 
kan opvangen. Naar het einde van de roman, vertelt de protagonist dat hij ‘alle 
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vruchten van een leerschool in de armen van Marie-Jeanne, Mbala, Monica (…) 
[concentreert], alle stralen geconvergeerd in Julie’ (159), maar vormt deze Julie dan 
een eindpunt voor de onrust? Hoewel deze relatie de meest langdurige is van de 
roman, blijft ze gekenmerkt door rusteloosheid. Die verraadt zich in het blijven 
opzoeken van een uitschakeling van het bewustzijn:  

Het was een van die dolle weken waarin je op alle gebied de tel kwijt raakt (…) 
waarin je leeft als beest in Frankrijk (…), naaien (…) niet gewoon maar met een 
vrouw, neen, met een mooie vrouw, een essentieel verschil, meer: een 
superieure dimensie, erger: koorts, gif in je bloed, onrust, trots, gestreelde 
ijdelheid, een heuplijn jaagt opeens het vuur aan (…), paren wordt een gevecht, 
het orgasme een absolute overwinningskreet met dadelijk nieuwe onrust, 
nieuwe vondsten, eindigt dit dan nooit?... (169-70) 

De laatste vraag klinkt bijna wanhopig. De protagonist lijkt niet in staat te zijn om die 
onrust aan te pakken. Hij tracht eraan te ontsnappen via seks, maar die lijkt de 
onrust net aan te stoken.  

Seks krijgt daardoor het karakter van een bezwering tegen beter weten in. De 
hoofdfiguur blijft maar zoeken naar de juiste bijzit, blijft geld uitgeven aan vrouwen, 
blijft avontuurtjes en ontmoetingen opstapelen. Seks moet, maar leidt tegelijk 
nergens heen. De verteller mag het probleem dan wel opmerken, nergens tracht hij 
zijn motivatie of beweegredenen te doorgronden. ‘“[T]here is no sexual 
relationship”: that is, the relation between sexes is by definition “impossible”, 
antagonistic, there is no final solution,’ aldus Slavoj Žižek (2008, xxviii) over deze 
laciaanse stelling binnen de psychoanalyse.38 De enige basis voor een ietwat 
draaglijke relatie, stelt hij, is de erkenning van deze onmogelijkheid. Dat inzicht is 
afwezig in deze roman. Meer zelfs, in wat volgt wil ik tonen hoe het ontkend wordt. 
Preciezer: hoe de formuleringen en de representatie van seks een ontkenning ervan 
vormen. Zij leggen de oorzaak voor seks buiten de hoofdfiguur, en loochenen de 
onmacht. Zij schakelen de onrust uit van het antagonisme waaraan het personage 
leidt doordat de vele seksuele avontuurtjes het karakter verkrijgen van een 
pornografische fantasie.39  

 
                                                      
38 Jean-Luc Nancy schrijft over deze stelling, en de daaruit volgende ‘[l]a jouissance est impossible’, dat zij 
worden gepresenteerd als ‘l’affirmation de faits – non pas faits empiriques, mais de données de la 
structure’ (Nancy 2001b, 9-10). 
39 Bij de echtgenote wordt het antagonisme uitgeschakeld doordat haar vrouwelijkheid en seksualiteit 
ontkend worden. De verteller representeert haar als een ontlichaamd ‘Boek der Spreuken’ (cf. 9.2.1). Het 
antagonisme wordt tevens ontkend doordat hij haar tot de positieve figuur (de belichaming) van het 
probleem maakt, terwijl zij er het symptoom van is. Het discours weigert met andere woorden in te gaan 
op de problematiek.  
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Om pornografie te definiëren hanteer ik niet de wijd verspreide, maar weinig 
houvast gevende pragmatische en intentionele definitie zoals die onder andere terug 
te vinden is in de essaybundel Pornografie in de Nederlandse literatuur. Pornografie 
wordt daar beschouwd als ‘de afbeelding of beschrijving van seksuele handelingen, 
met het doel de lezer of toeschouwer erotisch te prikkelen’ (Van Driel e.a. 2012, 8).40 
Ik begrijp pornografie als een specifieke representatie van seksuele handelingen en 
van de seksuele verhouding tussen man en vrouw.41 Het betreft kenmerken die in 
hoge mate terug te vinden zijn in expliciet als pornografie bestempelde geschriften of 
afbeeldingen, maar die zich uiteraard niet hoeven te beperken tot dat genre. Ik wil 
dus niet beweren dat Gangreen I (Black Venus) een pornografisch boek is, wel dat het 
in zijn verbeelding van seksualiteit pornografische kenmerken vertoont.42  

De pornografische verbeelding manifesteert zich allereerst in de reductie van de 
vrouw tot haar lichaam en haar primaire geslachtskenmerken. Op Madeleines 
uitspraak ‘veux baiser, le reste m’en fous’ (93), bedenkt de verteller: ‘wéér eens had 
ik het bewijs dat de vrouw essentieel een kut is als het erop aan komt’ (94). In dit 
citaat zit een essentieel aspect vervat van de mannelijke pornografische fantasie. De 
onrust die de vrouw in de man opwekt en waarmee hij geen weg op kan, wordt 
getransformeerd tot de voorstelling van de vrouw die in essentie gericht is op de 
bevrediging van haar lust. Deze omkering typeert ‘de mannelijke pornografische 
blik: het verlangen van de man om de vrouw te bezitten, de reflex van zijn angst en 
onvermogen, wordt getransformeerd tot het verlangen van de vrouw om bezeten te 
worden’ (Vitse 2014a, 114). Niet de eigen lust, maar die van de vrouw wordt zo de 
oorzaak van de seksuele daden van de ik-figuur. Hij is degene die een onderdanige 
positie inneemt en die moet worden overtuigd.  

Zo is er Rosalie, de vrouw van zijn dienstbode Mohongu: ‘jong, aantrekkelijk en 
vast een hete troel maar overspel met dienstboden is in alle beschaafde 
strafwetgevingen een verzwarende omstandigheid’ (97). Terwijl hij er zich ‘lullig als 
een christen’ wil uit praten, gaat hij op haar aandringen toch over tot de seksuele 
daad – ‘wat kon ik anders doen dan (…) er het beste van maken’ (97). Of er is Cécile, 
‘een meisje van een jaar of tien’ (134), dat de verteller benadert nadat zij heeft 
geobserveerd hoe hij seks had met haar oudere zus Martha. ‘Ik zag hoe je de mond 
 
                                                      
40 Dat deze definitie tot tal van problemen leidt, maakt de inleiding tot dat boek ongewild duidelijk door de 
focus van het boek te leggen ‘op erotische en pornografische literatuur in de breedste zin van het woord, 
dus literatuur waarin de beschrijving van seks een dominante of bijzondere rol speelt’ (10). Zie ook mijn 
bespreking van dit boek in De leeswolf, ‘Welke porno?’ (Demeyer 2013a). 
41 Ik volg hierin Michela Marzano die stelt dat elke theorie van seksualiteit leidt tot ‘une vision spécifique 
de l’homme et de la femme, de leur nature et de leur désir’ (Marzano 2006, 25).  
42 Deze analye van de pornografische verbeelding is in grote mate geïnspireerd door de intense lectuur 
van de pornografisch-filosofische roman Bloeiende Agatha van Frank Vande Veire (2013; Demeyer 2014a) 
en de intelligente bespreking ervan door Sven Vitse in DW B (Vitse 2014a).  
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van mijn zuster zoende, ik wil het ook, nu, dadelijk,’ zegt ze (136). Uit deze erotische 
wil maakt de verteller, ‘in grotere verwondering’, op dat zij een ‘vrouw’ is (136). 
Vervolgens kust hij haar, maar wanneer zij merkt dat zijn penis slap is, verwijt zij 
hem ‘geen man’ te zijn (137). Wanneer hij aan haar lust toegeeft, zegt zij: ‘ha, zo is 
het beter, nu ben je tenminste een man’ (137). Ook dat is pornografie: net als de 
vrouw wordt de man herleid tot zijn lichaam dat het genot van de vrouw moet 
dienen.43,44  

Het genot en de ontlading van het orgasme vormen telkens het centrum van de 
seksuele activiteiten. Hoewel er vaak ook ludieke passages zijn bij de representatie 
van seks (er wordt al eens een scheet gelaten (17), of er worden allerhande 
aangebrande grapjes of spelletjes uitgevoerd (70-76)), ligt ook bij dit ‘avontuur’ de 
nadruk op techniek en vaardigheid: ‘en staande moest ik haar afvingeren, ze gaf 
nauwkeurige aanwijzingen want ze was veeleisend en onophoudelijk kreunde ze 
“elengi, elengi, elengi”, wat genot betekent in alle talen’ (9, mijn accentuering). Net 
als bij andere (al dan niet ‘avontuurlijke’) handelingen van de hoofdfiguur, wordt de 
harde inspanning tijdens de seksuele handelingen wel gesuggereerd, maar ligt de 
focus er niet op. Centraal staat het succesvolle resultaat als de uitkomst van 
technische handelingen, zelfs al vragen die veel energie: ‘we werkten en rukten en 
zweetten als paarden en toen begon ze opeens te sissen als een pressure cooker (…) 
en ik ging af als een storkpomp die contact krijgt’ (17).  

‘“Tout “est simple. “Tout” va de soi’ (Marzano 2006, 65). In pornografie ligt de 
nadruk niet op de ontmoeting met de angsten, twijfels, aftastende gebaren, maar op 
het performatieve uitvoeren en herhalen van allerlei seksuele handelingen die het 
genot moeten dienen (Marzano 2006, 66).45 In Gangreen I is er sprake van 
ontmoetingen, van klungelachtig gedoe en van faliekant mislukte seks. Die worden 
evenwel altijd negatief geëvalueerd, het meest nadrukkelijk in de volgende 
uitspraak: ‘ik liet haar uit, tot moord in staat want een vrouw die geen genot kan 
voelen is niet waard dat ze leeft’ (34). De herhaling van seks als een ode aan het 
genot zit vervat in de opbouw van het boek dat leest als een voortdurende zoektocht 
naar genot. De herhaling zit tevens in bepaalde scènes. Op het einde van de roman 
heeft de protagonist hennep ingenomen die ‘de onbeschrijfelijke eigenschap [heeft] 
 
                                                      
43 Het is een algemeen aanvaarde kritiek dat pornografie de vrouw tot fysieke karakteristieken reduceert, 
maar hetzelfde geldt uiteraard voor de man: ‘les hommes (…) ne sont que des sexes, des mains, des 
langues… (…) Tout individu est réduit à son corps’ (Marzano 2007, 751). 
44 In het kader van de inwijding eindigen beide scènes op een tegengestelde manier. In de eerste maakt hij 
zijn misogynie expliciet: ‘Hoewel ik er altijd had, besefte ik toen voor het eerst dat ik eigenlijk niet van 
vrouwen hield…’ (98). De tweede brengt de staat van onschuld dichterbij: ‘dan gleden langzaam eeuwen 
schuldgevoel van me af’ (136).  
45 Of nog: ‘Les attentes, les failles, les incertitudes et les peurs disparaissent. “Tout” est simple. “Tout” va 
de soi’ (Marzano 2006, 65). 
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dat je mannelijk lid doorlopend in erectie blijft, zelfs al heb je een minuut tevoren 
geëjaculeerd en voor zoiets raken wijfjes onveranderlijk buiten zichzelf’ (201). Wat 
volgt is een opsomming van allerlei standjes, van sodomie tot plasseks, waarbij ‘de 
maat in een wonder van spiercoördinatie’ gevonden wordt en waarbij ze uiteindelijk 
‘met z’n drieën op hetzelfde ogenblik klaarkomen’ (201-202). In dit type 
beschrijvingen is de gehele problematiek van de seksualiteit afwezig en is zij 
opgeslokt in de nadruk op de handeling en de finaliteit van het genot. 

Alles gaat vanzelf, niet het minst omdat de man alsnog een heerserspositie 
inneemt. Met de vaardigheid waarmee hij de vrouw tot genot brengt, maakt hij haar, 
volgens de logica van de gift, afhankelijk van hem en wordt zij die door hem bezeten 
wil worden ten volle zijn bezit. Zo geeft Cathérine de Bora zich volledig aan hem 
over. Eerst maakt zij duidelijk ‘une envie!’ te hebben, vervolgens wijst zij al zijn 
‘kunstgrepen’ (zoenen, strelen) af: ‘je steekt ’m erin en bàng, het is er, als ik zaad 
voel, ontplof ik, (…) pas plus compliqué que ça…’ (115). Daarop ‘dekt’ hij haar als ‘een 
beest’ waarna zij haar afhankelijkheid aan de man expliciteert: ‘O, een man is 
heerlijk, ik houd van mannen, ik zou niet zonder een man kunnen…’ (115). In deze 
logica vormt de vrouw niet langer een gevaarlijke uitdaging, maar beslist de man als 
een machtige god over het leven van de vrouw:  

‘Wat vraag jij me, denk je dan dat ik nog leef?’ (37) 
‘O meneer, meneer, kom asjeblief klaar, u doet me sterven, ik verlaat u nooit 
meer, volgende week kom ik vast terug…’ (153) 
‘“o, ik ben helemaal nat, wat richt jij uit, oooooooh!” – “Ik lik alleen maar je 
genotsdiertje, is het me toegelaten je in te leiden in de hogeschool van de 
wellust (…), zweef met mij naar de toppen, en dan, op één nauwkeurig door de 
goden gekozen ogenblik, sla ik takken en zuignappen om je, dan scheuren al je 
spieren, breken al je beenderen, dan ben je niet meer”’ (169) 

De vrouw neemt de onderdanige positie in, en in sommige episodes gaat dat zo ver 
dat zij volledig herleid wordt tot een object: vrouwen als ‘nauwkeurig afgestelde, 
soepele machines’ (109); ‘een seconde later hing ze weer tegen me aan alsof je op 
een knop duwde’ (23). Ook hoeft de vrouw niet per sé wakker te zijn: ‘en over de 
snurkende Monica heen streelden we [Pinto en Joseph] elkaar en zoenden elkaar op 
de mond en het duurde lang en het was onzegbaar heerlijk en gesynchroniseerd als 
computers losten we in een enorm orgasme’ (76). De objectivering van de vrouw tot 
een gewillig en willend seksueel wezen en de nadruk op de seksuele handelingen als 
een leerschool, ontdoen de seksualiteit in vele episodes in de roman van de 
ontluisterende of schokkende ervaring die zij volgens de protagonist meestal is.  

Tot slot wil ik nog wijzen op twee andere methodes waarmee de angel uit seks 
gehaald wordt. Ten eerste is er de esthetisering van de vrouw zoals we die in 
paragraaf 9.2 hebben gezien. Wanneer hij vrijt met een zwangere vrouw, merkt de 



 

 207 

verteller op dat zijn ‘esthetisch gevoel (…) erg geschokt’ is (28). Vrijen met een mooie 
vrouw maakt seks tot een esthetische ervaring (‘in aanbidding voor schoonheid’ 
(127)) die in zichzelf genoten kan worden.46 Oude vrouwen wijst hij af; het lijkt ‘alsof 
de hand van een geraamte mijn penis omvatte’ (10) wanneer hij eraan denkt. Ten 
tweede kiest hij voor vrouwen die schattig of lief zijn. Bij Sofie, ‘mijn lichtvoetige 
courtisane’, ervaart hij geen walging of treurnis, maar voelt hij zich ‘volkomen leeg 
en rustig, om de eenvoudige reden dat we de behoefte niet voelden elkaar iets te 
zeggen nadat alles reeds was gezegd…’ (142-43). Hoezeer de hoofdfiguur zich in het 
moment van genot wil bevrijden (‘vrijheid-en-sex’) van het bewustzijn, de taal en 
haar betekenisproductie, telkens opnieuw moet hij vaststellen dat de onrust blijft 
bestaan. Het verhaal stopt niet, maar blijft als een stroom verdergaan.  

9.4 De affectieve verhouding tot de omgeving 

De analyse heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op de manier waarop het 
lichaam posities toebedeeld werd en welke lichaamsposities de hoofdfiguur wou 
innemen. In dit laatste deel van de analyse wil ik aandacht hebben voor de affectieve 
verhouding van de ik-figuur tot zijn omgeving en voor het effect daarvan op zijn 
lichaam en subjectiviteit. De crisis waarin de traumatische ervaring van de botsing 
cultuur-natuur het hoofdpersonage heeft gebracht, biedt hiertoe een 
aanknopingspunt. Nu het personage zich wil verwijderen van het hem bekende 
levenspatroon,47 moet hij een andere relatie ontwikkelen tot zijn hedendaagse 
omgeving. Lauren Berlant spreekt van een ‘drama of adjustment’, waarin het subject 
zich moet zien te verhouden tot een heden dat gedefinieerd wordt ‘by its intensified 
sentience’ (Berlant 2011, 77). Nu het vanzelfsprekende verdwenen is, is de affectieve 
verhouding van de protagonist tot zijn omgeving intenser. Daarvan getuigen ook de 
recensies van de roman: de monoloog van de hoofdfiguur ‘tolt vertwijfeld rond: een 
wilde bloedsomloop’ (Bousset 1973, 40); ‘emotioneel bewogen schriftuur’ (De 
Wispelaere 1969a), ‘[d]e ik-figuur (…) haakt zich met huid, haar en zenuwen vast in 

 
                                                      
46 Zo stelt Lee Edelman: ‘the aesthetic (…) can shield us against what threatens to undo and displace us in 
sexual encounters’ (Berlant e.a. 2014, 15). 
47 Voor alle duidelijkheid: de bevindingen dat de hoofdfiguur in gedachten en gedragingen veeleer neigt 
naar een aristocratisch burgerschap dan naar de natuur, doet niets af aan de intentie van het 
hoofdpersonage om zich te onttrekken aan de burgerlijke mentaliteit.  
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de als oerwerkelijkheden ervaren elementen van aarde, water, vuur, lucht, geweld, 
seksualiteit en dood’ (Mestdagh 1972, 35) 

Om deze hernieuwde relatie te analyseren, wil ik gebruik maken van de notie 
‘corps sans organes’ (CsO) van Gilles Deleuze en Félix Guattari. Dit begrip speelt een 
belangrijke rol in hun theorie van het productieve verlangen dat zich onttrekt aan 
elke vorm van organisatie en representatie in het alledaagse bestaan 
(‘deterritorialisering’) zonder daarbij in een wild anarchisme te ontaarden. Volgens 
de filosofen moet men zichzelf omvormen tot een CsO (‘se faire un CsO’), zich 
onttrekken aan affecties en zich openstellen voor affecten.  

Dit ontkomen aan de heersende vorm stemt overeen met de manier waarop de 
protagonist in Gangreen I (Black Venus) wil ontsnappen aan de organisatie van het 
‘frustro-purito-christo-racistisch syndroom’ (82) en zijn lichaam wil bevrijden van 
bevroren gevoelens. Vormt de protagonist zichzelf om tot een CsO, of is er ook op het 
gebied van de affecten sprake van een reorganisatie in naam van de Man 
(‘reterritorialisering’), die de verhouding tussen lichaam, subjectiviteit en omgeving 
in vastgelegde banen stuurt?  

9.4.1  ‘Corps sans organes’ en affect – Deleuze & Guattari 

In L’Anti-Œdipe (1972) en Mille Plateaux (1980) citeren Deleuze & Guattari volgende 
verzen van Artaud: ‘Le corps est le corps / il est seul / et n’a pas besoin d’organe / le 
corps n’est jamais un organisme / les organismes sont les ennemis du corps’ 
(Deleuze e.a. 1972, 15; Deleuze e.a. 1980, 196). In het tweede genoemde boek stellen 
ze dat niet zozeer de organen maar het organisme de vijand vormt van het CsO. Het 
CsO staat tegenover de strikte en hiërarchische organisatie van de organen. Het CsO 
heeft niet als doel om zich te ontdoen van de organen, maar van de organische 
determinatie waarbij het gehele lichaam ondergeschikt is aan ‘l’organe majeur, le 
cerveau’ (Sauvagnargues 2010, 255) of waarbij de zintuiglijkheid georganiseerd is 
rond ‘>g@enital sexuality’ (Berlant 2012a, 65). 

De organisatie van de organen op het CsO verloopt niet volgens de vorm van het 
organisme: ‘les formes deviennent contingentes, les organes ne sont plus que des 
intensités produites, des flux, des seuils et des gradients’ (Deleuze e.a. 1980, 203). 
Het CsO lijkt dan ook niet op een lichaam, maar is ‘het lichaam als amorfe materie, als 
matrix van potentiële krachtsverschillen of intensiteiten’ (Laermans 2009, 239). 
Deleuze & Guattari vergelijken het met het gladde oppervlak van een ei :  

Le corps sans organes est un œuf: il est traversé d’axes et de seuils, de latitudes, 
de longitudes, de géodésiques, il est traversé de gradients qui marquent les 
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devenirs et les passages, les destinations de celui qui s’y développe. Rien ici 
n’est représentatif, mais tout est vie et vécu (…) (Deleuze e.a. 1972, 26). 

Wat zich op het oppervlak van het CsO inschrijft, is wat in L’Anti-Œdipe het verlangen 
wordt genoemd. Verlangen staat voor Deleuze & Guattari niet in relatie tot een 
gebrek dat moet worden opgevuld, maar is datgene wat het gehele bestaan 
produceert. Het verlangen is een immanent proces, een voortdurende flux die wordt 
gegenereerd door verlangenmachines. In dit proces van productie bestaan 
representatieve categorieën niet: ‘Il n’y a plus ni homme ni nature, mais uniquement 
processus qui produit l’un dans l’autre et couple les machines. Partout des machines 
productrices ou désirantes (…), toute la vie générique: moi et non-moi, extérieur et 
intérieur ne veulent plus rien dire’ (Deleuze e.a. 1972, 8).  

Binnen dat productieproces vormt het CsO het moment van registratie: ‘Ieder 
geproduceerd verlangen wordt steeds opgenomen, genoteerd of ingeschreven in het 
lichaam zonder organen’ (Laermans 2009, 239). Deleuze en Guattari spreken van 
een disjunctieve synthese. Met dit tegenstrijdige begrip doelen ze op een synthese 
waarbij de verschillende elementen als verschillend worden geaffirmeerd. Dat 
verschil ‘is not that between already demarcated signifiers (it is not a semiotic) 
rather it is a difference in intensity’ (O’Sullivan 2006, 31). Over deze intensiteit 
spreken Deleuze & Guattari ook in termen van affecten:48 ‘Les flux d’intensité, leurs 
fluides, leurs fibres, leurs continuums et leurs conjonctions d’affects’ (Deleuze e.a. 
1980, 200).  

Op de disjunctieve synthese volgt er een conjunctieve synthese waarin het subject 
als een residu van het gehele productieproces geproduceerd wordt: ‘un étrange 
sujet, sans identité fixe’ (Deleuze e.a. 1972, 23). Het subject dat ontstaat is een 
nomadisch subject dat niet is, maar voortdurend wordt. Het ontstaat als de 
consumptie van de geproduceerde intensiteiten: ‘“C’était donc ça!”, “C’est donc moi!’” 
(27). Deze productie van een steeds veranderende identiteit vormt voor de filosofen 
een ideaaltoestand die ze omschrijven als ‘la promenade du schizo’ (43).  

Dat type identiteit staat in contrast met het gedefinieerde of georganiseerde 
subject waarin de verlangenstromen gekanaliseerde banen volgen. Dat is de taak van 
de socius: die moet ‘coder les flux du désir, les inscrire, les enregistrer, faire qu’aucun 
flux ne coule qui ne soit tamponné, canalisé, réglé’ (Deleuze e.a. 1972, 40). Laat het 
CsO de verlangenstromen opnieuw vloeien, dan wil de socius deze coderen zodat het 
verlangen leidt tot de productie van een bepaalde maatschappijvorm en van 

 
                                                      
48 Laermans schrijft: ‘Nietzscheaans gesproken zijn intensiteiten krachten met een differentiële sterkte; 
geïnspireerd door Spinoza spreken Deleuze en Guattari tevens van affecten, die anders dan emoties 
onpersoonlijk en betekenisloos zijn’ (2009, 239). 
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welbepaalde identiteiten. Dit noemen Deleuze & Guattari het proces van sociale 
productie.49 

In het eerste hoofdstuk van L’Anti-Œdipe beschrijven Deleuze & Guattari hoe de 
verlangenproductie via de socius wordt gecodeerd tot vaststaande subjecten. Vanuit 
de alledaagse realiteit waarin het subject gecodeerd is, moet men zich de 
omgekeerde vraag stellen. Hoe kan men tot een leven komen dat zich niet laat 
opsluiten en dat zich openstelt voor een fluctuerend veld van intensiteiten en 
affecten? Voor Deleuze bestaat het antwoord erin aandacht te ‘besteden aan het 
lichaam en zijn intensiteiten. Want het lichaam is de voorpost van het Buiten, het is 
de exterioriteit die ons het meest nabij is’ (Keunen 2005, 66). De mens moet zichzelf 
tot een CsO omvormen: ‘The Body without Organs is a kind of strategy, or practice, 
that allows an opening onto the realm of affect’ (O’Sullivan 2006, 19).  

Deze kwestie behandelen Deleuze & Guattari in het hoofdstuk ‘Comment se faire 
un Corps sans Organes’ (Deleuze e.a. 1980, 185-204). Ze wijzen erop dat deze 
praktijk voorzichtig moet worden aangepakt. Het subject moet zoeken naar ‘les 
points où ils pouvaient patiemment et momentanément défaire cette organisation 
des organes qu’on appelle organisme’ (Deleuze e.a. 1980, 199). Het CsO en het 
organisme zijn niet strikt van elkaar te onderscheiden noch kunnen ze apart van 
elkaar bestaan. De verhouding van het CsO tot het organisme is die van het virtuele 
tot het actuele. Het organisme is niet een vorm van het CsO; het CsO vormt de 
uitgestrekte buitenkant van het organisme en is steeds aanwezig en productief: ‘Le 
CsO n’est pas “avant” l’organisme, il y est adjacent, et ne cesse pas de se faire’ (202). 
Het CsO vormt het geheel aan intensiteiten en affecten dat het organisme mogelijk 
maakt: ‘L’organe est l’individu formé; le corps sans organes, le rapport de forces 
intenses qu’il suppose’ (Sauvagnargues 2010, 255). Dit betekent dat het 
georganiseerde organisme van het subject zich steeds al op het CsO bevindt, er een 
onderdeel van is:  

C’est sur lui que nous dormons, veillons, que nous nous battons, battons et 
sommes battus, que nous cherchons notre place, qui nous connaissons nos 
bonheurs inouïs et nos chutes fabuleuses, que nous pénétrons et sommes 
pénétrés, que nous aimons (Deleuze e.a. 1980, 186).  

 
                                                      
49 Een belangrijk punt van kritiek op deze theorie is dat Deleuze & Guattari het bestaan van het verlangen 
als een revolutionaire en veranderlijke productie als een ontologische waarheid poneren. Laermans 
spreekt in dat verband van ‘een essentialisme van anarchistisch aandoende snit’ (Laermans 2009, 251). 
Dat neemt niet weg dat de theorie als kader kan dienen voor de tekstinterpretatie zonder daarbij te 
vervallen in dezelfde essentialistische denkbeelden.  
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Wil het subject doorstoten naar het CsO, dan moet er een proces van desarticulatie 
(of deterritorialisering) plaatsvinden: een experiment, een nomadisme. Het lichaam 
moet zich openen naar de wereld, naar andere intensiteiten, verbindingen, circuits, 
passages en affecten (197-98). Deleuze spreekt van ‘un devenir inhumain, (…) un 
devenir universel animal : non pas se prendre pour une bête, mais défaire 
l’organisation humaine du corps, traverser telle ou telle zone d’intensité du corps’ 
(Deleuze 1990, 22).  

Affecten spelen een rol in dit proces. In het befaamde hoofdstuk ‘Percept, affect et 
concept’ uit Qu’est-ce que la philosophie? (1991) stellen Deleuze & Guattari dat 
affecten ‘ne sont plus des sentiments ou affections, il débordent la force de ceux qui 
passent par eux’ (Deleuze e.a. 1991, 154). Affecten bestaan op zichzelf en onttrekken 
zich aan degene die ze ervaart of heeft ervaren. In tegenstelling tot een ‘affection’ 
(affectie) is het affect onpersoonlijk, en stelt het de mens in staat zich aan het 
organisme en de representatie te onttrekken: 

Les affects sont précisement ces devenirs non humains de l’homme (…). On n’est 
pas dans le monde, on devient avec le monde, on devient en le contemplant. 
Tout est vision, devenir. On devient univers. Devenirs animal, végétal, 
moléculaire, devenir zéro (Deleuze e.a. 1991, 160).   

Affect vindt plaats tussen de wereld en de mens, tussen twee lichamen, tussen twee 
affecties: ‘arracher l’affect aux affections comme passage d’un état à un autre’ (158). 
Affect bestaat met andere woorden uit die bewegingen, die ‘affectueringen’ van het 
lichaam, zo citeert Deleuze Spinoza, ‘par lesquelles la puissance d’agir de ce corps 
même est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée…’ (Deleuze 1981, 69). 
Affect is wat tussenin gebeurt, een intensiteit, een proces waarin subject en wereld, 
lichaam en lichaam, subject en object een samenstelling vormen die op een andere 
manier interageert dan via binaire opposities.50,51  

Een laatste opmerking: deze poging om een CsO te worden, hoeft niet begrepen te 
worden als een keuze tegen de rede. Integendeel, zich tot een CsO omvormen, is 
doorstoten naar een denken dat zich niet beperkt tot bekende posities, percepties en 
affecties. Het CsO gaat samen met het ‘goede denken (…) waarbij de mentale 
verwerking ten dienste staat van de impulsen uit de grote buitenwereld’ (Keunen 
2005, 65).  

 
                                                      
50 Of zoals Bourassa het formuleert: ‘Affects (…) place the human into a composite with the nonhuman, 
and each element of the composite participates in the affect as much as any other’ (Bourassa 2009, 26, 67). 
51 We kunnen in dit onderscheid tussen affectie en affect het modale verschil erkennen dat Ngai maakte 
tussen emotie en affect.  
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In wat volgt wil ik vanuit bovenstaand kader naar affecten kijken in Gangreen I 
(Black Venus). Ik wil de oscillatie bestuderen tussen virtueel en actueel, CsO en 
organisme, het inhumane (de wereld) en het subject. Affect vormt daartoe de sleutel: 
‘Affect allows us to think of the human in terms of what surpasses it, undermines it, 
fragments it, but also in terms of what simultaneously supports its [sic], energizes it, 
and holds it together’ (Bourassa 2009, 26). Hoe beïnvloedt de affectsfeer van het 
burgerlijke de hoofdfiguur, hoe onttrekt hij zich daaraan en wat gebeurt er in welke 
omstandigheden met deze vrijgekomen energie?  

9.4.2 Opgeschroefd beest of bevrijd organisme? Imitatie of 
proces? 

Op het niveau van de affecten keert het antagonisme tussen natuur en cultuur terug. 
Nadat de protagonist met Cathérine heeft afgesproken om de volgende dag op een 
tweeweekse trip te vertrekken, keert hij uitgelaten terug naar huis:  

mijn jasje vloog uit en rennend, dansend, zingend, huppelend als 
schoolkinderen in de zomer legde ik de drie kilometer af, maar toen ik het 
plompe huis zag opdoemen, kreeg ik het opeens koud, ik werd op een vreemde 
manier kalm, een ijskoude hand vloog rond mijn keel en ik ging niet naar 
binnen want ik wist wat er dan zou kunnen gebeuren (109-110)  

Wanneer de ik-figuur zijn thuis nadert, slaat zijn stemming om. De vreugdevolle 
verwachting van het avontuur botst op de huiselijke affectsfeer die ‘koud’ tot 
‘ijskoud’ aanvoelt en verstikkend werkt: ‘een ijskoude hand vloog rond mijn keel’. De 
huiselijke sfeer grijpt hem vast en dwingt hem in een houding waarin hij (letterlijk) 
op de drempel blijft staan. 

In de thuissituatie keren dergelijke affecties verschillende malen terug: de 
protagonist wordt op zo’n manier geraakt dat hij op zichzelf teruggeworpen wordt. 
In België komt hij niet tot enig contact met zijn omgeving: hij ‘dwaalde als een 
vreemdeling rond in een versteend, windstil landschap van het Pleistoceen met 
roerloze bomen, vertind water, de horizon vlakbij, ijsgekoeld, verdund, verschraald’ 
(58). De affectieve omgeving is kaal en koud, ‘de atmosfeer christelijk’ (59). De 
verschillende gevoelens die hij ervaart, zijn negatief en sluiten hem af van de 
anderen: minachting, vermoeidheid, tamheid, afkeer, weerzin, de pest, wraak (57-
59). Wanneer hij ruzie heeft met zijn vrouw, vormt zijn organisme een fort: ‘ik werd 
(…) nog harder, het was alsof een pel om mijn hart kwam (…), kapot van medelijden 
met mijn kinderen, maar desondanks te trots om bij hen te knielen en vriendelijk te 
zijn’ (108). De affectieve reactie op deze omgeving is er steeds een van afwijzing: het 
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subject wil dat milieu niet toelaten en plooit op zichzelf terug. Dit type affectie plaatst 
het subject in een duidelijk afgebakende positie.  

 
Tegenover deze thuissituatie die de hoofdfiguur beknelt en telkens weer verwondt, 
poogt hij een andere verhouding tot de omgeving te ontwikkelen, een andere manier 
om met het heden om te gaan. We zouden daarbij twee manieren kunnen 
onderscheiden: een transcendente en een immanente. In het eerste geval worden het 
Leven en de Natuur bezongen als godheden, als instanties die verantwoordelijk zijn 
voor het bestaan en de organisatie ervan. Blijft het onderscheid tussen de natuur en 
de ik-figuur hier bestaan, dan vervaagt het bij immanentie: een ongedetermineerde 
zone ontstaat. In de termen van Deleuze en Guattari kunnen we stellen dat er bij de 
transcendente beleving van de natuur eerder sprake is van affecties (het subject 
neemt een positie in) en metaforiek in de zin van imitatie (gebaseerd op een 
gelijkenis); bij de immanente ervaring gaat het om affect en metaforiek in de zin van 
een proces (desubjectivering van het subject):   

L’affect n’est pas le passage d’un état vécu à un autre, mais le devenir non 
humain de l’homme (…). >C@e n’est pas une imitation, une sympathie vécue ni 
même une identification imaginaire. Ce n’est pas de la ressemblance, bien qu’il 
y ait de la ressemblance. Mais justement ce n’est qu’une ressemblance 
produite. C’est plutôt une extrême contiguïté, dans une étreinte de deux 
sensations sans ressemblance (…). C’est une zone d’indétermination, 
d’indiscernabilité, comme si des choses, des bêtes et des personnes (…) avaient 
atteint dans chaque cas ce point pourtant à l’infini qui précède immédiatement 
leur différenciation naturelle. C’est ce qu’on appelle un affect’ (Deleuze e.a. 
1991, 163-64).  

Met deze uiteenzetting uit Qu’est-ce que la philosophie komen we op een kritiek punt. 
De theorie van Deleuze & Guattari kent een duidelijke voorkeur voor het verlangen 
ten nadele van organisatie en normering. Ietwat gechargeerd stellen Steven Best en 
Douglas Kellner dat de Franse filosofen de kaart trekken van ‘art, the body, and 
highly individualized modes of being’ terwijl ze ‘reason, normalcy, and social 
convention’ stigmatiseren (Best e.a. 1991, 109). In de theoretische uiteenzetting gaf 
ik echter aan dat de vorming van een CsO niet betekent dat men de rede de rug 
toekeert. Deleuze & Guattari spreken veeleer van een voortdurende oscillatie tussen 
de verschillende niveaus: tussen het actuele en het virtuele, het lichaam en CsO, 
affectie en affect, organisatie en verlangen.  

De vraag blijft hoe we het onderscheid en de beweging tussen de niveaus operatief 
kunnen maken voor de analyse van een literaire tekst. Nemen we bijvoorbeeld een 
passage uit de inwijding van de hoofdfiguur bij de stam van Mbala:  
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het was alsof duizendjarige taboe’s [sic] mijn organen bevalen, want tijdens het 
hoogtepunt ging alleen een reeks jeukende schokken door mijn onderlichaam, 
een stroom genot die niet tot mij scheen te behoren maar die de laatste adem 
uit mijn longen perste (43-44).  

Enerzijds kunnen we spreken van een immanente ervaring: je zou kunnen zeggen 
dat de organen van de hoofdfiguur tijdens het vrijen met Mbala niet langer door het 
menselijke bewustzijn worden geregeerd. Zijn lichaam deterritorialiseert zich tot 
een CsO en wordt bezet door intensiteiten die zich onttrekken aan de bekende 
menselijke beleving. Het lichaam wordt dermate onpersoonlijk dat het aan de dood 
grenst.52 Anderzijds kun je het fragment als een transcendente beleving lezen met 
een variatie op het bekende motief van eros en thanatos dat tevens gebruik maakt 
van enkele clichématige beelden: ‘alsof duizendjarige taboes’, ‘een stroom genot’. In 
die zin sluit het fragment aan bij de despotische man die niet bevreesd is de dood in 
de ogen te kijken, ze te bestrijden en te overwinnen. 

Dit voorbeeld geeft aan dat het onderscheid tussen de niveaus moeilijk te maken 
valt. Eén passage kan aanleiding geven tot een interpretatie op het niveau van het 
verlangen en op dat van de organisatie. In wat volgt, wil ik deze ambiguïteit bewaren, 
en zo de normatieve implicaties van Deleuze & Guattari vermijden. Mijn focus ligt op 
de manier waarop het hoofdpersonage zijn doorbreking van de normativiteit 
benoemt, de manier waarop hij die vormgeeft, en de implicatie die dat heeft voor zijn 
affectieve verhouding tot de omgeving. 

 
Het dier vormt voor de protagonist een beeld voor een ander leven: ‘en in bed werd 
ik een dier en bronstig viel ik op haar aan’ (34-35). Het personage wordt, en in die zin 
zou je kunnen spreken van een proces. Het dier als transgressie wordt echter ook 
beschreven als een zijnstoestand: ‘dan kan je echt een beest zijn, gewoon maar 
bespringen, dekken, zonder égards’ (115). Zonder égards bespringen en dekken zijn 
karakteristieken die aan het dier worden toegeschreven en waarop de protagonist 
zijn handelen baseert. Hij maakt de bewuste keuze om een bepaalde affectieve 
positie in te nemen, en binnen deze context is het beter om te spreken van een 
imitatie.  

De verteller spreekt ook over ‘het volledige leven’ om de transgressie voorbij de 
dagelijkse normen aan te duiden: ‘daden die ze [de mensen] bedreven hebben in 
zeldzaam intense ogenblikken, waarin ze volledig zichzelf zijn’ (26); ‘en overal het 
Beest dat in ons schuilt, te voorschijn springend als we er het minst op bedacht zijn, 

 
                                                      
52 Het CsO is steeds onpersoonlijk, zoals Simon O’Sullivan opmerkt: ‘It is always a BwO, never mine or 
yours, or his or hers. It is is constituted solely by apersonal affects’ (O’Sullivan 2006, 115). 
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om enkele uren volledig te leven’ (104). Het volledige leven impliceert een intens 
proces dat zich onttrekt aan heersende gedragsvormen. Dat wordt niet bereikt door 
zich bedachtzaam open te stellen voor de omgeving. De protagonist ziet het volledige 
leven als een terugkeer naar een oorspronkelijke, ideale en dierlijke positie die niet 
is aangetast door beperkingen van welke aard dan ook. Het is een vorm van genade 
die bezongen en beleden moet worden: ‘ten slotte in aanbidding neerknielen voor 
het mirakel dat leven heet, God in de hemel, wat leef ik graag, soms ga ik kapot van 
doodsangst, ik wil niet sterven!...’ (104).  

Opmerkelijk is dat de verteller in de passage voorafgaand aan het tevoorschijn 
springende Beest beschrijft welk effect de leefomgeving op zijn lichaam zal hebben 
nu ‘het droge seizoen in aantocht’ is:  

vier maanden van krakende hitte, pijn in de neus tijdens het ademen, 
gesprongen lippen, elektriserend haar (…), eten met een handdoek om je nek 
om het zweet op te vangen, plotse woedeaanvallen, op het laatst leverextract 
om niet door de knieën te gaan, nòg meer zuipen dan anders en in de dorpen 
bonkende tamtams, gewelddaden, hennep, arak, orgieën, bloed en stront en 
overal het Beest dat in ons schuilt (103-104).  

De ik-figuur geeft geen omschrijving van de manier waarop hij zijn leefomgeving aan 
het beleven is, maar lijkt met een zeker genoegen vooruit te kijken naar het effect dat 
die veranderde omgeving op hem zal hebben.53 Ondanks de uitputting zal hij 
doorzetten; ‘telkens opnieuw de krankzinnige rush, roekeloos met krachten gooien, 
alles opleven, ademloos toekijken als ongekende energiebronnen opeens losbreken’ 
(104).  

De protagonist stelt het voor alsof de harde en primaire condities hem zullen 
(terug)brengen naar het volledige leven, maar uit het voorgaande mag vooral blijken 
dat hij bewust naar die toestand streeft en er de controle over behoudt. De 
transcendentale omgang met de omgeving ligt in de lijn van het discours over de 
Natuur – zoals die gesymboliseerd werd in Mbala en Cathérine de Bora. Het volledige 
leven is net als de natuur niet een onvoorspelbare bestaansvorm waarin het subject 
zijn identiteit op het spel zet, maar is een vaststaande categorie waarin het een 
ideaalbeeld van zijn identiteit kanaliseert. De tegenstelling die de protagonist maakt 
 
                                                      
53 In zijn bespreking van Tien brieven rondom leven en dood ontwaart J.F. Vogelaar een ‘masochisties genot’ 
in Geeraerts’ cultuurpessimisme (Vogelaar 1974, 37). Iets soortgelijks zou men kunnen opmerken over de 
manier waarop de ik-figuur in Gangreen I vooruitkijkt naar de beschreven uitputtingsslag. Deze zal hem 
immers nooit waarlijk uitputten omdat hij als kolonisator over de mogelijkheden beschikt om zich 
daartegen te beschermen. Net zo is de moderne wereld verrot, maar heeft hij ‘de middelen van een 
leisure-class’ (idem) om zich af te zonderen van die wereld. De hoofdfiguur schetst, net als bij het vissen of 
bij seks, een heroïsch beeld van zichzelf: ondanks alle slechte condities, blijft hij krachtdadig en effectief 
resultaten boeken en overwinningen behalen.  
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in de volgende uitspraak is dan ook een valse: ‘ik wilde nooit meer denken, alleen 
leven’ (102). Ze is vals in die zin dat het gewenste leven een specifieke keuze is voor 
een bedacht en verzonnen leven.  

 
De inwijding die de hoofdfiguur ondergaat bij de stam van Mbala is een ritueel, en 
valt in die zin te beschouwen als een passage die gepland en gecontroleerd is. Vanaf 
het moment dat hij bloedbroeders wordt met de stam verliest hij zijn culturele 
identiteit: ‘geen westerling meer, (…) ik onderging nu de inwijding, sacraal, 
archaïsch, eeuwen cultuur vielen van mij af’ (43). Ook hier vormt de inwijding een 
terugkeer; het is een zogenaamde ‘averechtse inwijding’: de synthese tussen het 
subject en de omgeving wordt lichamelijk, dynamisch en momentaan beleefd (cf. 
9.1.1).  

Dat omschrijft de verteller als volgt: ‘ik voelde me niet langer eenzaam, vervreemd 
in mijn omgeving geworpen, ik werd er één mee en als ik bewoog was het alsof ver 
buiten mij elke spier in een veerkrachtig etui verschoof’ (46). De organisatie van het 
lichaam van de ik-figuur ontbindt, binnen en buiten zijn steeds moeilijker te 
onderscheiden en zijn denken wordt ‘opgenomen in het Grote Bewustzijn’ (46). Hij 
staat open voor de impulsen en intensiteiten van zijn omgeving: ‘een machtige 
amplificator werd op ieder van mijn zintuigen geënt, muren die tussen mij en de 
werkelijkheid hadden gestaan, verdwenen opeens, oneindig veel details besprongen 
in een onderdeel van een seconde mijn waarneming’ (45-46).  

Zijn denken onttrekt zich bij momenten aan de bestaande categorieën van 
representatie, en de metaforische beelden ontstaan niet langer op basis van een 
gelijkenis maar impliceren een worden: ‘de blijdschap is grasachtig, boomachtig, 
blauw, stralend, beweeglijk, diafaan, ze geeft schubben, haren en pluimen…’ (45). Het 
denken keert terug naar een neutrale intensiteit: ‘iedere aangeleerde wetenschap 
was totaal waardeloos geworden, Goed en Kwaad hadden nooit bestaan, de taal werd 
opnieuw kreet’ (46). Het lichaam onttrekt zich verder aan zijn normale 
lichaamsgedragingen en wordt een brok intensiteit:  

en toen de trommelaars aarzelend de eerste slagen op de tamtam gaven, kreeg 
ik een schok, ik sprong op, mijn hart begon te stuwen en te zuigen en ik werd 
Ritme en toen de tamtams frenetiek begonnen te bonzen tot in mijn 
beendermerg, strekte ik beide armen zijdelings uit en begon te dansen (…), ik 
sprong, ik zweefde, als ik de aarde even raakte, was het alsof een rubberkussen 
onder mijn voetzolen me afduwde, mijn hart klopte nu rustig, mijn longen 
waren machtige blaasgalgen (47-48) 

Het lichaam wordt intensiteit in deze passage (‘Ritme’), en tevens lijkt het te worden 
bewogen door iets dat buiten de subjectiviteit van de hoofdfiguur valt. De laatste 
frasen suggereren dat het subjectieve bewustzijn wel aanwezig blijft. Dat is nog 
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duidelijker in de weggelaten passage: ‘langzaam, wulps, nauwkeuring, in vervoering, 
nooit miste ik een maat, mijn spieren werkten soepel, krachtig, onfeilbaar’ (48). De 
nadruk op nauwkeurigheid en verfijning, herinnert aan de veredelde of 
aristocratische versie van het burgerlijke bestaan waarnaar de hoofdfiguur zich 
richt. Eerder (cf. 9.2.5) zagen we al hoe de hoofdfiguur lichamelijke processen 
weergeeft in termen van rationele technieken: ‘ik zag het lymfevocht klimmen, de 
zenuwdraden schokjes krijgen, de hersenen golven uitzenden als op een 
geprojecteerde microscoop-en-Röntgenfoto’ (47). De neutrale intensiteit van het CsO 
krijgt opnieuw vorm in de organen die onder het toezicht staan van het bewustzijn.  

Er is met andere woorden sprake van een reterritorialisering. In de termen van 
het essay ‘Spinoza et nous’ grijpt de ik-figuur terug naar ‘un plan d’organisation et de 
développement’ (Deleuze 1981, 172) waarin de ontwikkeling van vormen, 
georganiseerde lichamen en subjecten centraal staat. De protagonist ziet ‘de aardbol 
met eromheen de wolken, de winden, het weer, de sterren, de leegte, alles in goed 
afgetekende lagen’ (Geeraerts 1968, 46). Tegenover dit niveau van organisatie staat 
‘un plan de composition’ waarin er van vormen niet langer sprake is, ‘mais 
seulement des rapports de vitesse entre particules infimes d’une matière non 
formée. Il n’y a plus de sujet, mais seulement des états affectifs individuant de la 
force anonyme’ (Deleuze 1981, 172). Dat niveau is eveneens aanwezig in de beleving 
van de ik-figuur: ‘de wereld werd langzaam met een geel waas overtrokken en een 
warmte zoals ik er nog nooit een gevoeld had, nam bezit van mij als een hevige 
vrouwenhand’ (45). De inwijding in de stam waartoe Mbala behoort, toont met 
andere woorden de oscillatie tussen de verschillende niveaus, het actuele en virtuele, 
het lichaam en CsO, affectie en affect, organisatie en compositie.  

 
Ik wil deze discussie van het affect in Gangreen I afsluiten met een fragment dat 
toont hoe snel deze schommeling tussen de niveaus plaatsvindt. Net voor de 
protagonist met Cathérine gaat paardrijden, nemen zij een stuk hennep. De ik-figuur 
wordt daarbij ‘bevangen door een vreemde roekeloosheid, een gevoel van almacht, 
uitdagend, jong, kracht zonder grens, onweerstaanbaar’ (123). Enerzijds kunnen we 
hier spreken van een brissement van het ik. Het gevoel dat hem bevangt is geen 
afgebakende positie, maar een affect: hij wordt opgenomen in een ‘kracht zonder 
grens’. Anderzijds loert ook hier de mythe van despotische man om de hoek: 
bevangen door een grenzeloze kracht, slaagt hij er toch in die te temmen. 

De hoofdfiguur en Cathérine gaan vervolgens paardrijden en de focus komt te 
liggen op de krachtdadige beheersing van de energie van het wilde paard: ‘het was 
alsof opeens de hoofdsproeier van de carburator volop benzine kreeg, zijn kont 
begon op een vreemde, spastische manier op en neer te rukken (…), ik vierde de 
teugels en langzaam haalden we de witte merrie in’ (123-124). Wanneer beiden 
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afstappen, ‘met veelkleurige vlekken voor de ogen, ritselend, suizend’ (124), 
bespringen zij elkaar:  

ik begon mijn broek los te maken, gejaagd, heet, en zij deed hetzelfde en ze ging 
op haar buik liggen, haar kontje even omhoog en ik dekte haar hinnikend, het 
was er onmiddellijk en we rolden in het zand, mijn arm bloedde en in mijn rug 
staken doorns, bestoft, besmeurd, met knikkende knieën stond ik op (124) 

De passage beschrijft een brok intensiteit, maar valt tevens te interpreteren binnen 
de pornografische fantasie waarin alles vanzelf gaat (‘“Tout” va de soi’, cf. 9.3.3). 

Hierna voelt de hoofdfiguur ‘walg en braakklust’ (124). Hij wordt zich bewust van 
zijn beperkte menselijke positie en keert zijn blik af van twee copulerende paarden: 
‘ik >ben@ slechts een bronstige bok, een wezen dat door een opgeschroefd vitalisme 
wil ontsnappen aan het bewustzijn, het tekort van zijn ras’ (124). Hier is van enig 
‘devenir(-animal)’ geen sprake meer. Het bestaan krijgt opnieuw vorm als 
afgebakende oppositie: natuur en cultuur. De hoofdfiguur zondert zich af, maar 
wordt bevangen door de omgeving en laat zich opnemen in een affect: ‘de zon 
brandde in mijn nek, ik werd langzaam één met de hitte, ik werd temperatuur’ (124). 
Tot Cathérines hand op zijn schouder deze intensiteit onderbreekt. Ze keren samen 
terug naar huis, waar hij na vijf uur slapen ontwaakt en zich klaar voelt voor ‘nieuwe 
stommiteiten’ (125).  

De doorbrekingen van het organisme naar een CsO zijn bij de protagonist van 
Gangreen I van korte duur. De vrijgekomen energie wordt snel gekanaliseerd en leidt 
tot een subjectvorming met welgekozen, al dan niet beestachtige ‘stommiteiten’. Het 
affectief welbevinden zoekt de protagonist niet in de opheffing van zijn subjectiviteit, 
maar in het bevestigen van zijn identiteit als heerser (cf. hoofdstuk 11). Daaraan 
verbonden zijn de beelden van het dier, het volledige leven, de Congolese omgeving. 
Zij maken een terugkeer mogelijk naar een meer oorspronkelijke conditie die de 
mens niet inperkt.  

9.5 Tot slot: weggebrand trauma? Kritiek versus 
therapie. 

Gangreen I (Black Venus) is ‘het verhaal van het eerste litteken’, aldus het derde motto 
van het boek. De roman vertelt van het trauma dat de hoofdfiguur heeft opgelopen 
door de botsing tussen natuur en cultuur in het contact met de zwarte vrouw. Dit 
trauma, deze bewustzijnsschok, vormt binnen het wereldbeeld van Geeraerts een 
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inwijding, een noodzakelijke passage die de mens moet doormaken om tot een 
synthese te komen waarin lichaam, geest en wereld samenvallen. Die kan bereikt 
worden door het therapeutische en bewustzijnsverruimende schrijven waarmee de 
auteur zichzelf risicovol blootgeeft. De auteur geeft zijn ‘gangreen’ bloot die erin 
bestaat ‘dat zoveel onbeschaamde erotiek en zoveel onbeschaamde moordlust in 
hem zijn losgebarsten’ tijdens zijn koloniale periode (Geerts 1969, 944).54 Tegelijk 
dient deze existentiële schok een politiek-culturele agenda. Het contact met de 
natuur dient de culturele en Europese beschaving te ontmaskeren als een instituut 
dat de menselijke vrijheden en mogelijkheden beknelt en beknot.  

Uit de voorgaande analyse mag blijken dat de politieke functie van het schrijven 
en de therapeutische functie elkaar tegenwerken. De protagonist bekritiseert de 
beschaving vanuit een mythisch beeld van zichzelf als despoot, maar miskent dat de 
mogelijkheidsvoorwaarden voor deze mythe gelegen zijn in de koloniale condities 
die hij zelf mee in stand houdt. Wil Geeraerts zichzelf ontmaskeren, zijn ‘gangreen’ 
afhakken, dan zou hij net die mythe moeten doorprikken met een kritische analyse 
van de koloniale werkelijkheid. Geeraerts’ claim dat hij onverbloemd zijn persoon 
weergeeft zoals die toen was, heeft ertoe geleid dat hij de mythe van die persoon 
zonder meer reproduceert.55 De verteller heeft de ‘gangreen’ met andere woorden 
niet kunnen wegbranden. Het symbolische einde van de roman onderstreept dat. Op 
het vliegtuig terug naar België neemt hij de plaat met een opvoering van Stravinsky’s 
Le sacre du printemps vast. Hij draait die om en ‘in een mist van tranen’ (211) leest 
hij:  

Lorsque le 28 mai 1913, “Le Sacre du Printemps” fut créé au Théâtre des 
Champs-Elysées à Paris, e >sic@ public fit tant de bruit qu’Igor Strawinsky quitta 
la salle et… (211).  

De (in)wijding van de lente, een nieuw begin, heeft niet plaatsgevonden, en de 
protagonist moet zijn paradijs verlaten. Het einde van de roman onderstreept de 
idee dat de ‘sacre’ een ‘massacre’ werd – zoals zijn vrouw het noemt (206). Nergens 
wordt het perspectief van het ik-toen door het ik-nu overstegen of bekritiseerd.  

Dit impliceert dat het paradijs van Kongo zoals de protagonist dat beleefd heeft, 
als de blijvende oplossing wordt beschouwd voor het trauma. Vandaar dat Hugo 
Bousset de ‘gangreen’ van het hoofdpersonage niet ziet in zijn excessief seksueel en 
gewelddadig gedrag, maar in het verlangen naar Kongo dat de auteur ervaart na zijn 
terugkeer in België. Door Kongo te mythologiseren tijdens het schrijven, zou 

 
                                                      
54 Over het al dan niet autobiografische karakter van de roman, zie hoofdstuk 8 en 9.1.2. 
55 Voor een soortgelijke analyse in verband met Gangreen 2, zie De Wispelaere 1973, 64-65. 
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Geeraerts zijn verlangen bestrijden. Hij gaat ‘tekeer tegen het verterende heimwee 
naar een verloren tuin van Eden, tegen de waanzinnige nostalgie naar het wilde, 
ongerepte Zaïre’ (Bousset 1989, 5). Het schrijven heeft in deze opvatting niet zozeer 
een zelfkritische of genezende functie, maar een bezwerende. 

Mijn analyse heeft tevens getoond hoe de mythe die de protagonist van zichzelf als 
despotische man schept geen oplossing kan bieden voor de onrust die hij als gevolg 
van het trauma in Kongo ervaart. De onrust vormt immers de dialectische 
voorwaarde om tot het mythische beeld te komen van een man die moeiteloos en 
efficiënt situaties naar zijn hand kan zetten. Stravinsky’s stuk is opnieuw 
verhelderend: de protagonist verlangt ‘het afschuwelijk stotend ritme, de 
existentiële onrust van de losbrekende strijkers te ondergaan’ (207, mijn 
accentuering). Bousset drukt het met een oxymoron goed uit: de protagonist kon 
zich in Kongo ‘gewonnen verloren’ overgeven aan al wat de burgerlijke maatschappij 
niet is (1977, 15). De onrust is een noodzakelijk onderdeel van de mytheschepping, 
wat die mythe als oplossing van de onrust tegelijk tot mislukken veroordeelt.56 Dat 
blijkt duidelijk uit de ‘gangreen’ die centraal staat in deze roman, het seksuele 
contact met de vrouw. Aan de hand daarvan illustreer ik kort ook de voorgaande 
conclusies.  

De seksualiteit dient in Gangreen I als protest tegen de burgerlijke en katholieke 
beschaving. Dat wordt kernachtig uitgedrukt in deze antagonistische uitspraak: ‘ik 
vind erotiek nog altijd de beste reactie tegen de ondraaglijke christelijke moraal’ 
(100). Tegelijk verkrijgt deze seksualiteit een mythische dimensie. Niet toevallig 
spreekt de verteller over een ‘heidense, heilige periode’ (7): op verschillende 
momenten wordt het heidense in deze roman op een heilige of sacrale manier 
ervaren.  

Zo vrijt de protagonist met het kind Cécile. Wanneer zij kussen, is er sprake van 
een ‘averechtse inwijding’ die geruisloos verglijdt in een mythisch zelfbeeld: ‘vreemd 
ontroerd zoende ik mijn dochtertje, dan gleden langzaam eeuwen schuldgevoel van 
me af en ik werd een jonge dunne farao die verrukt, op het marmeren bed, zijn zuster 
benadert (…), je bent mijn kleine Nefertite, dacht ik’ (136). Deze mythe van de man 
als heerser wil het katholieke schuldbesef verstoren, maar lijkt tegelijk geen 

 
                                                      
56 De stijl van Gangreen I sluit daar bij aan. Met lange zinnen vol lyrische monologen en met gejaagde 
opeenvolgingen van korte gedachten, lichamelijke indrukken, brokjes feitelijke informatie, observaties, 
zintuiglijke gewaarwordingen, wil de tekst de indruk wekken van een vloeiend geheel waarbij de 
hoofdpersoon steeds accuraat, scherp en met zelfzeker benoemde gedachtes en gevoelens reageert op zijn 
omgeving. De impressie ontstaat dat de vorm en de inhoud van de gedachten en ervaringen ondergeschikt 
zijn aan het effect van lichtheid, intensiteit en voortstuwende continuïteit – wat door critici bestempeld 
werd als ‘een draaikolk, een overstelpende lawine’ (Mestdagh 1972, 35) of een ‘onophoudelijke ejakulatie, 
een vulkaaneruptie’ (Deflo 1973, 171).  
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oplossing te bieden voor de verwardheid van de protagonist. Enkele pagina’s verder 
stelt hij, na een lofzang op Gaius Julius, de retorische vraag: ‘was het uw duivel die 
schaterend in mij voer en mij de volgende drie maanden als een gek in een tollende 
carrousel joeg in het gezelschap van een schreeuwerige hoer, een gulzig 
kindvrouwtje en een babbelzieke pop?...’ (151, mijn accentueringen). De onrust staat 
in dit citaat centraal, maar de volgende pagina’s demonstreren vooral het plezier dat 
de hoofdfiguur op de ‘tollende carrousel’ beleeft: ‘uitgelaten gevierd met gierend 
naaien, zuipen, naaien, schelden, vechten’ (151).  

Seksualiteit vormt in Gangreen I een vitalistisch beleefde negatie van burgerlijke 
taboes die voor de hoofdfiguur een kritische functie heeft, maar geen therapeutische. 
De roman komt zo niet tot een positieve herformulering van seksualiteit. Meer zelfs, 
hij grenst aan de ultieme negatie: de dood. De seksuele climax lijkt op sterven: ‘in een 
kort zwart gebied wordt zuurstof afgesneden, de pupillen vergroten, de rand van het 
Niets (kom Dood!) maar in de plaats ervan komt adem, gretig ademen’ (178). 
Omgekeerd worden de doodschokken van een zwarte man vergeleken met het 
orgasme: ‘het was als tijdens een orgasme na lange onthouding, de zaadschokken 
houden niet op en toen viel hij opeens slap’ (208). De ‘doodsangst’ van de man is 
voor de verteller een synoniem voor ‘de wilde levensdrang van ieder mens’ (208). 
Geerts merkt terecht op dat erotiek en dood voor de protagonist ‘merktekens van 
authenticiteit’ (Geerts 1969, 943) zijn: momenten van het volledige leven. De 
hoofdfiguur beschouwt het als iets positiefs wanneer hij bij Mbala ‘voor de eerste 
maal het gevoel >had@ alsof ik doodging in de armen van een vrouw’ (35).  

Toch brengt ook de dood geen loutering voor de hoofdfiguur. Op de woede om 
Mbala’s dood (en die van hun ongeboren kind) volgt een orgieachtig schouwspel met 
Monica en Pinto; op de matras waarop Jan Jansen sterft heeft Joseph voor de eerste 
maal seks met Julie (‘erôs thanatos dacht ik’ (162)); door haar abortus krijgt Julie 
hevige koorts en een aanzwellende pijn in de onderbuik. De seksualiteit baart 
letterlijk en figuurlijk geen leven. Als ik in de inleiding tot dit stuk de inzet van 
Gangreen I (Black Venus) de zoektocht noemde naar een leven waarin de vitaliteit 
van lichaam en geest zich ten volle kan ontwikkelen, dan moet de conclusie zijn dat 
de roman dit leven (nog) niet vindt. 
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 10 Snotbanaal melodrama: Grenzen en exces 
in Turks fruit 

Het zijn dingen die in je opgestapeld liggen en die 
op een gegeven moment vorm moeten krijgen, die 
eruit moeten. Omdat het anders verloren gaat. Dat 
heb ik altijd heel sterk gehad, het tragische gevoel 
van alles wat voorbij gaat, dat wil ik vasthouden. 

Jan Wolkers in gesprek met Jessurun d’Oliveira 

 
‘Ik was aardig in de rotzooi gekomen nadat ze bij me weggegaan was,’ luidt de eerste 
zin van Turks fruit (Wolkers 1969, 11). In Wolkers’ vijfde roman tracht de anonieme 
ik-figuur, een kunstenaar-beeldhouwer, te begrijpen waarom zijn geliefde Olga hem 
verlaten heeft: ‘Wat was er gebeurd. Met haar, met Olga. Wat was er veranderd in de 
loop der jaren. Of was ik blind geweest voor iets dat er altijd al was’ (122-23). In een 
poging deze liefdesgeschiedenis te begrijpen, memoreert de verteller hun eerste 
ontmoetingen, hun intense samenzijn in de eerste jaren van hun huwelijk, de 
pijnlijke en zich steeds sterker manifesterende breuk, het einde en de nasleep 
daarvan, waarin de ik-figuur tracht om te gaan met gevoelens van ellende en 
wanhoop. De roman eindigt met Olga die ziek wordt en sterft aan een hersentumor. 
In zijn herinneringen aan hun liefde ziet de verteller de eerste kiemen van Olga’s 
verval al ontstaan. Het monument dat de roman voor Olga en voor hun liefde opricht 
is met andere woorden steeds getekend door het onvermijdelijke verval en verlies 
van beide. Turks fruit getuigt van ‘het vasthouden van het tragische gevoel dat alles 
voorbij gaat en vervalt’ (Bousset 1973, 54-55).  

Turks fruit verbeeldt ‘de Wolkeriaanse gedachte dat het leven de dood met zich 
meedraagt’ (Boomsma 1989, 3). In de vitalistische beleving van hun liefde en 
seksualiteit bestrijden de hoofdfiguur en Olga de dood en kunnen zij die even 
overwinnen. In het aanschijn van de dood mag het leven voor Wolkers op geen enkel 
gebied worden ingeperkt (Boomsma e.a. 2006, 4-5). De roman vertoont een 
preoccupatie met grenzen, met de doorbreking en overtreding ervan, maar ook met 
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het veilig stellen van afgrenzingen. De roman is geobsedeerd door het exces en het 
overvloedige, maar getuigt tegelijk van een drang naar harmonie en evenwicht. 
Aanvankelijk sterk contrasterende polen worden met elkaar in botsing gebracht of 
op elkaar betrokken. Dit inhoudelijke motief geldt ook voor de vorm: het rauwe 
taalgebruik en het emotionele exces doorbreken op het eerste gezicht het burgerlijke 
fatsoen en de traditionele romanvorm. Tegelijk is Turks fruit door de spiegeling en 
herhaling van scènes en motieven net een doordachte en goed gestructureerde 
roman.1 

Ik wil deze noties van grensdoorbreking en –bevestiging en van exces en 
harmonie als uitgangspunt nemen voor een bespreking van het lichaam in Turks 
fruit. De focus op grensdoorbreking mag niet verward worden met de poëtica van de 
taboedoorbreking die ik in de inleiding tot dit hoofdstuk bespreek. Die poëtica gaat 
uit van de receptie van een roman: ze (veronder)stelt dat een boek taboes in de 
extratekstuele werkelijkheid mee heeft helpen doorbreken. In deze analyse wil ik mij 
daarentegen toeleggen op de verhaalwereld in de tekst zelf. Welke grenzen 
construeert het personage voor zichzelf, welke zou het willen doorbreken en welke 
transformaties beoogt het daarmee? Vanuit die tekstanalyse kan vervolgens de vraag 
worden gesteld in welke mate de tekst aansluit bij of verschilt van normatieve 
grenzen of discoursen. 

In een eerste deel bespreek ik de manier waarop Turks fruit te verbinden valt met 
de melodramatische verbeelding en haar emotioneel exces en gepolariseerd 
wereldbeeld. In een tweede deel ga ik in op de verhouding tussen het emotionele 
exces en authenticiteit, en op de constructie van de affectieve toon. Vervolgens 
bespreek ik in het derde deel de discursieve orde van het lichaam aan de hand van de 
polarisering tussen leven en dood, harmonie en afval. De manier waarop deze orde 
zich manifesteert in het centrale antagonisme tussen het artiestenleven en het 
burgerlijke kapitalisme vormt de inzet van het vierde deel. Via het abjecte bespreek 
ik in het vijfde deel hoe datzelfde conflict tevens een onderdeel is van de levenswijze 
van de verteller-beeldhouwer en van de seksuele beleving. De ambivalente notie van 
het abjecte leidt uiteindelijk tot de concluderende vraag of er in Turks fruit sprake is 
van een doorbreking van de subjectieve en sociale orde, of van een rouwproces dat 
net het behoud ervan voor ogen heeft.  

 
                                                      
1 Iets soortgelijks wordt ook opgemerkt door J. Fontijn met betrekking tot het onderscheid tussen romans 
waarin de methode op het voorplan komt, en andere waarbij een dergelijke strategie afwezig lijkt (Fontijn 
1983, 25).  
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10.1 De melodramatische verbeelding en Turks fruit 

In de contemporaine en hedendaagse kritiek is Turks fruit getypeerd, en vaak 
pejoratief weggezet als een melodrama. Wolkers’ roman zou vervallen in 
sentimentaliteit en meligheid, of daar ternauwernood aan ontsnappen.2 Enige 
pathetiek is de roman zeker niet vreemd, en ook maakt de roman gebruik van 
contrasten die eigen zijn aan het melodramatische repertoire: de tegenstelling 
tussen de artistieke bohemien en de kleinburgerlijke vrouw, het conflict tussen de 
liefde en de materialistische wereld van het geld. De larmoyante slotscène beslecht 
dat conflict in het voordeel van de liefde en passie: de hoofdfiguur blijft Olga, 
verlaten door andere mannen, bezoeken zelfs ‘toen ze mijn aanwezigheid al niet eens 
meer opgemerkt moest hebben’ (214).  

In wat volgt wil ik deze genreaanduiding als kader behouden zonder een 
exhaustieve analyse te geven van de roman als melodrama. Het is niet mijn bedoeling 
om aan te tonen op welke punten Turks fruit overeenstemt dan wel verschilt met een 
traditioneel melodrama. Wel wil ik wijzen op de significante overeenkomsten tussen 
de roman en het melodramatische project. Daarbij weiger ik mee te stappen in de 
negatieve diskwalificatie van het genre. Ik beschouw melodrama als een centraal 
aspect van de moderne verbeelding dat inspeelt op de veranderingen en uitdagingen 
van de moderniteit. In een eerste paragraaf haal ik enkele distinctieve kenmerken 
van het genre naar voren die ons begrip van Turks fruit kunnen versterken in het 
perspectief van exces, lichamelijkheid en grensdoorbreking (10.1). Vervolgens 
bespreek ik in een tweede paragraaf hoe Turks fruit aansluit bij de melodramatische 
verbeelding (10.2).  

10.1.1 Melodrama als modaliteit 

In The Melodramatic Imagination (1995 [1976@) plaatst Peter Brooks de oorsprong 
van het melodrama in de tijd van en na de Franse revolutie. Melodrama ontstaat er 
als een reactie op het wegvallen van de sociale en morele hiërarchie van Kerk en 

 
                                                      
2 Volgens Fons Sarneel zakt het boek al snel weg ‘naar de sentimentaliteit van het melodrama’ (1983, 23), 
en Wam de Moor spreekt over ‘meligheid (…), clichés en kitschelementen’ (1983, 33). Voor Fens zit de 
roman ‘op de grens van het sentimentele’ (1983, 18), terwijl voor Poll ‘het ontbreken van loos pathos’ en 
‘de voortdurende aanwezigheid van lachwekkende details’ de roman behoeden ‘voor melodrama’ (1983, 
21). Brems ziet in Turks fruit ‘alle ingrediënten van een melodramatisch love story’, maar de roman 
ontsnapt aan ‘commerciële kitsch’ door de literaire verweving van ‘erotiek en dood’ via allerhande 
symbolen en motieven (Brems 2009, 339).  
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Staat. Niet via politiek of rede, maar via morele gevoelens tracht het vragen naar 
(on)schuld en naar de juiste manier van leven te beantwoorden nu die antwoorden 
niet langer kunnen worden afgeleid van een transcendentaal systeem. Volgens 
Brooks wordt melodrama ‘the principal mode for uncovering, demonstrating, and 
making operative the essential moral universe in a post-sacred era’ (1995, 15).  

Brooks benadert het genre dus vanuit een ethische optiek. Melodrama is niet 
louter een esthetische praktijk waarin empathie voorop staat, maar ook een manier 
om betekenis en zin te geven aan de wereld en het bestaan. Christine Gledhill spreekt 
van een modaliteit, een cultureel geconditioneerde manier van perceptie en 
esthetische articulatie (2000, 227):  

a modality which organises the disparate sensory phenomena, experiences, 
and contradictions of a newly emerging secular and atomising society in 
visceral, affective and morally explanatory terms (Gledhill 2000, 228-29).  

In die organisatie spelen het exces en de grenservaring een belangrijke rol.  
Melodrama maakt gebruik van het exces op zowel het vlak van de expressie als op 

dat van de representatie (Brooks 1995, 36). De wereld wordt gerepresenteerd als 
een groots opgezet manicheïstisch conflict tussen goed en kwaad, tussen ‘moral 
entities’ die op het toneel3 verschijnen als ‘pure signifiers’ (28): symbolen zijn 
eenduidig en personages hebben geen psychologische diepte. Het ‘retorisch exces’ is 
intrinsiek aan die vorm (36-41): personages drukken zich expliciet en direct uit in 
psychologische en morele abstracties waarmee ze zichzelf al dan niet identificeren; 
het gebruikmaken van overstatements, anti-thesis en hyperbolen wijst op de ‘refusal 
of nuance and the insistence on dealing in pure, integral concepts’ (40). 

De idee is dat net via deze polarisatie en dit retorisch exces de mogelijkheid 
bestaat om de wereld opnieuw moreel leesbaar te maken en het goede van het 
kwade te onderscheiden. Met haar excessieve vorm wil het melodrama voorbij de 
alledaagse realiteit reiken en ‘the moral occult’ articuleren. Met die laatste term wijst 
Brooks op ‘the domain of operative spiritual values which is both indicated within 
and masked by the surface of reality’ (5). We hebben er geen toegang toe, maar 
tegelijk stuurt het moreel occulte de dagelijkse realiteit en ons (psychologisch) 
handelen. Brooks vergelijkt het graag met het onbewuste: het moreel occulte is 
datgene wat onbereikbaar en verborgen lijkt, maar waartoe we toegang moeten 
verkrijgen omdat dit het gebied van waarde en betekenis is. De excessieve vorm en 
inhoud van melodrama dient die toegang te forceren.  

 
                                                      
3 Brooks situeert de oorsprong van het melodrama in het theater, en traceert in zijn studie de invloed 
ervan op de romans van Honoré de Balzac en Henry James (Brooks 1995). 
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Vandaar dat Brooks, in een soortgelijke psychoanalytische retoriek,4 de hypothese 
naar voren schuift dat melodramatische representatie en retoriek een bevrijding zijn 
van onderdrukking: ‘The melodramatic utterance breaks through everything that 
constitutes the “reality principle,” all its censorships, accomodations, tonings-down. 
Desire cries aloud its language in identification with full state of beings’ (41). Het 
melodrama breekt met andere woorden door de grenzen van het cultureel 
welvoeglijke, de burgerlijke beheersing en fatsoen. De personages in het melodrama 
trekken zich niets aan van rationele of ironische bedenkingen, en schamen zich niet 
voor hun pathos en hun sentimentele of buitensporige identificaties met het goede of 
het schone.5 Deze emotionele identificaties met ethische categorieën dienen immers 
steeds de articulatie van een verduisterende moraliteit in een post-sacraal tijdperk.  

 
Dat het melodrama gelooft in een ‘language of presence, purity, immediacy’ (66) 
onderscheidt het volgens Gledhill van die andere basismodaliteiten van de moderne 
verbeelding: realisme en (post)modernisme. Het realisme meent dat het de 
werkelijkheid kan representeren en de authentieke waarheid kan vatten, terwijl het 
(post)modernisme op uiteenlopende wijzen het falen van dat realistische project 
exploreert. Het melodrama meent dat het de werkelijkheid niet kan begrijpen door 
secuur werkelijkheidsonderzoek, en grijpt daarom naar krachten en verlangens 
voorbij de ratio en voorbij de conventionele representatie van het alledaagse. Ook 
het melodrama erkent de limieten van de taal en representatie van het realisme, 
maar in tegenstelling tot het (post)modernisme zal het die niet verder onderzoeken. 
Haar attitude is er een van ‘So what!’, en kent als centrale drijfveer ‘to force into 
aesthetic presence identity, value and plenitude of meaning’ (Gledhill 1992, 33). 

Daartoe wendt melodrama, zo mag intussen duidelijk zijn, ‘the mode of excess’ 
(Brooks) aan. In de wil om de kloof tussen de werkelijkheid en taal te overbruggen, 
gaat het melodrama in overdrive: ‘the postulation of a signified in excess of the 
possibilities of the signifier, which in turn produces an excessive signifier, making 
large but unsubstantiable claims on meaning’ (Brooks 1995, 199). Het wil datgene 
zeggen dat binnen de sociaal aanvaarde taal niet uit te spreken valt, en wendt zich 
daarom tot ‘highly symbolised personages, events and relations’ (Gledhill 1992, 37).  

In diezelfde kloof valt het belang van het lichaam voor melodrama te situeren. Het 
lichaam verschijnt als een noodzakelijk complement voor het woord en tracht die 
 
                                                      
4 Brooks betoogt in zijn studie dat melodrama en psychoanalyse soortgelijke problemen behandelen, en 
stelt zelfs dat ‘psychoanalysis is a kind of modern melodrama, conceiving psychic conflict in melodramatic 
terms and acting out the recognition of the repressed, often with and on the body’ ( Brooks 1995, xi).  
5 Net in die schaamteloosheid roept melodrama wrevel op: ‘The critical resistance and embarrassment 
that melodrama may elicit could derive from its refusal of censorship and repression (…)’ (Brooks 1995, 
41). Tegelijk vormt het ‘a profound source of melodrama’s appeal and persistence’ (42).  
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betekenissen uit te drukken waarvoor de taal tekortschiet: ‘In the gap of the 
language code, the grandiose, melodramatic gesture is a gesturing toward a tenor 
both grandiose and ineffable’ (Brooks 1995, 72). Deze lichamelijke expressie, die 
samen met muziek en visuele middelen de ‘text of muteness’ (56-80) uitmaakt, 
vormt een beeld en indicator van ‘a vaguely defined yet grandiose emotional or 
spiritual force that gesture seeks to make present without directly naming it, by 
pointing toward it’ (72). De status van het lichaam is dus dubbel: enerzijds lijkt het 
echter, directer en puurder dan taal: ‘a moment of victory of pure expression over 
articulation’ (idem). Anderzijds blijft het een teken dat slechts ontcijferd kan worden 
binnen een talige context: ‘any specification of the conceptual meaning of the 
gestural sign must be relayed through the system of articulated language’ (71). 

De aandacht van het melodrama voor het falen van de conventionele 
representatie en voor een occulte moraliteit, staat niet gelijk aan een 
onverschilligheid ten opzichte van de werkelijkheid. Linda Williams geeft aan dat het 
melodrama ‘is grounded in conflicts and troubles of everyday, contemporary reality’ 
(1998, 53). Via zijn specifieke modaliteit behandelt het melodrama historische 
gebeurtenissen als de Holocaust of de slavernij, en maatschappelijke problemen en 
sociale conflicten op het vlak van gender, klasse en etniciteit.  

In een poging de relatie tussen het melodrama en de realiteit te theoretiseren, 
stelt Gledhill dat het melodrama moet voldoen aan zowel ‘generic’ als ‘cultural 
versimilitude’. Het eerste betreft de verwachtingen die bestaan over een type 
fictionele wereld; het tweede ‘those conventions which represent what society takes 
as reality’ (Gledhill 2000, 235). In de wisselwerking tussen deze twee niveaus speelt 
de notie van de grens opnieuw een rol. Met ‘its search for polarising juxtapositions 
founded in referential recognition,’ is het melodrama ‘peculiarly attuned to the 
frisson of the boundary’ (Gledhill 2000, 237). Gledhill doelt hier op de grenzen van 
de dominante cultuur en haar voorstelling van de werkelijkheid. De angsten en 
verlangens die op die grenzen ontstaan door het gevolg van ‘>shifting@ social 
identites – gender, class, ethnicity, sexuality,’ vormen materiaal voor melodrama 
(idem).6  

In het geval van Turks fruit is de tegenstelling tussen liefde en geld, artiest versus 
kleinburger een typisch melodramatisch conflict (esthetische waarachtigheid). De 

 
                                                      
6 Op die manier ontstaat er tevens een wisselwerking tussen genre en werkelijkheid: ‘An exchange takes 
place between generic symbol and signifier of the real. Protagonists classed, gendered, or ethnically 
marked for our cultural recognition take up symbolic positions in a moral and affective drama’ (Gledhill 
2000, 238). Met andere woorden: protagonisten verbeelden verschuivingen in sociale identiteiten 
waardoor die veranderingen een grotere ingang kunnen vinden in de opvattingen over ‘cultural 
versimilitude’.  
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roman krijgt een contemporaine invulling doordat hij aandacht heeft voor de 
opkomst van de popcultuur en de consumptiemaatschappij, de sterker wordende 
invloed van Amerika en de veranderende seksuele mores (culturele waarachtigheid). 
Van dat laatste aspect kunnen we zeggen dat het zich toen op de grens van de 
dominante cultuur bevond (cf. hoofdstuk 8).  

 
De verhouding van het melodrama tot culturele grenzen is ambigue: enerzijds tast 
het de grenzen van de dominante cultuur en van de talige codes af, anderzijds moet 
het steeds voldoen aan wat een cultuur als de realiteit beschouwt. De wil die het 
melodrama aan de dag legt ‘to force the status quo to yield signs of moral legibility,’ 
vindt volgens Linda Williams dan ook steeds plaats binnen de limieten van het 
ideologisch toelaatbare (1998, 53). Daarmee hangt een ander fundamenteel kenmerk 
van het genre samen. De centrale kwesties worden nooit ‘addressed as a social 
problem’ (68). Williams geeft het voorbeeld van de geschandaliseerde en besmeurde 
vrouw die op het einde van het verhaal opnieuw in haar staat van onschuld wordt 
hersteld. Dit gebeurt zonder dat de norm die haar lijden heeft veroorzaakt, i.c. de 
patriarchale wet, wordt aangevallen of ter discussie gesteld.  

Dat sluit aan bij wat Lauren Berlant sentimentele cultuur heeft genoemd. 
Dergelijke cultuuruitingen hebben niet als doel ‘to change the law but to confirm the 
sheer difficulty of being made its subject while existing in so many strange relations 
undescribable by the terms power/powerlessness, pain/happiness, 
equality/inequality’ (Berlant 2007a, 341). In een sentimentele cultuur wordt leven 
voornamelijk een zaak van zo goed mogelijk overleven in de bestaande condities, een 
kwestie van je staande te houden zonder dat een bevrijding uit die condities een 
werkelijk doel wordt. De sentimentele blik verhindert een begrip van normatieve 
ideologieën.7 

De bespreking van het melodramatische project (en de sentimentele cultuur 
waarvan het een onderdeel is) maakt het mogelijk onze focus in de analyse van Turks 
fruit specifieker te formuleren. Beantwoordt de roman aan een zekere normativiteit 
en laat hij daarbinnen een aanvaardbaar grensconflict opvoeren, of doorbreekt de 
roman de grenzen van die normativiteit? Een en ander zal afhankelijk zijn van de 
interpretatie van die elementen die zich op het eerste gezicht niet laten herleiden tot 
de melodramatische verbeelding: de rauwe retoriek, de gulzige seksualiteit, de focus 
op het abjecte en op allerhande (lichamelijk) afval. Die aspecten komen later 

 
                                                      
7 Ook Berlant denkt daarbij in de eerste plaats aan vrouwencultuur. Zie haar boek The Female Complaint. 
The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture (2008) waarin verschillende melodrama’s 
aan bod komen.  
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uitvoerig aan bod; in de volgende paragraaf wil ik Turks fruit typeren aan de hand 
van het melodrama. 

10.1.2 Turks fruit: de morele dimensie van de kleine gewone 
dingen 

Het is verleidelijk om de historische evolutie van een sacrale naar een 
geseculariseerde maatschappij te enten op de persoonlijke geschiedenis van Jan 
Wolkers. Bekend is dat Wolkers opgegroeid is in een streng protestants-calvinistisch 
gezin, maar zich op jonge leeftijd al van het geloof heeft afgewend.8 De bijbel heeft hij 
echter steeds een belangrijke inspiratiebron en invloed voor zijn schrijverschap 
genoemd. Die heeft hem in contact gebracht met vele literaire genres, en heeft hem 
naar eigen zeggen veel kennis verschaft over de mens en zijn (mis)handelen. Vanuit 
ons perspectief is vooral interessant wat Wolkers in ‘Op de vleugelen der profeten’, 
een essay over de bijbel, als laatste en schijnbaar belangrijkste invloed noemt: ‘Maar 
dat ik toch door de bijbel, door die godsdienstige opvoeding, geleerd heb om alles 
zinvol te beleven en te zien’ (Wolkers 2001, 78).     

Ongeacht de parallellen in de maatschappelijke en persoonlijke evolutie, toont 
Wolkers zich in zijn oeuvre als een verteller die tracht een zinvolle betekenis te 
vinden in het geheel van alledaagse gebeurtenissen en toevalligheden. In een essay 
over het vroege werk van Wolkers stelt De Wispelaere dat in diens beste verhalen  

uit de schijnbaar losstaande opeenvolging van de feiten, doordat de motieven 
plots in elkaar haken en onuitgesproken aan elkaar appelleren, een thema 
groeit dat de toevalligheid van de gebeurtenissen ver overstijgt en een 
zelfstandig fataal karakter krijgt (De Wispelaere 1966a, 191). 

Van belang daarin is ‘de transformatie van heel gewone dingen, voorwerpen, 
situaties in het dagelijkse leven, tot vaak onheilspellende symbolen’ (Haasse 1996, 
12). Het alledaagse lijkt op die manier geleid te worden door een andere dimensie 
die aan het geheel van gebeurtenissen een teleologie geeft. In het vraaggesprek met 
Hella S. Haasse spreekt Wolkers ook hier van ‘de invloed van de bijbel, waarin niets 
zonder oorzaak gebeurt’ (idem). Haasses reactie hierop brengt ‘the moral occult’ van 
Brooks in herinnering:  

 
                                                      
8 De hypothese wordt extra verleidelijk wanneer Wolkers beweert dat hij op dertienjarige leeftijd de ‘kerk 
voor de bioscoop’ ruilde (Wolkers 2001, 11), de plek waar het melodrama in de twintigste eeuw haar 
grote bloei kende (Gledhill 1992, 22-28). 
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Je bedoelt dat je de werkelijkheid die je beschrijft als het ware een “lading” 
geeft van tekens? Het prozaïsche wordt letterlijk veelbetekenend voor wie de 
verborgen boodschap weet te duiden? (Haasse 1996, 12) 

‘Het is net alsof ik het aanzuig… dat alles zo’n betekenis krijgt,’ antwoordt Wolkers 
nadat hij onderstreept heeft dat het niet gaat om een bewuste strategie (idem). Toch 
herkennen we hier de wil om voorbij de dagelijkse realiteit een andere 
werkelijkheidsdomein te ontrafelen die daarop zijn invloed heeft en het bestaan van 
een zin, een richting en een betekenis voorziet. Eigen aan het werk van Wolkers is 
dat die oriëntatie vaak omineus is en die betekenis steeds verband houdt met de 
dood.9 

Wolkers noemt zich ‘niet naïef’ (idem) en weet dat hij geen zekerheid over die 
betekenis kan hebben. Zo stelt zijn alter ego iets voor het einde van zijn meest 
autobiografische roman, Terug naar Oegstgeest (1965):  

Misschien is het allemaal niet waar. Misschien had niets een betekenis, had 
alles net zo goed anders kunnen gaan. Zijn het maar lijnen die ik trek van de 
ene gebeurtenis naar de andere om de zin ervan te begrijpen (Wolkers 1975, 
243). 

De verteller is zich bewust van de kloof tussen representatie en werkelijkheid, maar 
daalt er niet in af. Hij verkiest ze te negeren (‘So what!’), op zoek naar tekens die zijn 
leven (en de gruwelijke gebeurtenissen daarin) in de terugblik betekenis kunnen 
geven. Dat is ook het geval voor Turks fruit.  

Een opmerkelijk discursief kenmerk van die roman is dat de negentien 
hoofdstukken geen indeling in paragrafen of alinea’s kennen, maar telkens één 
aaneengeschreven stroom vormen waarin het heden en de vele herinneringen aan 
veelal schijnbaar banale anekdotes uit verschillende tijdslagen door elkaar lopen. 
Kees Fens stelt in dit verband dat de roman verteld wordt als ‘een totaalgebeuren’:  

dat wil zeggen dat alle ogenschijnlijke bijgeschiedenissen – en dat zijn er nogal 
veel in deze roman – met het hoofdgebeuren alles van doen hebben: dwars 
door de hoofdgeschiedenis lopen tal van micro-gebeurtenissen die het 
hoofdgebeuren verbeelden, intensiveren of er – door de betrokkenen niet 
verstane – waarschuwende voortekens van zijn (Fens 1983, 16). 

 
                                                      
9 Brooks’ bespreking van ‘the moral occult’ is voornamelijk verankerd in het melodrama van de 
negentiende eeuw en begin twintigste eeuw. Was de strijd tussen goed en slecht toen de voornaamste 
context waarbinnen de gebeurtenissen in het dagelijkse leven geduid werden, dan maakt het melodrama 
later gebruik van ‘contemporary discourses for the apportioning of responsibility, guilt and innocence – 
psychoanalysis, marriage guidance, medical ethics, politics, even feminism’ (Gledhill 1992, 32). In Turks 
fruit is de oorspronkelijke basistegenstelling een belangrijk referentiekader, maar ook de oppositie tussen 
schuld en onschuld is van belang. 
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Dit hoofdgebeuren betreft in het bijzonder het tweevoudige verlies van Olga: een 
eerste maal verlaat ze hem, de tweede keer sterft ze. Algemener gaat het om de 
genoemde strijd tussen leven (liefde, seks) en dood (ziekte, aftakeling), om de 
manier waarop ‘het leven de dood met zich meedraagt’ (Boomsma 1989, 3).  

Deze morele problematiek komt aan bod in een retoriek van ‘kleine gewone 
dingen’ (107), in een opeenvolging van anekdotes, ontmoetingen, herinneringen en 
verhaaltjes. Daarin manifesteert zich opnieuw de ‘quest for a hidden moral legibility’ 
die eigen is aan het melodrama (Williams 1998, 52). Cruciaal in die zoektocht is de 
wijze waarop het melodrama visie en document (in de zin van een verslag van de 
realiteit) zodanig op elkaar betrekt dat zij onafscheidelijk worden: ‘To make the 
fabric of vision into a document, to make a document lurid enough so that it releases 
the vision, to make vision document and document vision’ (Brooks 1995, 22).  

Dat is wat gebeurt in Turks fruit. Enerzijds wil de verteller in Turks fruit zijn 
liefdesgeschiedenis en de nasleep daarvan tot aan haar dood vastleggen; anderzijds 
vraagt hij zich voortdurend af ‘wat er misgegaan was, waarom ze van me weggegaan 
was’ (11). Het is in dit herinneringsproces dat de verschillende micro-
geschiedenissen tegelijk beelden worden voor het leven en de dood. Zo stelt ook 
Fontijn: ‘Al schrijvende ontdekt de vertellende ik de vele tekenen die vooruitwezen 
naar het einde van de liefde en naar haar dood. Pas in zijn verhaal worden de feiten 
uit het verleden voor hem zinvol’ (Fontijn 1983, 26). De verweving van ‘erotiek en 
dood via symboliek en allerlei nevenmotieven’ die de roman volgens Brems (2009, 
339) zouden behoeden voor het melodrama, is met andere woorden net een deel van 
de melodramatische verbeelding.  

Daarin worden materiële alledaagse details beelden voor een verborgen morele 
realiteit.10 Brooks spreekt in dat verband over metaforiek: ‘Things cease to be merely 
themselves (…); they become the vehicles of metaphors whose tenor suggests 
another kind of reality’ (Brooks 1995, 9). Zo hakt de hoofdfiguur, nog voor hij Olga 
heeft ontmoet, een reliëf van de Christusfiguur in de grotten van de Sint-Pietersberg 
te Valkenburg.11 Hij ‘verpest’ ‘de kop van Christus’ omdat er een fossiel van een 
‘zeeëgeltje’ (30) inzit dat enkele dagen later ‘als een bal bruine suiker tot pulver’ valt 
(31). Deze anekdote vormt een voorbode van Olga’s hoofdtumor: ‘die kleurloze knol 
in haar kop die met zijn woekerende wortels haar hersens had aangetast’ (207). 
 
                                                      
10 De opmerkingen van Paul de Wispelaere omtrent ‘de vaak bevreemdende wederzijdse doordringing van 
het objectieve en het subjectieve’ (1966, 190) wijzen in eenzelfde richting: de subjectieve handelingen 
krijgen een betekenislaag die het subject overstijgen en een objectieve geldigheid kennen. Boomsma 
brengt dit in verband met de invloed van de bijbel: ‘Wolkers zet bijna al zijn figuren neer in een 
“verbijbelde” levenssituatie en laat subjectieve verbeelding en objectieve werkelijkheid op elkaar 
inwerken’ (Boomsma e.a. 2006, 8) 
11 Die eigenlijk in Maastricht ligt; te Valkenburg ligt de Gemeentegrot (Dütting 2009, 119).  
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Deze materiële beschrijving krijgt een morele lading. De hoofdfiguur ziet deze ‘knol’ 
niet enkel als de oorzaak van haar aftakeling, maar ook van haar bizar handelen: 
‘Alles wat ze de laatste jaren had uitgevreten, vanaf haar plotselinge vlucht bij mij 
vandaan tot aan de kakkerlakken van de Arabische golf’ (207). Het materiële of 
fysieke wordt in morele termen geduid, terwijl het analoge beeld van het fossiel in de 
Christuskop een andere, meer spirituele dimensie onderstreept.12 Het moreel occulte 
toont zich in de materiële en fysieke werkelijkheid, terwijl die fysieke werkelijkheid 
het oproept.  

Een tweede voorbeeld helpt ons de melodramatische verbeelding in Turks fruit 
verder te karakteriseren. De tweede ontmoeting tussen Olga en de hoofdfiguur 
eindigt met Olga die in slaap valt op zijn bed waarrond allerlei kaarsen branden. De 
verteller gaat ‘op de stoel zitten en bleef zo naar haar kijken (…). Hoe lang ik zo 
gezeten heb, gefascineerd door dat lieve schepsel, weet ik niet. Een voor een zag ik 
de kaarsen doven’ (54-55). Wam de Moor merkt terecht op dat deze passage 
refereert aan het slot van de roman wanneer de hoofdfiguur waakt bij Olga’s 
ziekbed: dit laat ‘de samenhang tussen seks en dood [nog sterker] zien’ (1983, 33). 

De beelden in dit fragment werken als ‘pure signifiers’ (Brooks 1995, 28). De 
eerste bedscène vertegenwoordigt liefde, seksualiteit en leven; de tweede ziekte, 
verval en dood. De romantekst nodigt echter niet uit om deze beelden uit te diepen of 
hun connotaties verder uit te werken, enkel onze herkenning ervan is vereist.13 
Enerzijds presenteert Turks fruit de wereld als ‘a magnetic field charged from 
opposite poles’ (92): leven en dood zijn aparte en integere grootheden waartussen 
de personages heen en weer worden geslingerd en waartussen het drama van de 
roman zich voltrekt.14 Er is de schoonheid, wilde verliefdheid en seks van hun eerste 
ontmoeting, en die leiden tot een bijna fatale autocrash: ‘Ze zag eruit of ze dood was’ 
(42).  

 
                                                      
12 Graa Boomsma legt de link met de bijbel. Hij merkt terecht op dat het ‘Kaïnsteken op je kop’ dat in 
andere romans van Wolkers een belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld in Terug naar Oegstgeest (1975, 43)), 
in Turks fruit ‘een fataal Kaïnsteken in het hoofd geworden [is]: van het fossiel in de Jezuskop in de 
Limburgse grotten tot Olga’s tumor’ (Boomsma 1989, 3). 
13 Om dit te verduidelijken kunnen we denken aan het werk van Willy Roggeman waarin de lichamelijke 
beperking, de ziekte en de dood ook een belangrijke rol spelen. Daar zijn die beelden deel van een 
modernistische poëtica. De ontstijging van de drek van het bestaan via het kunstwerk vormt een 
bevestiging van de vrijheid en de autonomie van het individu. Een dergelijke dimensie die tot een 
uitgebreidere reflectie leiden over het bestaan is afwezig in de melodramatische tekens van Turks fruit. 
Voor een verdere bespreking van het lichaam in het werk van Roggeman, zie Demeyer 2013b. 
14 Het gebruik van tegengestelde polen is typisch voor het oeuvre van Wolkers. Hij ‘schrijft over 
contrasten, produceert in wisselende context literatuur over liefde én haat, leven én dood, noodlot én 
opstandigheid, eenzaamheid én zoeken naar (seksuele) gemeenschap, pesterig cynisme én solidariteit’ 
(Boomsma e.a. 2006, 5). 



 

234 

Anderzijds vertonen de polen een zodanige samenhang dat zij niet langer van 
elkaar te onderscheiden zijn. De antithese tussen leven en dood verwordt tot een 
‘onderlinge polariteit’ (De Wispelaere 1966a, 192): ‘De levenwekker is tegelijk een 
doodgraver’ (193). Leven en dood zijn geen twee uitersten op een rechte lijn. Beide 
worden voortdurend op elkaar betrokken, en tekenen zo de menselijke conditie als 
een onafwendbaar proces van vergankelijkheid. De titel van Wolkers’ vijfde roman is 
daarvan een voorbeeld: wat gezond klinkt (fruit), is in feite ongezond snoepgoed. In 
de zoete liefde zit het verderf. In dat besef zit het noodlottige van Wolkers’ werk, de 
reden waarom het morele occulte bij hem steeds lijkt vooruit te wijzen naar de dood.  

Wil de melodramatische verbeelding de wereld moreel leesbaar maken, grenzen 
trekken tussen goed en kwaad, dan faalt dit project bij Wolkers en in Turks fruit. In 
de volgende paragrafen bespreek ik dit grensverkeer verder. In de secties drie tot vijf 
kijk ik naar wat Brooks een horizontale polarisering noemt: de idee dat personages 
en symbolen extremen representeren. Eerst ga ik in op de vertelling en de verticale 
polarisering: hoe personages extremen ondergaan, ‘passing from heights to depths, 
or the reverse, almost instanteously’ (Brooks 1995, 36).  

10.2 De spuugbrij van Turks fruit: authenticiteit, 
affectieve druk, toon 

‘Toen spoot het er bij mij uit’ (136). Tijdens een diner wordt de hoofdfiguur zodanig 
fysiek ziek van Olga’s flirterige gedrag met een zakenpartner van haar moeder, dat 
hij de tafel met verschillende genodigden onderkotst. Deze fysieke reactie vormt een 
beeld voor de stijl van de roman. Het boek geeft immers de indruk alsof de verteller 
in een niet langer in te houden gulp ‘al die ellende en rotzooi’ (161) die hij heeft 
meegemaakt sinds Olga’s vertrek op het papier heeft gekwakt.15  

Wat op die manier op de voorgrond wordt geplaatst, is het lichaam en het exces. 
De emotionele druk die de hoofdfiguur ervaart, is zo groot dat hij ze slechts tot uiting 
kan brengen in een lichamelijke daad die excessief is. Hij breekt door de codes van de 
burgerlijke beheersing en ook de taal schiet voor hem tekort. Het braken markeert 

 
                                                      
15 Dat is volgens Bousset overigens typerend voor het gehele oeuvre van Wolkers: ‘Jan Wolkers is een 
voorbeeld van een zichzelf bladzijdenlang uitstortende auteur, voor wie schrijven een heilsbezigheid is. 
Soms heb je als lezer de indruk dat hij niet met inkt, maar met bloed en sperma schrijft’ (Bousset 1977, 
23). 
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een grens. Het wijst op een contaminatie die de hoofdfiguur via het kotsen opnieuw 
ongedaan wil maken. Hij drukt zich uit op een ongecontroleerde en excessieve 
manier om zichzelf als subject te herstellen – de therapeutische werking van het 
schrijven. Voor de verteller waarborgt deze affectieve druk de authenticiteit van zijn 
schrijven (10.2.1), en Turks fruit kenmerkt zich dan ook door een geagiteerde toon 
die tevens morele implicaties herbergt (10.2.2). 

10.2.1 Authenticiteit van de beleving: affectieve druk 

‘Het was of door dat verhaal van haar over die eerste verhouding die ellende van 
toen ongegrond werd. Of die hele geschiedenis snotbanaal werd als een melodrama’ 
(181). Voor de verteller impliceert het melodrama een onevenwicht tussen de 
hoogoplopende gevoelens en de werkelijke aanleiding daartoe: de excessieve 
gevoelens vinden geen legitimatie in de gebeurtenissen. Dat de ongegrondheid van 
dramatische gevoelens de hoofdfiguur stoort, blijkt ook uit een andere passage 
waarin hij meezingt met het nummer ‘I’m dreaming of a white Christmas’: ‘Want als 
je die gore slijmerige Bing Crosby neptrash niet over je lippen kan krijgen (…), als je 
zoals ik een jaar vol ellende en rotzooi hebt meegemaakt, ben je geen flikker waard’ 
(170). Met beide fragmenten erkent de verteller dat zijn gevoelens een excessief of 
theatraal karakter hebben, en dat deze gerechtvaardigd zijn want wel gegrond in 
allerhande ellende.16  

De verteller rechtvaardigt de authenticiteit van zijn gevoelens niet door een 
meticuleuze en zelfbewuste analyse van de gebeurtenissen. In Turks fruit biedt de ik-
verteller de lezer geen neutrale reconstructie aan van zijn liefdesrelatie. Zijn relaas is 
openlijk gekleurd, emotioneel en associatief: ‘De motor van de bewogen 
reconstructie is de emotionele betrokkenheid en het associatieve vermogen van de 
ik’ (Boomsma 1989, 5). Uit een van de weinige metafictionele fragmenten in de 
roman blijkt hoe de verteller de authenticiteit van zijn verhaal wil waarborgen via 
die emotionele betrokkenheid: 

Als ik nu kon schrijven: Wij zien de held van deze geschiedenis in dit stadium 
van zijn mentale crisis, door inkeer en eenzaamheid tot radeloosheid gebracht, 
zwaar slagzij maken tegen een troostende vrouwenboezem. Kon ik er maar zo 

 
                                                      
16 Interessant in dat opzicht is volgend fragment uit een essay over Marilyn Monroe: ‘Natuurlijk heb ik 
gehuild toen het bericht van Marilyn Monroe’s dood over de radio kwam. Ik bleef als aan de grond 
genageld staan en terwijl mijn rug ijskoud werd alsof ik door hagel gegeseld werd stroomden de tranen 
langs mijn gezicht. Achteraf bezien behoorlijk theatraal. Maar schrijft Raymond Chandler niet, His misery 
had a theatrical flavour, as real misery so often has’ (Wolkers 2001, 41).  



 

236 

ironisch over schrijven. Over mezelf als een held. Dan was ik geen slachtoffer 
meer van deze geschiedenis en had ik de touwtjes strak in handen. Maar ik zie 
godverdomme geen held. Ik zie mezelf in al mijn zieligheid. Met 
krokodilletranen en al. Ik zie mezelf op een feest in een hoek staan tegen een 
oudere vrouw aangedrukt. En niet zo, dat je denkt, daar wordt gewreven. 
Duidelijk een verloren-zoon-geval (Wolkers 1969, 62-63). 

Net als in het melodrama heeft de verteller in dit fragment de neiging om zijn ‘moral 
and emotionial states and conditions’ herhaaldelijk uit te spreken (Brooks 1995, 56). 
Hij wijst op de tegenstelling tussen de zielige en troostzoekende figuur die hij was en 
de held en verleider die hij had willen zijn. Die zou de controle over de 
gebeurtenissen hebben kunnen behouden, terwijl de ik-figuur zich in werkelijkheid 
machteloos voelt. 

Het fragment maakt duidelijk dat de hoofdfiguur tijdens het schrijven nog steeds 
in die mate door zijn emoties wordt overmand dat hij niet tot een meer bedachtzame 
of ironische bemiddeling in staat is. In eerste instantie wordt er nog een type 
schrijven en denken geïllustreerd dat de gemoedstoestand en het gedrag van het 
personage op een afstandelijke manier situeert, verklaart en beoordeelt: ‘in dit 
stadium van zijn mentale crisis [situering], door inkeer en eenzaamheid tot 
radeloosheid gebracht [verklaring], zwaar slagzij [beoordeling] maken tegen een 
troostende vrouwenboezem.’ Dergelijke beschouwingen over het beleefde maken 
vervolgens plaats voor een beeld dat zich zintuiglijk opdringt: ‘Maar ik zie 
godverdomme geen held. Ik zie mezelf in al mijn zieligheid (…). Ik zie mezelf (…).’ De 
emoties dwingen hem toe te geven hoe de gebeurtenissen werkelijk verlopen zijn: 
‘En verdomme, ik moet bekennen, ik sta nu echt te grienen. Je kan het aan mijn 
schouders zien. Dat ik het probeer tegen te houden. Te janken bij een wildvreemde 
vrouw! En nog een engerd ook’ (63). De afstandelijke verklaring ruimt plaats voor 
het lichamelijke dat in zijn hevige emotionele beleving de situering en verklaring al 
impliceert.  

Het lichaam dat door de talige bemiddeling en door de beheersing breekt, vormt 
door het exces een directer beeld van de emotionele radeloosheid dan de ironische 
beschrijving. Het exces zit ten eerste in de beleving zelf: een overmatig huilen, een 
verdriet dat de ik-figuur overmant. Ten tweede is er de woordkeuze: ‘grienen’ en 
‘janken’ in plaats van het neutralere ‘huilen’. Tot slot betreft het de beschrijving van 
de nevenpersonages. De vrouw is niet enkel oud, maar tevens eng en lelijk: ‘Met 
grote voortanden die in haar onderlip drukken als ze praat’ (63). Deze beschrijving 
valt veeleer expressief dan objectief te lezen. De typering wil geen beeld geven van 
haar lelijkheid, maar wil duidelijk maken dat zijn verdriet zodanig groot is dat hij 
zelfs troost zoekt bij een wansmakelijke vrouw. 
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De retorische opbouw van dit fragment suggereert dat dit lichamelijke beeld 
waarachtiger en authentieker is dan de ironische beschrijving. Door te benadrukken 
dat de gebeurtenissen hem nog steeds in die mate raken dat hij niet in staat is ze 
naar zijn hand te zetten en ze wel moet ‘bekennen’, wil de verteller het ware karakter 
van zijn verhaal onderstrepen. Het realisme bestaat in Turks fruit niet in de weergave 
van het objectief beleefde (de gebeurtenissen zoals die zich hebben voorgedaan), 
maar in de representatie van de subjectieve beleving (van die gebeurtenissen). Het 
gaat de verteller in Turks fruit om de authentieke expressie: hij wil zijn waarheid 
laten spreken door in de weergave van de gebeurtenissen steeds de emotionele 
beleving ervan te laten meespreken.  

Het directe en het exces kenmerken dan ook de gehele roman. Over de vaak 
buitensporige seksscènes in Turks fruit merkt De Wispelaere bijvoorbeeld op: ‘De 
seksueel-scatologische taferelen zijn bij voorbeeld wel erg aangedikt en verhit, maar 
dat is m.i. precies één van de gevolgen van de gevoelsdruk a-posteriori waaronder 
het verhaal staat: >die zet@ het relaas een gloed bij die een effekt is van het schrijven 
en geen “waarheidsgetrouw” beeld hoeft te betekenen’ (De Wispelaere 1983, 30). De 
emotionele beleving is niet louter een reconstructie van de manier waarop de ik-
figuur de gebeurtenissen toen ervaren heeft, maar wordt steeds bemiddeld door de 
verdere (afloop van de) liefdesgeschiedenis én de emoties tijdens het schrijven: ‘En 
ik zie dat stinkend gemene wijf verkleed als oud vrouwtje, en in mijn wraak had ik 
bijna geschreven, daar hoeft ze zich niet voor te verkleden’ (64, mijn accentuering). 
In zijn recensie van de roman stelt De Wispelaere dat in de schrijfdaad ‘drie 
tijdsdimensies (…) elkaar beïnvloeden en onmiskenbaar de toon van het verhaal 
bepalen: het relaas van de liefde zelf is doordrongen van het weten hoe het achteraf 
geëindigd is en van de herinnering hoe het begonnen was’ (De Wispelaere 1983, 29). 
De ‘emotionele betrokkenheid van de ik’ is zo niet enkel de ‘motor van de bewogen 
reconstructie’ (Boomsma 1989, 5), maar doordringt tevens alle beschreven 
gebeurtenissen.  

De paradox is dat net de emotionele betrokkenheid en beleving die de 
authenticiteit moeten waarborgen zich op de grens van het theatrale en sentimentele 
bevinden: van datgene waarbij er een onevenwicht bestaat tussen de ware 
gebeurtenissen en het excessieve sentiment. De crux is hier het lichaam dat een 
dubbele positie inneemt. Enerzijds neemt het de positie in van het onuitsprekelijke: 
het lichaam knakt onder het gewicht van de affectieve druk en de gevoelens uiten 
zich in tranen. Anderzijds neemt het een sterk symbolische positie in: dat van het 
slachtoffer dat lijdt en moet huilen. Wat ontbreekt is een verklaring die de emoties 
verbindt met een grond in de werkelijkheid die de verteller zelf noodzakelijk acht. 
Turks fruit sluit op die manier aan bij een credo van het melodrama: ‘Nothing is 
understood, all is overstated’ (Brooks 1995, 41). In het volgende deel wil ik kijken 
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naar die manier waarop de gevoelslading zich construeert in de affectieve toon en 
wat de morele implicaties daarvan zijn. 

10.2.2 Toon: agitatie 

Om de affectieve druk te analyseren, maak ik van gebruik van Sianne Ngai’s 
uiteenzetting over toon als een esthetisch concept. Zij spreekt over ‘a literary or 
cultural artifact’s feeling tone: its global or organizing affect, its general disposition 
or orientation toward its audience and the world’ (Ngai 2005, 28). Ze vergelijkt deze 
‘affective “comportment” of a literary text’ (43) met de stemmingen die historici 
gebruiken om een tijdperk te karakteriseren (zoals Koude Oorlog-paranoia). Toon 
stelt daarbij het probleem van ‘aesthetic immanence’ (idem). Toon is voor Ngai een 
ambigue en lastig vast te pinnen begrip doordat hij niet te reduceren valt tot de 
emotionele reactie van de lezer op een tekst, maar ook niet tot de representatie van 
gevoelens in de tekst. Toch spreekt ze over toon als een ‘formal aspect of a literary 
work’ die het critici mogelijk maakt ‘to describe a text as, say, “euphoric” or 
“melancholic”’17 (28). Dit hoeft niet te betekenen dat het werk melancholie 
representeert of dat het melancholie opwekt bij de lezer – al kunnen beide wel 
bijdragen tot de indruk van die toon. Veeleer gaat het om ‘a feeling which is 
perceived rather than felt and whose very nonfeltness is perceived’ (76). Als lezer van 
Turks fruit neem je de gevoelsdruk waar zonder dat die je eigen emotionele reactie 
uitmaakt of als zodanig benoemd wordt in de tekst. 

In het eerste hoofdstuk van haar studie Ugly Feelings werkt Ngai het concept ‘toon’ 
uit via een door Tomkins’ affecttheorie geïnspireerde allegorische lezing van The 
Confidence-Man van Herman Melville. Haar focus ligt voornamelijk op wat toon doet 
in de verhouding met de lezer: hoe maakt de affectieve houding van een kunstwerk 
het werk tot een zaak van belang of engagement bij de lezer? Ik wil mij daarentegen 
richten op die formele categorie van toon – op die ‘“significance” that is not reducible 
to signs or signification’ (45). In wat volgt wil ik kijken naar de manier waarop en 
naar de tekstuele elementen waarmee een literair werk een ‘organizing affective 
quality’ (51) uitdrukt en welke ‘>c@are or engagement’ (83) het werk op die manier 
met de wereld toont.  

Vooraleer ik op deze vragen inga, wil ik eerst nog een drietal preliminaire 
opmerkingen plaatsen bij het begrip ‘toon’. Allereerst past bij dit organiserende 
affect geen antropomorfische of psychologische lezing. Het gaat niet om de manier 
 
                                                      
17 Ngai verwijst hierbij o.a. naar twee concrete gevalstudies: ‘left-wing melancholia’ van Benjamin en de 
euforie die Jameson ontwaart in postmoderne kunst en architectuur (Ngai 2005,43).  
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waarop de hoofdfiguur zich op zijn verhaalwereld oriënteert, maar om een effect van 
de tekst. Dat effect mag in het geval van de ik-vertelling in Turks fruit dan wel in 
grote mate bepaald zijn door de gevoelens van de hoofdfiguur, maar het laat er zich 
niet toe herleiden: de affectieve toon is als ‘een gloed (…) die een effekt is van het 
schrijven’ (De Wispelaere 1983, 30). Ten tweede is het van belang om dit affect geen 
oorspronkelijke, agenderende of determinerende functie toe te dichten. De 
benoeming van dit organiserende affect is een interpretatie van de lezer waarvoor 
die argumenten zoekt in een vormelijk-inhoudelijke analyse.  

Ten derde is het de vraag of we kunnen spreken van slechts één organiserend 
affect. Ngai stelt: ‘To speak of tone is thus to generalize, totalize, and abstract the 
“world” of the literary object’ (Ngai 2005, 43). Toon valt te beschouwen als een 
organiserende structuur die verschillende betekenissen en diverse affecten mogelijk 
maakt. In termen van Lauren Berlant is toon een ‘affective structure’ (Berlant 2011, 
2) waarvan ‘the experience of affect and emotion (…) as extremely varied’ kan zijn 
‘as the contexts of life in which they emerge’ (13). Dat blijkt ook uit Ngai’s bespreking 
van The Confidence-Man: het affect vertrouwen leidt tot andere affecten zoals 
zekerheid, woede en paniek (Ngai 2005, 49-77).  

 
De toon in Turks fruit kenmerkt zich door agitatie.18 De affectieve druk die 
onhoudbaar is en die het lichaam van de verteller tot een spuugkramp brengt, zorgt 
ervoor dat de emotioneel radeloze verteller zijn verhaal doet op een opgewonden en 
geëxalteerde manier. Deze affectieve spanning houdt steeds een morele spanning in. 
In de intense affectieve reacties manifesteren zich steeds morele voorkeuren en 
veroordelingen. De geagiteerde toon valt zo te verbinden met de thematiek van de 
roman: de dood zorgt voor een geagiteerde angst, terwijl het leven extatisch 
bevestigd moet worden.  

Hoewel die toon van agitatie niet te reduceren valt tot de representatie in de 
roman en tot de emotionele reactie op dit werk,19 valt hij niettemin voortdurend 

 
                                                      
18 Dat is toch het geval voor zestien van de negentien hoofdstukken. Vanaf het derde laatste hoofdstuk is 
de rust in het hoofdpersonage teruggekeerd: ‘Ik werkte en ik sliep. Na die laatste ontmoeting met Olga was 
het of er iets in me geknapt was. Alle illusies en hoop waar ik maanden lang door alle rotzooi heen toch 
nog op geleefd had waren verdwenen’ (183). Vanaf dit punt komt Olga vaker aan het woord in de brieven 
die ze stuurt of tijdens haar sporadische bezoekjes aan de hoofdfiguur. Zij verwoordt nu de onrust, en lijkt 
maar niet te kunnen kiezen wat voor leven ze wil: ‘Dat zij ook wanhopig was. Maar dat ze tegen iedereen 
wel wilde uitroepen: “Laat me in godsnaam met rust!”’ (205). 
19 De Wispelaere spreekt bijvoorbeeld over een ‘ontroerende toon’ (1983, 29). Ngai zou in verband met dit 
gebruik van de term toon spreken over een ‘affective mirroring’ (2005, 81): ‘what a critic calls “tone” is 
simply a subject’s emotion-based appraisal of an artwork, treated as if it were an intrinsic property of the 
work itself’ (82). Die projectie mag duidelijk zijn in de uitbreiding van De Wispelaeres citaat: ‘De wanhoop 
van zo’n praten is in ieder geval op veel plaatsen in het boek voelbaar en verleent er dan een ontroerende 
toon aan’ (1983, 29, mijn accentuering).  
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waar te nemen en met name in de benoeming van emoties, de opeenvolging van 
pathos en actie en tot slot in de ‘affectieve economie’ (Ahmed) die duidelijk wordt in 
de opeenvolging van beelden en anekdotes. Eigen aan de toon is dat zijn effect dreigt 
verloren te gaan door hem af te breken in hypothetische bouwstenen. Toon, zo 
schrijft Ngai, ‘dissolves into static when one attempts to perform a “micro-analysis,” 
or to break it down into isolated parts’ (2005, 81). Het geheel is niet gelijk aan de 
optelsom van de delen. Toon werkt volgens Ngai immers via ‘affective amplification’: 
het voortdurend verschijnen van eenzelfde affect in verschillende omstandigheden 
maar in analoge vormen waardoor de toon sterker en intenser wordt (Ngai 2005, 49-
77). Vandaar dat ik de drie genoemde bouwstenen in stijgende lijn behandel: de 
eerste en kleinste component herhaalt zich op een andere manier in het laatste en 
meest overkoepelende aspect.  

De agitatie wordt ten eerste opgewekt in de benoeming van emoties. Deze zijn 
steevast melodramatisch te noemen. Ze zijn hevig, intens en passioneel. De 
personages identificeren zich met ‘full states of being’: ze zijn ‘beestachtig gelukkig’ 
(108) of ‘doodsbang’ (203, 213). De emoties zijn onverwacht en direct. Ze brengen 
de personages uit evenwicht of doen ze van het ene uiterste in het andere vervallen – 
Brooks’ verticale polariteit. Zo schrikt de hoofdfiguur zodanig dat hij ‘een poos tegen 
het beeld geleund >moest@ blijven staan voordat alle emoties gezakt waren’ (122), of 
nog: ‘Dan sloeg het door me heen met schrik en blijdschap dat ze teruggekomen was’ 
(65). Het lichaam is hier belangrijk. De personages zijn met verstomming geslagen en 
kunnen hun reacties slechts uiten op een lichamelijke manier: 

Olga ligt als ‘een waanzinnige klaar te komen’ (77). 
‘Toen ze klaarkwam moest ik doortrekken omdat ze anders het hele huis bij 
elkaar geschreeuwd had’ (25).  
‘Ze bleef maar hysterisch janken’ (67). 
‘de tranen in mijn ogen (…) van machteloze woede (…) >om@ die hele 
versjankerde rottroep’ (157). 
‘Ik heb die hele vuile gore rotellende van die afgelopen twee jaar eruit staan 
janken. En met mijn smoel strak van het huilen (…)’ (182). 
‘terwijl de tranen in een zenuwaanval over mijn smoel stroomden’ (208).  

De personages worden steeds onmiddellijk en overmatig getroffen door emoties. Ze 
beleven die ten volle en kunnen er zich niet ironisch toe verhouden. Deze lichamelijk 
beleefde emoties drukken morele evaluaties uit: het overdadig genot is een 
bevestiging van het bestaan, de tranen om de ‘rottroep’ waarmee Olga zich tooit 
laten het verwerpelijke van die troep zien, ‘die pan-cake, dat witte konijnebont’ 
(157). De hoofdfiguur drukt daarmee zijn afkeer uit van prefab 
consumptieproducten.  
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De indruk van agitatie wordt ten tweede versterkt door de voortdurende actie die 
deze pathos genereert.20 In Turks fruit is er geen plaats voor onbestemde affecten die 
bijvoorbeeld leiden tot vertragingen op het niveau van het vertelde (Herman e.a 
2005, 66). Integendeel, de vele gebeurtenissen worden versneld en gecondenseerd 
verteld, wat leidt tot een intense en gejaagde dynamiek. Wanneer de hoofdfiguur er 
Olga ten onrechte van beschuldigt hem met een ‘druipertje’ te hebben opgezadeld, 
terwijl hij de uitslag op zijn eikel van het ‘overmatige sexuele verkeer’ heeft 
opgelopen (77), leidt dat tot de volgende scène: 

Toen we thuiskwamen was ze woedend. Ze had al met van die driftige stappen 
naast me gelopen en ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Daarom zette ik 
maar gauw een plaatje op (…) Mad About The Boy. Nou, dat was ze op dat 
moment zeker niet want ze sloeg de arm van de grammofoon opzij, greep het 
plaatje en zeilde het door het open raam naar buiten. Toen was haar woede 
bekoeld, want ze begon ineens keihard en uitbundig te lachen (Wolkers 1969, 
77-78). 

Niet enkel de gebeurtenissen in de buitenwereld vertonen dit patroon, ook de 
gedachten van het hoofdpersonage verlopen volgens eenzelfde dialectiek. Volgend 
fragment vormt een samenvatting, een gecondenseerde beschrijving van acties en 
emoties:  

Die eerste weken erna die ik in bed doorbracht heb ik in mijn fantasie mijn 
wraakzucht de vrije loop gelaten. (…) Ik heb ze gelyncht, geradbraakt, in 
kelders gefolterd. (…) Het enige wat al die demonische dagdromen me duidelijk 
maakten was dat ik haar onherroepelijk kwijt was. Dat ik verloren had. Dat ik 
me alleen nog, tussen wraakgevoelens, haat en woede, als die wegebden tot dat 
ellendige ziekmakende verlangen naar haar, kon afrukken bij haar foto’s. Tot 
dat kaartenhuis, met de laatste hijgende kreet, instortte en me alleen liet met 
mezelf en mijn bevuilde lakens. Toen ik het niet langer uithield en dat stinkhol 
ontvluchtte (…), ging ik naar Rotterdam (141-42). 

De hoofdfiguur beweegt heen en weer tussen absolute woede en totaal verlies, 
tussen de haat tegenover de zakenwereld van Olga’s moeder en het medelijden om 
zijn eigen beschadigde positie als verliezer. Het fragment maakt duidelijk dat niet 
enkel de gerepresenteerde wereld opgebouwd is uit contrasten die met elkaar 
botsen, maar dat dit ook geldt voor de psychologie van de personages. Op 
verschillende niveaus overheerst zo de indruk van agitatie en rusteloosheid.  

 
                                                      
20 Linda Williams: ‘melodrama (…) seeks dramatic revelation of moral and emotional truths through a 
dialectic of pathos and action’ (1998, 42). 



 

242 

Een laatste aspect dat bijdraagt tot de geagiteerde toon is de affectieve economie 
die zich ontwikkelt in de opbouw van de verschillende hoofdstukken. Sara Ahmed 
spreekt over ‘affective economies’ als een theoretisch tegenmodel voor de algemene 
opvatting dat emoties positief resideren in subjecten of objecten. Hoewel zij de term 
niet laat vallen, ontwikkelt Ahmed een poststructuralistische blik op emoties en 
affecten. Net als talige betekenis of economische waarde21 bestaan affecten en 
emoties in ‘relationships of difference and displacement without positive value’ 
(Ahmed 2004, 120). Affect en emotie zitten niet vervat in een teken of object, maar 
zijn ‘an effect of the circulation between objects and signs (= the accumulation of 
affective value over time)’ (120). Dat houdt in dat een object of een teken dat een 
bepaalde emotie oproept ‘travels down a chain of signification’ (Ahmed 2005, 103).  

Die betekenisketen gaat in twee richtingen. Enerzijds is er een historische as 
waarop objecten of tekens een emotionele betekenis verkrijgen door historische 
accumulatie: ‘Some signs (…) increase in affective value as an effect of the movement 
between signs: the more they circulate, the more affective they become, and the 
more they appear to “contain” affect’ (Ahmed 2004, 120). Anderzijds is er een 
(horizontale, syntagmatische) metonymische as: een object of teken krijgt een 
emotionele lading door ‘contact and proximity’ (Ahmed 2005, 103), of nog: door de 
‘“sticky” associations between signs, figures, and objects’ (Ahmed 2004, 120).  

De nabijheid van objecten en tekens binnen een bepaalde structuur zorgt ervoor 
dat zij eenzelfde affectieve betekenis kunnen krijgen. De aanwezigheid van zowel de 
terrorist als de asielzoeker in de speech van een politicus kan het effect creëren dat 
beiden een teken worden voor gevaar: ‘the slide of metonymy can function as an 
impliciet argument about the causal relations between terms’ (131). De historische 
en metonymische assen veronderstellen elkaar. De manier waarop metonymische 
relaties ontstaan, ‘is shaped by multiple histories. The movement between signs (…) 
is a trace of how histories remain alive in the present’ (126). Tegelijk kunnen die 
historische assen slechts ontstaan door ‘the metonymic nature of affect’ (Ahmed 
2005, 96): ‘the work of metonymy is not just about the contiguity between signs, but 
about how that contiguity is affective or even dependent on emotional forms of 
attachment’ (99-100). 

Deze circulatie van tekens, objecten en affecten houdt tevens een proces van 
materialisering in: ‘the accumulation of affective value shapes the surfaces of bodies 
and worlds’ (Ahmed 2004, 121). Ahmed geeft het voorbeeld van de asielzoeker en de 
hypocriete gelukszoeker die gevoelens van haat opwekken bij de autochtone 

 
                                                      
21 Ahmed noemt als haar belangrijkste inspiratiebron, naast de psychoanalyse, het economische model 
van Marx. 
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bevolking. Die gevoelens kennen geen vaste referent doordat elke persoon die het 
land binnenkomt een dergelijke figuur kan zijn. Net doordat haat niet vast te pinnen 
is op één welbepaald extern object/lichaam, kan haat zorgen voor differentiatie 
tussen verschillende figuren.22 De circulatie ‘produces a differentiation between “us” 
and “them,” whereby “they” are constituted as the cause or the justification of “our” 
feeling of hate’ (124). Dit leidt tot de paradoxale constatering dat net differentiatie 
kan leiden tot vormen van verbintenis, of nog: ‘the nonresidence of emotions is what 
makes them “binding”’ (119). 

Hoe ontvouwt een dergelijke affectieve economie zich nu in de opbouw van Turks 
fruit? Ik gaf eerder aan dat de structuur van de verschillende hoofdstukken in Turks 
fruit een associatieve aaneenschakeling vormt van allerhande micro-gebeurtenissen, 
anekdotes en beelden die de hoofdthematiek herhalen, intensifiëren en diversifiëren. 
Deze vermenigvuldiging en herhaling van kleine geschiedenissen vallen met de 
theorie van Ahmed te lezen als een affectieve economie. De circulatie van beelden en 
hun metonymische verhouding roepen een bepaald affect op dat bijdraagt tot de 
impressie van de geagiteerde toon. Deze affectieve economie illustreert met andere 
woorden het best hoe een affect zich in analoge vormen maar verschillende situaties 
manifesteert en zo bijdraagt tot een amplificatie van de toon. Ik illustreer dit aan de 
hand van het hoofdstuk ‘Een muis met een trauma’ (Wolkers 1969, 108-122). 

In dit hoofdstuk schrijft de verteller dat je Olga’s ‘leven bij mij op 
zevenmijlslaarzen aan de hand van gebeurtenissen met dieren [zou] kunnen 
doorstappen’ (111). Hij vertelt van twee duivenkuikens die eruit zagen als 
‘walgelijke kale darmenzakken’ (113) en er ‘steeds afschuwelijker [gingen] uitzien 
naarmate ze groter werden’ (114). Bij analoge beelden van vormeloosheid ontbreekt 
die benoeming van het affect van walging. De dierenarts die uit een kat een dood 
jong haalt ‘dat door de warmte al tot ontbinding overging’ (112) hoeft op zichzelf 
geen walging uit te drukken. De scene kan worden gelezen als een neutrale 
(biologische) beschrijving. Dat geldt ook voor de beschrijvingen van de meelwormen 
die gevoederd worden aan de boomkikkers: het gaat om een ‘roze bewegende klont 
met allemaal van die trileindjes’ (114), een ‘zeeanemoonachtige klont’ die in één 
nacht zonder watertoevoer was ‘veranderd in vleeskleurige modder’ (115). Doordat 
affectieve betekenis ontstaat door circulatie en metonymische verhouding, roepen 
deze beelden eenzelfde hevige emotie van afschuw op: ze duiken op in eenzelfde 

 
                                                      
22 Algemener gesteld: ‘it is the failure of emotions to be located in a body, object, or figures that allows 
emotions to (re)produce or generate the effects they do’ (Ahmed 2004, 124). Een van die effecten is de 
genoemde differentiatie.  
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omgeving (enumeratie van dierenanekdotes) en die onderlinge nabijheid suggereert 
een soortgelijk affect.23  

Deze economie kan worden uitgebreid van dit ene hoofdstuk naar de gehele 
roman. De verschillende anekdotes over katten, duiven, boomkikkers en andere 
dieren spiegelen op verschillende manieren de centrale verhaallijn: de mislukte 
zwangerschap van de kat refereert aan Olga’s angst voor het moederschap; de 
afgrijselijke duivenkuikentjes doen denken aan ‘die kankertiet van die moeder van 
haar’ (114), die op haar beurt een beeld is voor de verstrengeling van leven en dood 
(cf. 10.3); het tot ‘perkamentachtige huid’ (117) verdorven wezeltje doet de 
hoofdfiguur vrezen dat Olga’s haar is uitgevallen – iets wat later door de tumor 
effectief zal gebeuren. De affectieve economie sluit op die manier aan bij het moreel 
occulte. Ze vormt mee een indicatie van die verborgen werkelijkheid: de reactie van 
walging op zovele beelden die vooruitwijzen naar de dood is een afweermechanisme 
om die dood op afstand te houden (cf. 10.5).  

Uit deze uiteenzetting mag blijken dat toon niet te reduceren valt tot de 
representatie van emoties noch tot de emotionele reactie van de lezer (die 
bijvoorbeeld kan meeleven met het verdriet van het hoofdpersonage, of ook walging 
kan ervaren bij de opgesomde voorbeelden). Wel is de toon een lezersconstructie die 
hoogstwaarschijnlijk niet samenvalt met zijn de emotionele respons van die lezer. De 
herhaling en variatie van de verschillende genoemde puzzelstukjes creëren het effect 
van een geagiteerde toon, van een verhaalwereld die voortdurend onder een 
emotionele spanning staat. Deze toon draagt bij tot het morele kader waarin de 
romanwereld zich beweegt. De hevige reacties van de personages en hun evaluatie 
van beelden impliceren zowel positieve als negatieve morele evaluaties die in hun 
exces wijzen op een symbolische werkelijkheid voorbij de alledaagse realiteit. In de 
spuugbrij van Turks fruit tracht de verteller zijn moreel kader te herstellen en de 
contaminatie ongedaan te maken. In het vervolg van deze analyse van de roman 
komt het er op aan de morele en normatieve categorieën verder te onderzoeken en 
de affectieve dimensie van de tekst te verbinden met de discursieve analyse die ons 
meer inzicht kan brengen in dat kader en zijn grenzen.   

Ik bespreek het discours van het lichaam volgens de twee centrale conflicten die 
de liefdescrisis in Turks fruit ten tonele brengt. Ik bespreek de strijd tussen leven 
(seks, liefde) en dood (ziekte, verval) (10.3), en het sociale conflict tussen het 
artiestenbestaan en de burgerlijk-kapitalistische attitude (10.4). Beide conflicten 
worden in Turks fruit op elkaar betrokken: het leven wordt in verband gebracht met 

 
                                                      
23 Ook de historische as van de affectieve economie speelt een rol. Onze cultuur is geneigd om het 
vormeloze als afschuwwekkend te beschouwen (cf. 10.5). 
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de vitalistische levensstijl van de hoofdfiguur, terwijl de dood gerelateerd is aan de 
consumptiemaatschappij. Olga’s verval zet dan ook in met haar omarming van de 
consumptiecultuur.  

10.3 Polariteit: leven & dood, harmonie & brij, 
esthetisering & afval 

Een belangrijk aspect van Wolkers’ vertelling als ‘totaalgebeuren’ (Fens 1983, 16), de 
microgebeurtenissen als variaties of herhalingen van het hoofdthema, is het gebruik 
van de metafoor ‘als stijlfiguur en als bindend element’ (Boomsma e.a. 2006, 11). De 
metafoor brengt disparate elementen bijeen en verdicht in het geval van Turks fruit 
de feitelijke liefdesgeschiedenis tot enkele beelden die de gehele tragiek van de 
roman bevatten. Beelden die op het eerste gezicht disparaat lijken, blijken 
uiteindelijk naar elkaar en naar het hoofdthema te verwijzen (idem).  

Die beelden hebben in deze roman vaak betrekking op het lichaam. De clash 
tussen leven en dood uit zich in de lichamelijke beeldspraak: het lichaam beweegt 
tussen beide polen, tussen harmonie en brij, esthetisering en afval, en in sommige 
lichaamsbeelden komen die verschillende componenten samen. In de lichamelijke 
beeldspraak speelt de wisselwerking tussen visie en document: de materiële 
wetmatigheden of karakteristieken van het lichaam hebben een betekenis op het 
symbolische niveau waar leven en dood elkaar bekampen. Een motief dat refereert 
aan het hoofdthema en dat zich over verschillende lichaamsbeelden vertakt is het 
moederschap (en afgeleiden daarvan: zwangerschap, vruchtbaarheid). Het is 
voornamelijk aan de hand van dat motief dat ik de voornaamste krijtlijnen wil 
uiteenzetten van de discursieve orde van het lichaam.  

In een roman waarin de belangrijkste thematische spanning bestaat in de 
verhouding tussen leven en dood wordt de laagste rang binnen de lichamelijke orde 
als vanzelfsprekend ingenomen door het dode lichaam, en de hoogste door het 
onsterfelijke lichaam. Daar dit laatste meteen een ontkenning is van het reële 
lichaam en de vergankelijkheid ervan, is het onmogelijk te bereiken. Daarbij getuigt 
Turks fruit van het tragische besef van de ‘onderlinge polariteit’ (De Wispelaere 
1966a, 192-93) waardoor leven en dood slechts artificieel te scheiden zijn. Het 
lichaam wordt zo bij uitstek een discursieve constructie waarin datgene wat niet 
mag, wat absoluut negatief gewaardeerd wordt (de dood) onvermijdelijk aanwezig is 
in datgene wat moet, en wat absoluut positief gewaardeerd wordt (het leven).  
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In Turks fruit is het lichaam een discursief gebied waarin zich voortdurend 
afwijkingen, spanningen en veranderingen voordoen ten opzichte van deze absolute 
normen. Exemplarisch is het motief van moeder- en zwangerschap. Een symbool 
voor het leven krijgt in deze roman connotaties van bederf en aftakeling. Zo leeft 
Olga in ‘doodsangst (…) om zwanger te worden’ (Wolkers 1969, 186). Een 
zwangerschap verminkt en verslapt volgens haar het lichaam. Ze spreekt over 
‘vriendinnen van haar die schoonheden waren geweest maar na het eerste kind als 
oude slappe lobbesen achter de kinderwagen zeulden. Of die door het voeden 
ontstekingen hadden gekregen en de tol voor het moederschap met kerven en 
littekens in hun borsten hadden moeten betalen’ (87). Iemand het leven schenken, 
staat gelijk aan zelf wat sterven.  

Een ander beeld dat hetzelfde motief aanbrengt, is de geamputeerde, door kanker 
geïnfecteerde borst van de moeder. Opnieuw krijgt een symbool voor levenskracht 
de connotatie van het tegendeel: ‘die kankerborst (…) vol verrotting en gif die ze 
mijn lieveling tussen haar lippen stoot’ (64). De borst staat symbool voor ziekte en 
verval en vormt ‘de centrale, obsessionele afwezige aanwezigheid’ (De Wispelaere 
1983, 28) in de roman: ‘zodat ik iedere keer weer voelde dat er een borst 
weggenomen was omdat er kanker in zat. De stijve stof van een lege bustehouder’ 
(Wolkers 1969, 22). De ‘afwezige aanwezigheid’, de dood waarvan de werking niet 
altijd zichtbaar is, dient gearticuleerd te worden om betekenis te geven aan de 
liefdesgeschiedenis. In dat proces verbinden de beelden zich. De hoofdfiguur 
verklaart Olga’s angst voor de aftakeling van het (zwangere) lichaam door het gif dat 
de moeder Olga heeft gevoed en door haar leugen dat Olga de borst ‘eraf gegeten had 
als baby’ (86).  

Uit beide voorbeelden mag blijken dat de afwijkingen en veranderingen de 
categorieën van leven en dood aantasten. Een beeld dat normaal gezien symbool 
staat voor het leven, verkrijgt in Turks fruit steeds de betekenis van zijn tegendeel. 
Het beeld komt symbool te staan voor een tegenstrijdige levensconditie waarin de 
twee polen onvermijdelijk op elkaar inwerken. De melodramatische wil om beide te 
scheiden loopt telkens uit op twijfel en ambiguïteit. 

 
In het leven takelt het lichaam onvermijdelijk af, maar mogelijk kan de hoogste norm 
binnen de lichamelijke orde wel behaald worden in de kunst. Zij kan het lichaam 
voor eeuwig vastleggen. De Wispelaere stelt dat het werk van Wolkers een ‘soort 
absolutistische opvatting van het kunstwerk’ (1966, 194) ontvouwt als reactie op de 
onontkoombare levensambivalentie. In Turks fruit esthetiseren of theatraliseren de 
personages voortdurend het leven. Zo maakt de hoofdfiguur Olga voortdurend tot 
een beeld: ‘Talrijk zijn de tekstplaatsen waarin Olga verbeeld wordt: de 
standbeelden, portretten, studies en foto’s vliegen je om de oren, de hele roman lang’ 
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(Van Rooij 2010). Die beelden lijken op het eerste gezicht de werking van de tijd en 
van het lichamelijke verval stop te zetten. Als beeld kan het lichaam zijn wat in het 
leven niet kan: zuiver, harmonieus en gesloten. 

Echter, ook deze beelden zijn onderhevig aan de discursieve veranderlijkheid en 
drukken de ambivalentie van het bestaan uit. Tot tweemaal toe krijgt de ik-figuur de 
opdracht om een moeder met kind te beeldhouwen. Door Olga als model te nemen, is 
de polariteit meteen aanwezig: moeder met kind verbeelden is haar doodsangst 
vormgeven. Bij de inspectie van het beeld zegt een ‘vergrijsde functionaris’: ‘“Het 
lijkt wel of die moeder bang is van dat kind.” En zo was het’ (90).  

Voor het tweede beeld wil Olga niet meer poseren. Ze wil er ‘niets mee te maken 
hebben. Ze zou ziek worden, doodgaan, misselijk worden, me verlaten’ (94). De ik-
figuur maakt vervolgens ‘uit [z]ijn hoofd’ (94) een beeld waarin het gebaar primeert 
op het particuliere lichaam: ‘Zonder borsten, het lijf een gat (…) en het gezicht 
zonder menselijke expressie. Een gebalde vuist naar de aarde’ (94-95). Het beeld wil 
een expressie zijn van moederlijke liefde, maar de betekenis verschuift alsnog naar 
de andere pool: ‘En het sloeg ineens door me heen dat ik met dit beeld haar angst 
gestalte had gegeven. Haar angst voor het moederschap. Dat het geen vrouw was die 
een kind optilde maar van zich afstootte naar de aarde’ (97). Een symptoom van die 
angst is de afwezigheid van de borsten die volgens Olga aftakelen door de geboorte 
en de borstvoeding. 

De betekenis verschuift vervolgens nogmaals. Het beeld is een voorafschaduwing 
van Olga’s lichamelijke teloorgang, waardoor moederliefde, doodsangst en aftakeling 
samenkomen in één beeld: 

Gehavend, na twee abortussen (…), een eierstok eruit en doodvermoeid van het 
op de loop gaan voor zichzelf. En ik schrok van het beeld dat ik toen gemaakt 
had (…). Want ik moet ontstellend helder in de toekomst hebben gekeken. 
Maar wat mijn handen al wisten had ik zelf te laat begrepen (97). 

In dit beeld wordt materie visie, en de vooruitziende blik wordt materie. Beter dan 
de ratio kunnen de kunst en de lichamelijke sensibiliteit in de toekomst kijken en de 
richting voorspellen die het leven zal inslaan. Zij voorvoelden de aftakeling voordat 
de hoofdfiguur dat besefte, zij creëren het fatale beeld dat de liefde tussen hem en 
Olga naar de pool van het verlies brengt.  

Wat geldt voor deze standbeelden van Olga in de roman, geldt op een 
metafictioneel niveau voor Turks fruit als beeld van Olga. Jeroen van Rooij (2010) 
leest de roman in dit licht als een variatie op de Pygmalionmythe. In de roman die 
haar vereeuwigt, sterft zij. In de vele beelden die de verteller-beeldhouwer van haar 
maakt, blijft zij hem ontglippen. Telkens vallen zij in het niet in vergelijking met haar 
ware schoonheid: ‘En ze zag er zo mooi uit dat ik geen flikker aan mijn beeld vond’ 
(96). Hij en zijn kunst zijn onmachtig om haar schoonheid te vatten en in leven te 
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houden. Daarin ligt volgens Van Rooij Wolkers’ ontmanteling van Ovidius’ verhaal. 
Door het standbeeld tot leven te wekken, veroordeelt Aphrodite het tot de dood: 
‘Olga blijft een schemerfiguur tussen leven en dood. Wanneer ze tot leven gewekt 
wordt, moet ze sterven en als ze sterft, kan ze voortleven als beeltenis. De auteur is 
hier als de godin: hij wekt haar tot leven en vermoordt haar tegelijkertijd’ (Van Rooij 
2010).  

 
De negatieve pool van de lichamelijke orde, de dood, wordt in Turks fruit verbeeld 
door een verlies van stevige vormen, van duidelijke lijnen of grenzen. Zo ook Olga: 
haar hand ‘voelde krachteloos en waterig aan en ook haar gezicht was pafferig’ 
(208); aan haar kale hoofdhuid zie je dat ‘er geen bot achter zat’ (dat is weggenomen 
om de tumor te kunnen behandelen) (208); op het einde ‘puilden [haar ogen] naar 
voren alsof ze van achteren opgeduwd werden. Ze werd nog dikker en wateriger’ 
(213). 

Dit motief van het vormeloze spreidt zich uit over Turks fruit. Het boek bevat veel 
beelden van het beschadigde, van het abjecte en van afval. Die herbergen vaak de 
polariteit van leven en dood. Enerzijds vormen ze een bedreiging en herinnering aan 
de dood die in deze roman gelijk staat met het verlies van vorm. Anderzijds is 
lichamelijk afval als stront en braaksel onvermijdelijk om het lichaam in leven te 
houden: ‘Ces déchets chutent pour que je vive’ (Kristeva 1980, 11). In afval kan 
nieuw leven ontstaan. Een mooi voorbeeld van de polariteit van het abjecte is de pop 
waarmee Olga als kind speelde. Die is ‘>b@ijna zo groot als een echte baby’ (69); Olga 
verzorgt hem als een moeder: ze kleedt hem aan, doet hem in bad en voedt hem 
‘kleine stukjes brood in het geopende mondje’ (69). Tot op een dag ‘het 
poppegezichtje overdekt was met maden die met een lillend slurfje tastend uit het 
mondje omhoogkwamen’ (69). In deze passage herkennen we dezelfde verdichting 
van moederschap en bederf. Het bederf vormt echter niet het einde van de cyclus van 
leven en dood, want er ontstaat nieuw leven. In het abjecte vindt de voortdurende 
omkering van de polen plaats: het verstoort het leven, maar bevestigt het ook (cf. 
10.5).  

Deze negatieve pool valt op zijn beurt te verbinden met het esthetische proces. Elk 
beeld dat de ik-figuur van Olga maakt, creëert afval. Nadat het eerste moederbeeld is 
afgewerkt, beslissen Olga en de beeldhouwer om alle ‘gebarsten en onvoltooide 
voorstudies in klei en gips’ (90) en de ietwat beschadigde babypop waarmee Olga 
poseerde, weg te kieperen in de Amstel. Dat afval vervoeren ze met een 
kinderwagen, en achteraf rijdt Olga er vrolijk mee rond: ‘Het was een heel gelukkig 
gezicht. Een jonge moeder die door het dolle heen was’ (91). De verwijdering van 
afval bevestigt het leven, maar tegelijk is het komende leven afwezig (de lege 
kinderwagen).  
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Daarnaast zorgt het verlies van Olga (het leven) voor de creatie van nieuw werk. 
De hoofdfiguur maakt esthetische composities van tot brij vervormd afval:  

plakte de troep aan en op elkaar, goot er teer over en goudlak of bespetterde 
het met steengruis in kunsthars. Dan zette ik de snijbrander erop. Tot de onder 
een dik zwart vel borrelende en ziedende massa door de hitte verstolde tot een 
stuk verschroeide aarde. Dan had ik alweer een schilderij af (162).  

Typisch voor de polariteit van de roman is dat ook deze pool een metafictionele 
component kent. Pas nadat Olga hem heeft verlaten en hij ‘in de rotzooi 
terechtgekomen’ is (11), kan de verteller een roman schrijven die barst van afval en 
ellende maar tegelijk Olga vereeuwigt tot een kunstwerk. De polariteit, het 
onverzoenbare contrast tussen leven en dood, keert met andere woorden op elk 
niveau van de lichamelijke discursieve orde terug.  

Die orde heb ik gelezen op het niveau van biologische processen en op het niveau 
van de esthetiek in Turks fruit. In de roman vertakt die orde zich en krijgt zij een 
meer particuliere invulling via het antagonisme tussen de burgerlijke kapitalist en de 
kunstenaar. De roman mag daarbij wel verwijzen naar de opkomende 
consumptiecultuur en de stijgende invloed van Amerika, hij onthoudt zich van 
concrete politieke of sociale referenties en van uitgebreide beschouwingen over de 
tijdruimtelijke context. Het antagonisme komt slechts in beeld wanneer het 
betrekking heeft op het verloop van de liefdesgeschiedenis en op het eeuwige 
conflict tussen leven en dood. Uit de analyse zal blijken dat het antagonisme niet op 
een politiek, maar op een sentimentele manier vorm krijgt. Het motto uit het Kuifje-
album Vlucht 714 wijst daar al op. Aartsvijand Rastapopoulos en de magnaat 
Carreidas hebben beiden hun rijkdom op onrechtmatige wijze veroverd, en onder 
elkaar vechten ze uit wie moreel het slechtst is: ‘“Ik ben de grootste naarling van de 
hele wereld! (…)” “O, nee, ik ben de grootste naarling van de wereld… En ik ben 
trouwens veel rijker!”’ 

10.4 Burger versus artiest  

Het tweede conflict plaatst ‘de drek en zwadder van het realistische 
kunstenaarsbestaan’ (35) tegenover de verlokkingen en de schijn van de 
consumptiewereld. De eerste pool wordt in deze roman gepersonifieerd door de 
hoofdfiguur, de tweede door Olga’s moeder. Olga wordt tussen beide polen heen en 
weer geslingerd: ‘dat zo’n meisje uit een zakenmilieu niet op haar plaats was in die 



 

250 

armoedige kunstenaarswereld’ (136). Dit conflict is minder nadrukkelijk aanwezig in 
de roman dan de centrale spanning in Gangreen I. Maakte de verteller-koloniaal het 
contrast tussen natuur en cultuur tot een deel van zijn discours, dan worden 
expliciete verwijzingen naar het antagonisme in Turks fruit voornamelijk in de mond 
van anderen gelegd. Zo zegt de moeder: ‘Dat ze haar duidelijk genoeg gewaarschuwd 
had voor het artiestenleven dat een aaneenschakeling van armoede was, vooral als je 
uit de gegoede burgerstand kwam. En meer van dat soort fanatieke onzinnige 
gemeenplaatsen’ (84).  

Voor de hoofdfiguur lijkt dit contrast van minder belang te zijn. Eigen aan de 
verdichting en aan de vertelling als totaalgebeuren, verspreidt het zich over 
verschillende beelden, anekdotes en herinneringen. Die sluiten aan bij de 
melodramatische verbeelding: de roman is een manicheïstisch schouwspel waarbij 
verschillende morele krachten tegenover elkaar komen te staan en elkaar bekampen. 
Neem bijvoorbeeld de volgende twee scènes waarin Olga letterlijk tussen de moeder 
en de hoofdfiguur gepositioneerd is. In de eerste komt Olga’s moeder de slaapkamer 
binnen om het koppel hun ontbijt te brengen:  

En dan bleef ze een beetje dubbelzinnig en viezig lang rondhangen zodat ik er 
dagdromen van kreeg (…). Dat haar moeder de dekens weg zou slaan, mijn pik 
in haar dochter steken en zeggen terwijl ze me bij mijn kloten greep: “De ballen 
houd ik wel vast.” En dan haar ene borst met een tepel zo groot als een eikel uit 
haar peignoir zou schudden en bij Olga naar binnen duwen (23). 

De moeder waart als een spook rond hun seksuele intimiteit, vergiftigt hun relatie: 
‘omdat dat wijf toen al bij Olga zat te stoken’ (23). In de tweede scène lijkt het 
vitalisme van de hoofdfiguur te overwinnen. Opnieuw komt de moeder de 
slaapkamer binnen. Het koppel is al uiteen, maar die ochtend kroop de verteller 
stiekem bij Olga in bed en ‘stak haar aan me vast’ (151):  

Toen we bijna klaar kwamen werd er ineens krankzinnig hard op de deur 
geramd. Olga haar hele lichaam werd keihard. Alles kneep samen en mijn pik 
bleef in haar vastzitten. Toen stormde haar moeder schreeuwend binnen (…). 
Toen trok ze de dekens van ons af. Op hetzelfde moment voelde ik dat harde 
vastgeklemde stuk van mij met het bonzen van mijn bloed mee in haar 
verstijfde lichaam spuiten. En ondanks alle angst en verkramping hoorde ik 
Olga vlak bij mijn oor steunen: “Aaahh.” (…) ik voelde me triomfantelijk en 
heerlijk. Omdat ze geschreeuwd had van genot onder de ogen van haar moeder 
(152-154). 

Zijn triomf is ambigu. Hun genot ontstond uit geweld, niet uit liefde: de verteller 
heeft zich met geweld ‘aan’ Olga ‘vastgestoken’. Tegelijk kan deze opstoot van 
vitaliteit niet verhinderen dat Olga al definitief is ingepalmd door haar moeder. ‘Dat 
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ze zich niet moest laten vergiftigen door dat kreng. Dat ik altijd van haar zou blijven 
houden en op haar wachten’ (154), schreeuwt de verteller wanneer hij het huis 
verlaat ‘waar ik nooit meer ben terug geweest’ (154).  

 
In deze paragraaf wil ik nagaan op welke manier de lichamelijke karakterisering 
bijdraagt tot het scheppen van dit manicheïstisch conflict. Ik onderzoek met andere 
woorden hoe het lichaam de personages moreel kenschetst. Om dat proces 
inzichtelijk te maken, maak ik gebruik van Laclau en Mouffe’s begrip ‘chain of 
equivalence’. Het lichaam wordt met een beperkt aantal woordvelden in verband 
gebracht, die in hun discursieve keten van equivalentie de betekenis verkrijgen van 
niet-artistiek of moreel slecht. Het gaat om woordvelden als huishoudelijke objecten 
of consumptiegoederen, de natuur en dieren (huisdieren of ongedierte), het abjecte 
en esthetiek.  

Dit morele conflict wordt niet enkel aangeduid door de velden waarmee het 
lichaam in verband wordt gebracht, maar ook door de excessieve beeldtaal. Het 
conflict wordt daarbij niet altijd letterlijk uitgesproken, maar gesuggereerd. Dat sluit 
aan bij de authentieke expressie die de verteller wil waarborgen door zijn affectieve 
bewogenheid. Die beeldtaal creëert een direct beeld van het lichaam dat zich 
onttrekt aan de ratio en aan ironie, en er spreekt een morele evaluatie uit. De morele 
implicatie van de lichamelijke karakterisering blijkt niet enkel uit een sentimenteel 
discours, maar ook door een grotesk en rauw-populistisch discours. Vooraleer ik 
overga op de eigenlijke analyse, kenschets ik die twee discoursen.  

In zijn studie De boekenpoeper (1982) stelt Maarten van Buuren dat het groteske 
alleen begrepen kan worden ‘tegen de achtergrond van een norm’ (1982, 32). Hij ziet 
het groteske als een procedé dat inbreuken maakt op normen of codes. Voor Turks 
fruit zijn voornamelijk de onderling verbonden codes van het realisme en van de 
klassieke afbeelding van het menselijk lichaam van belang.24 Het groteske 
doorbreekt het beeld van het lichaam als een gesloten autonome eenheid die apart 
staat van de buitenwereld (20-23), en overdrijft daartoe die lichaamsdelen die de 
grens tussen lichaam en omgeving overschrijden: de neus, de buik, de fallus, etc. 
Daaraan verbonden is een focus op lage lichaamsfuncties: ‘Het lichamelijk hoge, het 
gelaat, het hoofd wordt in contrast gebracht met, of vervangen door het lichamelijk 
 
                                                      
24 Een derde code die van belang is voor het groteske is die van de tragedie. In het groteske vindt er steeds 
een vermenging van tragische én komische elementen plaats (Van Buuren, 42-48). Ik ga niet in op deze 
code omdat in Turks fruit de verhevenheid van het hoofdpersonage als held op het einde van de roman 
toch in ere wordt hersteld, terwijl het groteske die teniet doet (45). Het melodrama heeft volgens Brooks 
ook een aparte verhouding tot de tragedie: ‘Melodrama does not simply represent a “fall” from tragedy, 
but a response to the loss of the tragic vision’ (1995, 15). Bij Wolkers is er dan ook nog steeds een idee van 
het noodlot, iets wat afwezig is in het tragikomische of wat het tragikomische minstens relativeert.  
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lage: buik, achterwerk en geslachtsorganen; het verhevene of sublieme wordt 
vertaald in lage lichaamsfuncties’ (22).  

Voor het realisme betekent dit dat het vermengd wordt met niet-realistische 
elementen en net in die ‘botsing (…) tussen onverenigbare elementen’ (36-37) 
ontstaat het groteske effect. Dit sluit aan bij de analyse van de vertelstem en de 
affectieve druk. De verteller tracht in zijn expressionisme een realistisch verhaal te 
vertellen, maar maakt daarbij gebruik van overdrijvingen en excessieve beelden 
(zoals het groteske) om een uiting te geven aan zijn haat en wanhoop en om 
personages moreel te karakteriseren.  

Onder het rauw-populistische discours begrijp ik de schuttingtaal die in de roman 
wordt gebruikt, en wat Kees Fens in zijn recensie ‘camp-achtige vergelijkingen’ 
noemt: ‘het mooie wordt vergeleken met iets banaals’ (1983, 17). De term ‘camp’ 
lijkt me slecht gekozen. In haar baanbrekend essay ‘Notes on “Camp”’ (1966) 
beschrijft Sontag de essentie van camp als ‘its love of the unnatural: of artifice and 
exaggeration’ (2009, 275), terwijl bij Wolkers net het natuurlijke (een 
vrouwenlichaam) met het banale wordt vergeleken. ‘What was banal can, with the 
passage of time, become fantastic,’ schrijft Sontag (285). Het mooie wordt zo niet 
vergeleken met het banale, veeleer stelt camp het banale en het schone gelijk. Sontag 
noemt ‘the equivalence of all objects’ dan ook ‘an important element of the Camp 
sensibility’ (289). De notie camp valt zo niet te verzoenen met de ‘anti-cultuur-
uitingen’ waarmee Fens het begrip verbindt (1983, 17). De hoofdfiguur gaat namelijk 
verschillende malen tekeer tegen figuren uit de hoge cultuur.25  

Beter kunnen we dit type vergelijkingen vatten onder de noemer van een rauw-
populistisch discours. Goedegebuure spreekt van een ‘populistische teneur’ die zich 
afzet ‘tegen veel literaire verhevenheid’ (1989, 159). Goedegebuure ontwaart dat 
populisme bij Cremer, maar het is evengoed toepasbaar op de stijl van Wolkers.26 Hij 
vermeldt Wolkers’ ‘“down-to-earth”-achtige benadering van de lichamelijke liefde’ 
(161) en zijn gebruik van de ‘directe formulering’ (158). Ik hanteer de term 
populisme niet enkel omdat het boek aansluiting zoekt bij het gewone en het banale, 
maar vooral omdat de taal het genoemde direct aanwezig wil stellen.27  
 
                                                      
25 Zo spreekt hij over ‘Giotto en Cimabue of een paar van die andere ouwe zakken’ (15-16). De voorkeur 
van de hoofdfiguur gaat duidelijk uit naar de contemporaine popcultuur. 
26 Volgens de essayist-hoogleraar speelde de ene Jan leentjebuur bij de andere: ‘Pas toen Cremer hem erin 
was voorgegaan, begon >Wolkers@ drieletterwoorden te gebruiken, en verwerkte seksuele varianten als 
bestialiteit en necrofilie in zijn verhalen, zij het mondjesmaat’ (Goedegebuure 1989, 167). Of nog: ‘Een 
roman als Turks fruit is weinig meer dan een voetnoot bij Jan Cremer (…)’ (162).  
27 Zo definieert Willem Schinkel ook democratisch populisme: dat ‘behelst het verlangen politieke 
representatie te vervangen door presentie’ (2012, 61). Populisme wil het volk, dat in een democratie 
noodzakelijkerwijs gerepresenteerd wordt in een parlement, direct aanwezig stellen via een partij of 
persoon die dat volk belichaamt. Het zij opgemerkt dat dit verlangen eigen is aan de democratie: de 
 



 

 253 

Beide registers zorgen voor een effect van overdrijving en exces in het verslag van 
de liefdescrisis. Ze hebben ook een inherent conflictueus karakter: het groteske 
doorbreekt de conventies van het realisme en het lichaam, terwijl het populisme 
steeds een polemische positiebepaling is tegenover een gevestigde orde. Beide 
dragen op die manier bij tot de contrastwerking in het manicheïstisch conflict.28 Het 
‘hard, brutaal en cynisch taalgebruik’ dat volgens De Wispelaere (1983, 29) de 
sentimentaliteit van het melodrama uitschakelt, maakt net deel uit van de 
melodramatische spanning. De twee registers creëren dan ook grenzen. Op het einde 
van deze paragraaf stel ik de vraag naar die grenzen en naar grensdoorbreking via 
het begrip ‘differential embodiment’ van Daniel Punday. Eerst beschrijf ik de 
lichamelijke karakterisering van de personages. Ik structureer die analyse op basis 
van gender. 

10.4.1 Vrouwen, moederfiguur, Olga 

Tijdens de veroveringstochten van de hoofdfiguur passeren een heleboel vrouwen 
de revue. Geeft de verteller van mannen veeleer een algemeen beeld van hun 
lichamen, dan focust de beschrijving van de vrouwenlichamen zich op specifieke 
lichaamsdelen. Vrouwen worden vaak beschreven in een laag register en vergeleken 
met (banale) huishoudproducten en eenvoudig voedsel. Dat geeft het discours een 
zeker machismo. Zo lezen we in de opsomming van de eerste ronde seksuele 
activiteiten van de hoofdfiguur:  

Grote tieten, hangend als zakken brij met spenen om aan te zuigen. Kleine 
verschrompelde tietjes, te zielig om te strelen (…). Bossen schaamhaar, ruw als 
zeegras, zacht als bont. Droge kutten met wratten van binnen (…). Kutten zacht 
en vochtig als een vlabroodje. Struise meiden met heupen als kazen (…) (13). 

Tijdens deze ‘erotische uitspattingen’ (142) zijn vrouwen letterlijk als dagelijks 
voedsel: ‘Soms drie op een dag’ (13). De hoofdfiguur objectiveert de vrouwen tot het 
onderwerp van zijn lust, wil hen best genot geven, maar zoekt verder geen contact 

 
                                                                                                                                                                      
volksvertegenwoordiger moet het volk aanwezig stellen, maar moet die wil tot belichaming tegelijk 
onderdrukken wil hij langetermijnvisies ontwikkelen (65)). Vandaar dat Ernesto Laclau in On Populist 
Reason kan schrijven dat de hedendaagse neerbuigende reacties op populisme ‘the dismissal of politics 
tout court’ is ten voordele van ‘the assertion that the management of community is the concern of an 
administrative power whose source of legitimacy is a proper knowledge of what a “good” community is’ 
(Laclau 2007b, x) 
28 Over het gebruik van het groteske in de melodrama’s van Victor Hugo, stelt Brooks: ‘The “discovery” of 
the grotesque – this aesthetic and moral concept that breaks so radically with the classical idea of beauty 
and verisimilitude – is the discovery of dynamic contrast’ (1995, 92). 
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met hen. De manier waarop de beeldspraak de vrouwen relateert aan het banale, 
onderstreept hun ‘afval’-status. Het mooie wordt hier niet vergeleken met het 
banale; het banale dient de onvolmaaktheid van deze vrouwen te onderstrepen: ‘Hoe 
lief ik ook voor haar was en hoe ik me ook uitsloofde >om dat meisje te doen 
klaarkomen, hd@, het bleef net of ik een lekke band probeerde op te pompen’ (59).  

De moederfiguur 

Het summum van deze onvolmaakte vrouwenfiguren is Olga’s moeder. Zij is het 
knooppunt waar de equivalentieketen tussen verderf, het kwade en de 
consumptiemaatschappij samenkomen. Als in een typisch melodrama, belichaamt zij 
het kwade op een volstrekt eenzijdige manier: ‘evil must be fully personalized, the 
villain highly characterized, in the post-sacred universe, where personality alone is 
the effective vehicle of transindividual messages’ (1995, 33). Zij is volgens de 
hoofdfiguur ‘de schuld (…) van alles’ (147), van de dood van Olga’s vader (door hem 
vet te voeren), van het einde van zijn relatie met Olga, die de voorbode is van haar 
aftakeling en dood. De benoemingen die de verteller voor haar reserveert liegen er 
dan ook niet om. In een combinatie van schuttingtaal en pathos noemt hij haar 
(onder andere) ‘dat smerige sekreet’ (12), een ‘smerige listige teef’ (124), ‘al het 
kwaad (…) dat ons bedreigde’ (147), een ‘helhond van een moeder’ (151), ‘die 
walgelijke teef’ (151), ‘een Medusa’ (151). 

De verteller geeft geen algemeen beeld van het lichaam van de moeder – vroeger 
zou ze wel ‘knap’ geweest zijn (23). Haar lichaam wordt volledig herleid tot die twee 
aspecten waarmee zij het kwaad verspreidt: haar ontbrekende borst en haar stem. 
Die borst is niet enkel een litteken dat de hoofdfiguur herinnert aan lichamelijk 
verval, maar ook het belangrijkste lichamelijke kenmerk dat haar aanwijst als de 
personificatie van het kwade. Via de borst verspreidt ze haar gif:  

‘En dan haar ene borst met een tepel zo groot als een eikel uit haar peignoir zou 
schudden en bij Olga naar binnen duwen’ (23). 
‘En dan zie ik dat het die ene kankerborst is vol verrotting en gif die ze mijn 
lieveling tussen haar lippen stoot’ (64).  

Dit laatste citaat refereert aan het sprookje Sneeuwwitje; de vergiftigde appel is 
vervangen door de giftige borst. Olga’s moeder heet ‘die bleke ziekelijke heks’ te zijn 
die haar dochter wil ‘vergiftigen’ (154).  

Dat gif is ook de zoete verleiding tot een rijkere, op consumptie geleeste manier 
van leven. De moeder zou Olga tot dit leven verlokken door verhalen te vertellen 
over Olga’s leeftijdsgenoten die vaak reizen en een eigen auto hebben. Ze doet dat 
met ‘die poeslieve stem, zo ogenschijnlijk zonder enige bedoeling. Want ze wist ook 
wel dat het gif zo het beste zijn werk deed’ (124). De moeder staat symbool voor de 
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materialistische consumptiewereld en haar verlokkingen.29 Zo geeft zij zichzelf ‘uit 
snobisme’ over aan ‘een nieuwigheid die pas uit Amerika was overgewaaid (…): 
Barbecuen >sic@’ (81-82). Na de dood van Olga’s vader neemt zij diens zaak in 
huishoudartikelen over. Niet toevallig heet die zaak ‘Hermes’: die is naast de god van 
de handel ook die van de dieven en hij is boodschapper van de doden. Handel, 
bedrog (het kwade) en dood worden op die manier belichaamd in de figuur van de 
moeder en haar borst.  

 

Olga 

In sectie 3 gaf ik al aan dat de hoofdfiguur Olga en haar schoonheid in beelden wil 
vatten, maar daar niet in slaagt. Dat gegeven ging ook op voor Turks fruit zelf: de 
roman kan slechts een beeld van Olga geven wanneer zij gestorven is en in dat beeld 
dat haar wil vereeuwigen moet zij onvermijdelijk sterven. Het discours waarmee de 
verteller haar beschrijft, kunnen we lezen als pogingen om haar beeltenis ten volle te 
grijpen. De verteller mag dan wel spreken van dat ‘rooie mistige beest’ (45), maar die 
onduidelijkheid blijkt nooit uit de directe formuleringen waarmee hij haar aanwezig 
stelt. Dat is zelfs het geval in de meer realistische beschrijvingen van Olga. Ze is een 
‘curvenrijke’ vrouw (25) met stevige vormen. Hij houdt van haar ‘hele mollige 
toestand’ (188) die ‘niet zat te hotsen’ (48) wanneer hij haar op de bagagedrager 
door de stad fietst. Hij voelt zich rijk in zijn bezit van Olga en haar ‘zachte 
vleesweelde’ (52), haar ‘mooie vlezige kont’ (48) en ‘magnifieke billen’ (51).  

Met hyperbolische uitspraken suggereert de verteller dat Olga een ongewone 
schoonheid is die de wetten van de realiteit tart. Hij spreekt over ‘haar goddelijke 
lichaam’ (92) en over een foto ‘met haar borsten recht omhoog waarvan iemand eens 
vroeg: “Bestaat dat?”’ (119). Mensen lopen ‘bijna onder de tram >om haar@ na te 
kijken,’ en op straat wordt ze begeleid door een ‘concert van claxons’ (98). De 
excessieve retoriek die een direct beeld van haar wil schetsen, is soms minder 
verheven. De verteller spreekt over ‘haar smoel’ (187) en over haar broekje dat 
‘helemaal tussen haar grand canyon’ verdwijnt (99).  

Staat Olga in contrast met zowat alle andere vrouwen in de roman, dan wordt haar 
schoonheid in de meest uitvoerige beschrijvingen van haar uiterlijk ook ex negativo 
aangebracht. Zo schrijft de hoofdfiguur:  

 
                                                      
29 In de lijn van de karakterisering van de moeder gaat de protagonist als reactie op die verleiding Olga’s 
leeftijdsgenoten als ziek en verrot voorstellen: ‘Dat die Nancy er na nog geen jaar huwelijk al bleek en 
onbevredigd uitzag met derderangs hangtietjes en spataderen op haar slappe kuiten omdat haar man 
impotent was van de managerziekte’ (124).  



 

256 

over haar knieën: ‘dat waren niet van die bottige dingen met zo’n enge 
knieschijf erbuiten en ook niet van die vormeloze bleke melkbroden. Het waren 
prachtige imponerende brokken plastiek, om met onze kunstgeschiedenisprof 
te spreken, als hij weer over de griekse beeldhouwkunst stond te melken’ (36). 
 
over haar geslachtsdeel: ‘En dat was niet zo’n ding met zo’n ongeordende bos 
haar eromheen (…) en ook niet zo’n apparaat met van die grote schaamlippen 
naar buiten, van die bruinige flappers, als de klapdeurtjes in een saloon, die 
klaar hangen om je voor je ballen te slaan’ (51-52).  
 
over haar tepels: ‘En die tepels dat waren niet van die bruine knikkers die je er 
met je duim en wijsvinger lijkt af te kunnen schieten, maar dat waren echt de 
roze uiteinden van die magnifiek gewelfde voorgevels’ (54). 

Deze omschrijving onttrekt zich aan wat traditioneel onder het verhevene en het 
schone wordt begrepen. Het mooie wordt vergeleken met het banale, maar het 
banale kan tevens aanleiding geven tot esthetische verwondering. Voorgevels 
kunnen ‘magnifiek gewelfd’ zijn, ‘imponerend’ als ‘brokken plastiek’.  

Een effect van deze retoriek is de objectivering van Olga. Haar schoonheid wordt 
voor de verteller bevattelijk wanneer hij haar lichaam tot een kunstobject maakt of 
vergelijkt met banale producten. De vergelijkingen tussen Olga en voedsel wijzen in 
dezelfde richting. Een van haar werknemers noemt Olga immers ‘het lekkers’ (104), 
terwijl een andere man in haar ‘een dikbelegde boterham’ ziet (139). Haar ‘obscene 
lijf’ zit volgens de verteller als een ‘paling in zijn vel’ (79). Hij beschrijft haar 
‘honderden kleine sproetjes’ als ‘bruine suiker’, en haar witte huid heeft ze gekregen 
van de ‘karnemelkzeep’ waarmee ze zich zou wassen (54). Bij deze vergelijkingen 
valt opnieuw op dat de verteller refereert aan eenvoudige producten. Olga is om op 
te eten, om te behappen. Op die manier kan de verteller haar bezitten, of één worden 
met haar (cf. 10.5).   

De retoriek van het banale kan pas ten volle begrepen worden in het licht van het 
antagonisme. Het referentiekader van bruine suiker en karnemelk staat in contrast 
met de consumptie- en schoonheidsproducten waarmee de moeder Olga verleidt en 
waarmee Olga zich omringt na haar vertrek. Het gebruik ervan is tevens het 
startschot voor haar achteruitgang. Dit impliceert dat de banale producten van de 
hoofdfiguur positief gewaardeerd worden en Olga sterken in haar schoonheid.  

Na haar vertrek verliest Olga haar eigenheid. Naar eigen zeggen moet ze nu een 
‘mevrouw’ zijn (180), maar volgens de hoofdfiguur wordt ze louter vulgairder, een 
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‘op drift geraakte meid uit de provincie’ (156).30 In de plaats van haar zelfgemaakte 
kleren, draagt ze nu ‘kleren (...) die je zo in de winkel kon kopen’ (144) en die ‘niet 
goed bij haar pasten’ (145). Door het gebruik van schoonheidsproducten, ‘een dikke 
laag bruinige pan-cake, die slordig bij haar hals ophield zodat haar huid daar blauwig 
en ziekelijk leek’, ziet ze er ‘kalkachtig en vreemd’ uit, ‘alsof ze haar identiteit kwijt 
was’ (157). Haar stevige vormen verliest ze: ‘die borsten van haar, die heerlijke 
harde en toch weke dingen, waren door haar stomme, slordige leven, haar zuipen en 
nachtbraken ook al helemaal verlept’ (119). Ze koopt ‘borstsmeersel’ om haar 
borsten opnieuw steviger te maken (203). Die schoonheidsproducten zijn ‘rommel’ 
(160) en kunnen Olga’s verval niet stopzetten. Op het einde van de roman is haar 
uiterlijk opgeschoven naar dat van de moeder. Wanneer ze haar pruik opzet, zag ze 
eruit als ‘een opgeblazen kwaadaardige sprookjesprinses. Een grimmige 
leugenachtige stiefzuster van Assepoester’ (212).  

10.4.2 Mannen, vaderfiguur, ik-figuur 

De meeste mannen die in Turks fruit aan bod komen worden grotesk of met 
schuttingtaal beschreven. Dit gaat gepaard met een negatieve evaluatie en met 
affecten van haat, minachting en walging. Een groot deel van deze mannen komt uit 
de zakenkringen van Olga’s moeder. Al op de eerste pagina heet de handelsman met 
wie Olga er vandaar is gegaan een ‘klootzak’, een ‘uit zijn krachten gegroeide lul met 
een doorgebogen rug’ (11). Bij het diner, waar de man met Olga flirt, heet hij een 
‘lange slappe slungel’ te zijn met ‘vuile zweterige handen’ (135). De lichamelijke 
typering van de andere genodigden drukt ‘de vijandige stemming’ uit ‘die ik aan tafel 
tegen mij voelde’ (idem): ‘de kleine kale boekhouder, die er toch al als een 
aangeklede kakkerlak uitzag’ (136), ‘die baviaan tegenover mij’ met ‘het slappe 
rimpelige vel van zijn voorhoofd’ (idem). 

Anderen zijn dan weer huichelaars. De directeur van het hotel heeft een ‘bleek 
pafferig gezicht en een tegen zijn slappe hals weggedoken kinnetje’ (32). Deze man 
wil de ik-figuur vermanen voor zijn rebels optreden tijdens het avondeten waarop 
het hotel walvisvlees als jachtschotel serveerde – ‘walgelijk voer’ (31) volgens de 
verteller. De advocaat bij wie hij en Olga hun echtscheiding moeten ondertekenen is 
‘de walg zelf’ (157): hij is een ‘slappe vettige kolos met een buik als een bierton’ 
(157), een ‘opgeblazen varken’ (158), een ‘vleespudding’ (158) en een ‘smerige 

 
                                                      
30 Eerder had de verteller daarover al gezegd: ‘En dat ze het ook niet leuk zou vinden als ik de 
onderdirecteur was van een margarinefabriek die de mensen met hun minderwaardige produkten 
huiduitslag bezorgde’ (124). 
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corrupte pad’ (174). Zijn lichamelijkheid staat op één lijn met zijn corrupt 
winstbejag. Daartegenover staat de ‘fatsoenlijke’ advocaat die de hoofdfiguur onder 
de arm neemt (174). Net als de lector anatomie met gevoel voor humor (36-37) 
wordt hij niet lichamelijk gekarakteriseerd en wel positief gewaardeerd. Twee 
figuren onderscheiden zich van dit type karakterisering: de vader van Olga en de 
verteller.  

De vaderfiguur 

Ook de vader wordt grotesk gekarakteriseerd. Met zijn overdadig lichaamsgewicht is 
hij een trillende aanwezigheid: ‘met zijn rode vlekkerige gezicht en zijn kwabbige 
lichaam in die crapaud geklemd (…). Zijn dikke armen hijgerig op de leuningen, 
tenminste als hij niet aan het bulletjes draaien was’ (21). Olga’s vader zit 
voortdurend de snot uit zijn neus tot bolletjes te draaien die hij vervolgens, tot de 
gruwel van zijn vrouw, aan zijn crapaud plakt. Toch zegt de hoofdpersoon deze 
zakenman wel graag te hebben (21). Hij waardeert de manier waarop hij van zijn 
dochter houdt, de wijze waarop hij balanceert tussen ‘varkensachtige slimheid’ (49) 
en naïeve ‘onnozelheid’ (85), en zijn flauwe mopjes en scabreuze liedjes die Olga’s 
moeder op stang jagen.  

Op twee manieren vormt de man een voorafschaduwing van wat er zal gebeuren. 
Ten eerste wordt hij ziek en zijn al zo vadsige lichaam wordt een vormeloze en 
incontinente massa: ‘een hoop blubber en het vocht kwam door de matras heen’ 
(25); ‘een vormeloze gele massa’ (27). Ten tweede zou hij Olga opgezadeld hebben 
met een zwak mannenbeeld: ‘En ik geloof dat het vooral funest voor Olga is geweest 
zoals ze haar vader zag, zoals ze hem wel moest zien’ (126). Haar moeder heeft hem 
immers tot ‘een dikke zakkige snoepgrage jongen’ (126) gemaakt. Ze voedde hem te 
vettig eten – ‘moord met geduld’ (22) – en was hem ontrouw. Hij onderging de 
situatie gelaten: ‘Want hij kon niet anders, dan tussen ontrouw en vernedering, de 
clown uithangen’ (126).  

De vader is een clown en een grappenmaker maar tegelijk de paljas en het 
slachtoffer. Binnen het antagonisme lijkt hij aan de kant van de verteller te staan. Hij 
heeft Olga zonder meer lief en hij is een goede vent. Ook keert hij zich af van 
materiële waarde. Maakt de moeder zich druk om de auto waarin Olga en de 
verteller crashen, dan geeft hij niet om dat ‘stukkie blik’ (49). Tegelijk bevestigt hij 
het status-quo. Hij blijft het slachtoffer van de kwaadaardige krachten van de 
moeder. In diezelfde benarde positie komt ook de hoofdfiguur terecht. De vrouw gaat 
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haar eigen weg, en is daarbij onverbiddelijk ten opzichte van het lot van de man.31 
  

De ik-figuur 

Net als bij Geeraerts krijgen we bij Wolkers geen duidelijk lichamelijk beeld van de 
hoofdfiguur. Hij is harig (15, 76), en verder geeft de verteller voornamelijk info over 
zijn lichaam wanneer dat sterk verwaarloosd is: ‘Mager en vervuild’ (12); ‘mijn 
verwaarloosde schroeierige uiterlijk en die vuilnisbakkenblik waarmee ik afval 
opspoorde’ (162). Deze negatieve pool van de lichamelijke discursieve orde gaat de 
hoofdfiguur esthetiseren: ‘Ik vond dat ik met mijn magere gezicht en wilde krullen, 
mijn strakke zwarte broek en zwart leren jasje er onsterfelijk mooi uitzag’ (12). Toch 
is hij daarmee niet onverdeeld gelukkig: ‘En ik fluisterde tegen mezelf in alle ernst, 
want ik kon er niet om lachen: “Een geluk bij een ongeluk” (12). Het ongeluk is het 
verlies van Olga; het geluk is zijn schoonheid waarmee hij in zijn ‘smart’ (13) 
vrouwen kan verleiden.  

Tijdens het fatale zakendiner keert een dergelijke esthetisering terug. Met Olga’s 
verraad lijkt het leven uit zijn lichaam weg te vloeien: ‘Het was of al het bloed uit 
mijn lichaam verdwenen was. Mijn hoofd was ijskoud en ik moest mijn vuisten tegen 
mijn maag drukken van de kramp’ (136). De verteller geeft verschillende malen over 
en spreekt over ‘muntstukgrote spetters’ (137): het braaksel drukt zijn walg uit 
tegenover de wereld van het geld. Hij trekt zich terug in de toiletten waar hij schrikt 
van zijn spiegelbeeld: ‘Mijn gezicht was doorzichtig wit en mijn oogholten zagen 
eruit als die van Buster Keaton. Van mijn mondhoek liep een groezelig spoor naar 
mijn kin. Ik keek mezelf aan. Ik dacht dat ik dood zou gaan van ernst’ (138). Het 
geluk bij het ongeluk, de comic relief in de stoïcijnse uitdrukking van Buster the great 
stone face Keaton, ontbreekt hier. De volgende braakgolf richt hij op zijn eigen 
spiegelbeeld: ‘Ik boog mijn hoofd niet in de wasbak maar spoot het zo tegen de 
spiegel. Ik bleef niet wachten tot mijn gezicht weer door de naar beneden zakkende 
drab zichtbaar werd’ (138). De walging, de kotsbrij, wist zijn identiteit uit. Wat volgt 
is de esthetisering van deze ellende in het boek Turks fruit.  

Tot slot heeft de verteller het uiterlijk van een ploert. Of preciezer: hij modelleert 
zijn uiterlijk naar dat van een ploert:  
 
                                                      
31 De verteller maakt niet expliciet wat de negatieve invloed van de vader op Olga zou kunnen geweest 
zijn. De associaties die de verteller maakt zijn impliciet. Op de voorstelling van de clown volgt immers een 
beeld van Olga die als een koppig kind steevast driekwart van het bed in beslag neemt. K.L. Poll leidt uit dit 
associatieve samenspel van beelden af ‘dat Olga, meer dan de ik, geneigd was haar gulzige verliefdheid op 
zichzelf te richten en dat zij daardoor minder dan hij geschikt was om hun tweepersoonsleven lang vol te 
houden. Maar in zulke algemene, onpersoonlijke termen laat de schrijver zijn vertellersfiguur nooit 
denken’ (1983, 20-21).  
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‘dat ik met dat stompie sigaret zo slordig tussen mijn lippen wel weer een 
lekker ploertekoppie zou hebben. En omdat ze er helemaal niet van ophoorde 
dat ik kunstenaar was vertelde ik wat voorvallen zo uit het amsterdamse 
bohemienleven gegrepen’ (35). 
‘Voor ik de hoek omging had ik ondanks de stromende regen nog een sigaret 
opgestoken in een portiek zodat ik weer een aardig ploertekoppie kreeg. Want 
medelijden is de ergste vijand van de liefde’ (144). 

Hoewel de moeder hem uitscheldt voor een ‘ploert’ (139), heeft de hoofdfiguur niet 
de intentie een gemene schoft te zijn. Het ploert-uiterlijk beoogt een effect: hij wil 
zichzelf een aantrekkelijk of ongenaakbaar uiterlijk geven. Ook de woordkeuze geeft 
aan dat het om beeldvorming gaat: ‘ploertekoppie’. Op die manier beantwoordt zijn 
zelfbeeld aan de maatschappelijke orde waarvan hij zich wil distantiëren. Hij is de 
negatie van de maatschappij, maar dan wel op een aanvaardbare en schattige 
manier. Ik kom hierop terug bij de bespreking van de ‘differential embodiment’.  

10.4.3  ‘Differential embodiment’: de verteller als slachtoffer en 
held 

Ik wil het voorgaande recapituleren aan de hand van de term ‘differential 
embodiment’ van Daniel Punday. Daarmee analyseert Punday de relatie tussen de 
mate waarin een personage ‘embodied’ is en zijn narratieve en morele autoriteit: 
‘modern narrative creates authority for itself by setting up a schema of differential 
embodiment through which heavily corporealized and relative “nobodies” are 
contrasted’ (Punday 2003, 178). Die relatie werkt omgekeerd evenredig: hoe meer 
een personage belichaamd is, hoe minder autoriteit het bezit; hoe minder 
belichaamd, hoe groter de autoriteit en hoe gemakkelijker het is voor de lezer om 
zich met dat personage te identificeren. Dat personage vertegenwoordigt dan ook 
het morele kader van de roman. Deze lichamelijke differentiatie helpt ons met de 
vraag of het hoofdpersonage al dan niet grenzen overschrijdt. Ik onderscheid drie 
vormen van differentiatie. 

In de eerste plaats is er het onderscheid tussen Olga en de hoofdfiguur enerzijds 
en de andere personages anderzijds. Die laatste worden immers allen met één 
welbepaald lichamelijk kenmerk (grotesk, ziekelijk, banaal) gekarakteriseerd dat 
hun moreel minderwaardig maakt: ze zijn kwaadaardig, bedriegers of louter een 
object. Een tweede differentiatie bestaat er tussen de hoofdfiguur en Olga zelf. Uit de 
bespreking van het antagonisme volgens de lichamelijke karakterisering valt af te 
leiden dat haar lichaam meer aan bod komt dan dat van de hoofdfiguur. Aan haar 
lichaam valt het centrale antagonisme af te lezen in de manier waarop zij van een 
krachtig lichaam vervalt tot een ziek en aangetast lichaam. Olga is ook ingebed in een 
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familiaal en sociaal kader, wat bij de hoofdfiguur volledig ontbreekt. Dat maakt hem 
tot een abstracter figuur waardoor zijn morele problemen herkenbaarder worden 
voor de lezer (165).  

Een derde en laatste differentiatie is er bij de ik-figuur. Zijn lichaam komt immers 
enkel in beeld wanneer het in een staat van vervuiling en verval is, dat wil zeggen in 
periodes van ‘erotische uitspattingen’, van gewelddadige fantasieën en (seksueel) 
geweld ten opzichte van Olga. Deze ruwe en haatdragende man staat in contrast, zo 
gaf ook Fens (1983, 17) al aan, met de fijnzinnigere en gevoeligere man aan het slot 
van de roman, van wie de verteltoon rustiger wordt. Turks fruit vraagt de lezer in die 
zin om zich te identificeren met de verteller en zijn verdriet: ‘Schrijnend leeft de 
lezer met de gangreen van de ik-persoon mee tot de fatale finale’ (Bousset 1973, 57).  

Vanuit dat verdriet vallen de haat en wanhoop van de hoofdfiguur te verklaren. Zo 
schrijft Evelyne De Spriet in haar scriptie over het taboedoorbrekende schrijven van 
Wolkers: ‘Met het vertrek van Olga is [de verteller] zijn bestaansreden kwijt en 
verliest hij zijn zin voor menselijkheid’ (2002, 91-92). Die menselijkheid is aan het 
einde van de roman hersteld wanneer hij Olga ondanks alles blijft ontvangen bij hem 
thuis en haar tot slot blijft opzoeken in het ziekenhuis. Die goedheid en 
deugdzaamheid worden op de laatste pagina erkend: de dokters ‘hadden me 
bewonderd omdat ik altijd op tijd was en nooit eerder wegging. Ook niet toen ze mijn 
aanwezigheid al niet eens meer opgemerkt moest hebben’ (Wolkers 1969, 214). Op 
die manier voldoet hij alsnog aan een beeld van eeuwige liefde en trouw. Hij wou 
immers de prins zijn die, nadat de vergiftigde appelbrok uit de keel van de geliefde 
schiet, Olga wou zeggen: ‘Bij mij ben je. Ik heb je lief, meer dan alles op de wereld’ 
(64-65).32  

De hoofdfiguur breekt dan ook niet met de burgerlijke orde. Veeleer gedraagt hij 
zich als een ‘ploertekoppie’: iemand die een ruig uiterlijk aanneemt om de hand van 
een vrouw te vragen. Het lijkt erop alsof de hoofdfiguur zich steeds aan de rand van 
de orde plaatst om daar de bestaande logica over te nemen. Zijn thuis met Olga was 
als een ‘boomgaard’, ‘een hut (hoe verheugd wij steeds ontwaakten) aan de rand van 
de duinen’ (93). Ze leiden er een sober bestaan, hebben weinig geld om te spenderen, 
eten ‘>t@ientallen maaltijden van alleen maar groente met aardappelen’ om naar 
jazzconcerten te kunnen gaan (99), maar hun evaluatie daarvan gebeurt in 
burgerlijke termen. Olga noemt de armoede ‘gezellig en knus’ (104); ze zitten 
‘gezellig voor de open deuren van het atelier te drinken en te knabbelen en naar 
platen (…) te luisteren’ (102-103). Het weinige voedsel dat ze hebben, kan Olga zo 

 
                                                      
32 K.L. Poll noemt de hoofdfiguur ‘edel en sympathiek (…): een trouwe Tarzan met zijn wijfje en zijn dieren 
in hun hol in Amsterdam, maar dan een Tarzan die verliest, die geen raad weet’ (Poll 1983, 21).  
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klaar maken ‘dat je aan de ober had willen vragen welke wijn je hier nou het beste bij 
kon drinken’ (93). 

Wanneer Olga zich begint te richten op de producten van de 
consumptiemaatschappij, richt de hoofdfiguur zich op de keerzijde van die 
maatschappij: het afval.33 Als de producten die Olga begeert “neem mij” en “verlang 
mij” uitschreeuwen, dan richt de ik-figuur zich op datgene wat net als hij wordt 
afgedankt. In de eerste plaats verzamelt hij afval om daarmee het productieproces te 
herhalen. Hij maakt er schilderijen van, ‘soms twee of drie op één dag’ (162), 
verkoopt ze of dumpt ze in de Amstel – net als de gipsafdrukken van Olga.  

Ten tweede gaat hij met allerlei vrouwen naar bed die hij telkens opnieuw dumpt: 
‘Ik naaide de ene meid na de andere. Ik sleepte ze naar mijn hol en rukte ze de kleren 
van het lijf (…). Dan werkte ik ze de deur uit na een haastig glas drank’ (13). Hij is er 
zich van bewust dat zijn daden niet correct zijn. ‘Weet ik wat ik doe in mijn smart,’ 
zegt hij tot tweemaal toe (13, 142). Hij legitimeert zichzelf in een sentimenteel 
register. Hij is het slachtoffer en het veelvuldige neuken is niets anders dan een 
overlevingsstrategie na het onrecht dat hem met Olga’s vertrek is aangedaan. Zo 
blijft hij binnen de ideologisch aanvaardbare code: dit type vrije seksualiteit wordt 
niet beleefd als een bevrijding, maar is net negatief.  

Het veelvuldig seksueel verkeer wordt slechts positief gewaardeerd binnen het 
kader van een vaste relatie. Ook daar vormt het niet zozeer een doorbreking van de 
norm, maar een aanvulling erop. Dat valt af te leiden uit twee uitspraken die een 
variatie zijn op de sprookjesfrase ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’: ze leefden ‘erg 
gelukkig en opwindend’ (89) en ze leefden ‘beestachtig gelukkig’ (108).34  

 
                                                      
33 Die verschuiving van het schone naar afval vinden we terug in de weergave van de omgeving. Zo heeft 
‘de Dijk’ waar ze vroeger vaak gingen wandelen een groot deel van zijn charme verloren, het land is 
geëgaliseerd en opgespoten met beton en er ligt afval te branden (105-107): ‘Er brandde een vuur van 
oude koffers en kapotte crapauds en van alles wat er na verloop van tijd op landjes verzeild geraakt’ 
(107).  
34 De opvatting van de verteller sluit aan bij de bevindingen van antropoloog Gayle Rubin over wat de 
westerse maatschappij onder moreel goede seks begrijpt. Dat geeft zij aan in haar essay ‘Thinking Sex’ 
(1993 [1984]) in twee diagrammen. Aan de hand van het eerste algemene model stelt ze: ‘sexuality that is 
“good,” “normal,” and “natural” should ideally be heterosexual, marital, monogamous, reproductive and 
non-commercial. It should be coupled, relational, within the same generation, and occur at home’ (1993, 
13). De relatie tussen Olga en de verteller voldoet aan zo goed als al deze aspecten, met uitzondering van 
reproductie en het generatieverschil (waarover de roman geen info geeft). Het tweede diagram geeft de 
behoefte aan van discoursen over seksualiteit om imaginaire schotten te bewaren tussen goede en slechte 
seks. Enkel seks die zich aan de juiste kant van de grens begeeft, mag moreel complex zijn: ‘For instance, 
heterosexual encounters may be sublime or disgusting, free or forced, healing or destructive (…). As long 
as it does not violate other rules, heterosexuality is acknowledged to exhibit the full range of human 
experience’ (14). In sectie vijf zullen we zien hoe het walgelijke een deel is van de heteroseksuele relatie 
tussen Olga en hoe de hoofdfiguur en Olga zich daar moreel toe verhouden.  
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10.5 Exces en contaminatie: abjectie, walging en 
grenzen 

Uit de bespreking van de verticale en horizontale polarisering in de vorige drie 
secties mag blijken dat Turks fruit uitpuilt van beelden van het excessieve en het 
contaminerende: een materialiteit die elke vorm ontbeert of die afgebakende 
vormen doorbreekt; lichamen die overspoeld worden of lichamen die blubberig en 
amorf zijn. Het exces houdt in Turks fruit vaak verband met het abjecte en het 
walgelijke. Binnen die relatie heeft het exces een dubbelzinnige verhouding tot 
grenzen. Wanneer een personage excessief reageert op een bepaald object wil hij 
daarmee zijn eigen grenzen veilig stellen, maar tegelijk geeft hij aan dat dit object 
zijn grenzen bedreigt. Hetzelfde gaat op voor excessieve beschrijvingen van 
personen of objecten. De groteske beschrijving van de corrupte zakenmannen en 
ambtenaren (cf. 10.4.2)35 moet ze op een afstand plaatsen van de hoofdfiguur, maar 
geeft ook aan dat hij door hen gevaar loopt. Het exces schept afstand, maar wijst 
tegelijk op nabijheid. Scherper gesteld: de excessieve reactie of beschrijving die 
afstand neemt, creëert tegelijk het gevaar van contaminatie.36  

In deze vijfde sectie wil ik op deze dubbele beweging (afstand-nabijheid) van het 
exces verder ingaan via een bespreking van het abjecte en het walgelijke in Turks 
fruit. In een eerste deel onderscheid ik beide op basis van evaluatie, object, affectieve 
reactie en grensbepaling. In een tweede deel analyseer ik het abjecte en het 
walgelijke in de roman en geef aan welke implicaties dat heeft voor de morele 
problematiek van de roman. 

10.5.1 Het abjecte en het walgelijke: een typologie 

In haar toonaangevende studie Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection (1980) stelt 
Julia Kristeva de relatie van het abjecte tot de grens en de wet voorop: het abjecte is 
‘ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, 
les places, les règles. L’entre-deux, l’ambigu, le mixte’ (1980, 12). Het abjecte wijst op 
de fragiliteit van de grenzen van het subject. Om die grens opnieuw veilig te stellen 
dient het subject het abjecte af te stoten: ‘Dégoût d’une nourriture, d’une saleté, d’un 
déchet, d’une ordure. Spasmes et vomissements qui me protègent’ (10). In deze 
 
                                                      
35 Kristeva noemt corruptie ‘la figure socialisée de l’abject’ (1980, 23). 
36 Ik liet me voor deze paragraaf inspireren door Ahmeds beschrijving van het performatieve van afschuw 
(Ahmed 2014, 84-87).  
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beweging herstelt het subject zijn grenzen en zijn identiteit: ‘Dans ce trajet où “je” 
deviens, j’accouche de moi dans la violence du sanglot, du vomi’ (11).37  

Het abjecte is kortom datgene wat de identiteit (van het subject, van de 
maatschappij) verstoort, en wat verwijderd moet worden om het leven en de 
grenzen ervan veilig te stellen. Kristeva geeft het voorbeeld van het uitspuwen van 
voedsel of het uitscheiden van excrementen. Ook het zien van een lijk roept de 
ervaring van het abjecte op: ‘le déchet comme le cadavre m’indiquent ce que j’écarte 
en permanence pour vivre (…). Si l’ordure signifie l’autre côté de la limite, où je ne 
suis pas et qui me permet d’être, le cadavre, le plus écoeurant des déchets, est une 
limite qui a tout envahi’ (11). De voorbeelden geven aan dat het abjecte nooit 
definitief te verwijderen valt, maar een voortdurende aanwezigheid blijft die het 
subject dreigt binnen te dringen: abjectie ‘ne détache pas radicalement le sujet de ce 
qui le menace – au contraire, elle l’avoue en perpétuel danger’ (17).  

Dat maakt de verhouding tussen subject en object onduidelijk. Het abjecte kent 
geen welomschreven object: ‘De l’object, l’abject n’a qu’une qualitité – celle de 
s’opposer à je’ (9). Het is niet eigen aan het subject, maar het dringt zich tegelijk aan 
het subject op en heeft een fascinerende werking: ‘C’est là, tout près mais 
inassimilable. Ça sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se laisse pas 
séduire’ (9). Het abjecte is zowel afschuwelijk als verleidend. De verlokking ervan 
bestaat erin dat het het subject terugleidt naar een staat van ‘jouissance’ die Kristeva 
als de mogelijkheidsvoorwaarde voor het abjecte ziet: ‘la jouissance seule fait exister 
l’abject comme tel. On ne le connaît pas, on ne le désire pas, on en jouit’ (17). Dat 
heeft als gevolg dat ook de status van het subject ten opzichte van het abjecte 
onduidelijk wordt. Het voelt zich ontbonden: ‘“je” est hétérogène’ (17).  

Het object van het abjecte is voor Kristeva de grens als object: ‘La limit est 
devenue un object (11). Of nog: ‘Frontière sans doute, l’abjection est surtout 
ambiguïté’ (17). Het abjecte verstoort de grenzen tussen binnen en buiten, tussen 
identiteit en niet-identiteit. Het zorgt voor perversie: ‘L’abject est perverse car il 
n’abandonne ni n’assume un interdit, une règle ou une loi; mais les détourne, 
fourvoie, corrompt’ (23). De ambiguïteit van het abjecte blijft er echter in bestaan dat 

 
                                                      
37 Het abjecte kent bij Kristeva zowel een synchrone als een diachrone dimensie. Synchroon gaat het om 
de ervaring van het abjecte in het dagelijkse leven (het proces dat ik in de hoofdtekst beschrijf); diachroon 
betreft het de wording van het subject: het kind, dat nog niet ten volle een subject is, trekt zich los van het 
moederlichaam (‘abjecteert’ het) en wendt zich tot de vader en de symbolische taal om subject te worden. 
Voor Kristeva is het moederlichaam het archetype van het abjecte. In het derde hoofdstuk beargumenteert 
zij hoe primitieve en religieuze rituelen een bescherming vormen tegen dat moederlichaam: ‘Ces rites 
religieux ont pour fonction de conjurer la peur chez le sujet d’engouffrer sans retour dans la mère son 
identité propre’ (1980, 79). 
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net die perversie leidt tot de herbevestiging van de grenzen tussen subject en 
object.38  

Die ambiguïteit brengt Hal Foster ertoe een onderscheid te maken tussen ‘the 
operation to abject and the condition to be abject’ (1996, 156). Enerzijds is er een 
handeling die noodzakelijk is voor het subject (en de maatschappij) om zich te 
organiseren; anderzijds is er de conditie waarin de identiteit van het subject en de 
maatschappij in gevaar zijn. Waarin ligt dan het belang van het abjecte, vraagt Foster 
zich af: ‘Is the abject, then, disruptive of subjective and social orders or somehow 
foundational of them, a crisis in these orders or somehow a confirmation of them’ 
(idem). Deze vraag is cruciaal voor onze analyse van Turks fruit: leidt het abjecte in 
deze roman tot een doorbreking van de traditionele grenzen van het subject en de 
maatschappij, of leidt ze tot de herstelling ervan? 

 
Het walgelijke kent vele overeenkomsten met het abjecte. Beide spelen in op de 
grenzen van het subject: ‘abjection, and the affectivity of disgust, both make and 
unmake the border between self and other’ (Ahmed 2005, 102). Net als het abjecte 
dreigt het walgelijke het subject te contamineren. Sianne Ngai spreekt over het 
afschuwelijke als ‘insistent and intolerable’ (Ngai 2005, 333), als iets wat ‘insistently 
obtrudes’ (349).39 Toch kent ook het afschuwelijke een dialectische verhouding tot 
het verlangen (332-333). Zoals William Ian Miller in zijn leiding tot The Anatomy of 
Disgust stelt: ‘the disgusting can attract as well as repel (…), even as the disgusting 
repels, it rarely does so without also capturing our attention. It imposes itself upon 
us’ (1998, x).  

Het afschuwelijke verschilt van het abjecte in de mate waarin het subject het 
object van zich wil verwijderen. Het object van walging mag fascineren, het mag zelfs 
worden geconsumeerd of geïncorporeerd, uiteindelijk overheerst steeds de absolute 
negatie: ‘disgust’s unambiguous “No!” to its object’ (Ngai 2005, 350). Blijft bij het 
abjecte de ambiguïteit overheersen in de relatie tussen het subject en het object, dan 
kent walging daarentegen een duidelijk object dat het subject verwijderd wil zien: 
‘disgust (…) wants the thing relocated and quickly’ (Miller 1998, 35). In tegenstelling 
tot het abjecte is er bij het walgelijke sprake van duidelijkere grenzen. 

Die grensbepaling kan zowel een bevestiging vormen van de bestaande orde, als 
de negatie ervan. Wat zeker is, is dat ‘disgust is crucial to power relations’ (Ahmed 
 
                                                      
38 Er is sprake van een voortdurende bedreiging en behoud van de grenzen: ‘They are threatened because 
the abject is alluring enough to crumble the borders of self; they are maintained because the fear of such a 
collapse keeps the subject vigilant’ (McAfee 2004, 50). 
39 Hierin verschilt afschuw van minachting. Tegenover een object van minachting kunnen we onverschillig 
blijven net omdat het als minderwaardig wordt beschouwd. Een object van afschuw wordt als gevaarlijk 
gepercipieerd en eist zo onze aandacht op (Ngai 2005, 336-337; Miller 1998, 31-33).  
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2014, 88). Walging zorgt voor ‘boundaries between us and them and me and you’ 
(Miller 1998, 50). Die grenzen werken bij walging via verschillen tussen hoog en 
laag. Het lichaam functioneert daarbij als ‘opérateur analogique’ (Bourdieu 1980, 
120). De lagere delen van het lichaam worden geassocieerd met seks en met 
uitwerpselen. Hoewel die niet noodzakelijk walging moeten opwekken, wordt 
laagheid wel verbonden met die lagere gebieden en met bepaalde types lichamen en 
dingen:  

The spatial distinction of “above” from “below”’ functions metaphorically to 
separate one body from another, as well as to differentiate between higher and 
lower bodies, or more and less advanced bodies. As a result, disgust at “that 
which is below” functions to maintain the power relations between above and 
below, through which “aboveness” and “belowness” become properties of 
particular bodies, objects and spaces (Ahmed 2014, 89). 

Deze verdeling tussen hoog en laag is nooit een afgerond proces. Het lage blijft 
bedreigend net omdat het laag is: ‘the low by virtue of being low are always a risk to 
threaten and misbehave, to harm and contaminate the high who know they are high 
because the low are there to provide the necessary contrast’ (Miller 1988, 45). 
Walging is noodzakelijk om een grens te trekken, maar is op zichzelf niet genoeg om 
die veilig te stellen: ‘Disgust never allows us to escape clean’ (204).  

10.5.2 Het abjecte en het walgelijke in Turks fruit 

Het abjecte is binnen de logica van Turks fruit moeilijk te scheiden van wat het leven 
reinigt en bevestigt. Zo is er sprake van ‘de rolletjes rot vlees in het washandje’ bij 
Olga’s aan kanker lijdende tante (66-67, mijn accentuering). Bij een abortus laat Olga 
haar kind ‘door een omsteekster met zeepsop wegmaken’ (184). Binnen Olga’s logica 
is een baby contaminerend, en is het weghalen ervan een schoonmakende actie. 
Ironisch genoeg zorgt die reiniging ervoor dat zij verder aftakelt: ‘Ze hield er een 
paar ontstoken eierstokken aan over en één moest na enige tijd weggenomen 
worden omdat hij haar kut uit stonk’ (184). Het summum van contaminatie in deze 
roman vormt Olga’s tumor. De omschrijving ervan is typerend voor Turks fruit: hij is 
‘zo groot als een stuk toiletzeep’ (206). Datgene wat Olga naar de ultieme grens van 
de dood brengt, lijkt op een object dat reinigend zou moeten werken. Binnen de 
verdichting van de roman kunnen we dit beeld begrijpen omdat een stuk zeep een 
huishoudelijk product is (waarin de winkel van Olga’s moeder specialiseert) en 
omdat het gelinkt wordt aan de Amerikaanse cultuur: ‘In Amerika smaakte trouwens 
alles naar zeep zoals ze zeiden’ (15) 
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Het omgekeerde geldt ook. Het levensbevestigende en met name de seksualiteit 
gaat steeds gepaard met het bedreigende abjecte, voornamelijk in de vorm van 
excrementen. De hoofdfiguur wil het zich eigen maken. Wanneer hij masturbeert bij 
een naaktfoto van Olga roept hij: ‘En ik riep, schijt, godverdomme, schijt voor me, 
dan lik ik de stront van je reet’ (12). Of bij een tekening waarop ze de liefde bedrijven 
schrijft hij: ‘IK HOUD ZOVEEL VAN JE, VEEG JE REET MAAR NIET AF, IK LIK JE 
SCHOON’ (92). Voor Olga hoeft dit niet – ‘Ze dacht altijd dat het maar bij wijze van 
spreken was. Dichterlijke overdrijving’ (92-93). Voor de hoofdfiguur is het blijkbaar 
menens, en zijn gefantaseer over wat Olga zoal zou kunnen zeggen tijdens het vrijen 
heeft dan ook een bijklank van teleurstelling: ‘Die troebele blik van haar en die geile 
sidderende lippen vertaalde je in woorden die achter je slapen bonsden maar die zij 
nooit zou zeggen: “Pis je troep in me eruit, aap. Vooruit, kom klaar!”’ (76). 

In deze passages is bevuiling een deel van de seksuele verlangens van het 
hoofdpersonage. Wat vuil is, zo merkt Kristeva op, is steeds afhankelijk van een 
grens: ‘la souillure est un élément relatif à la limite, à la marge, etc., d’un ordre’ 
(1980, 81). De personages tonen zich bewust van die grens. Uit de citaten mag 
blijken dat Olga die grenzen wil bewaren door niet in te gaan op de vraag van de 
hoofdfiguur. Interessant in dat opzicht is een anekdote uit Olga’s kindertijd die zij de 
beeldhouwer vertelt bij hun tweede ontmoeting. Samen met een vriendin had ze een 
jongetje vastgebonden aan een paal. De jongen moest een worm opeten om opnieuw 
vrij te komen, wat de jongen gedwee en met plezier deed. Olga zegt de verteller: ‘Als 
je een worm opeet ben je vrij. Dat geloof ik echt. Maar ik zou het nooit kunnen’ (51). 
De anekdote lijkt te impliceren dat Olga een bepaalde grens moet zien te 
overschrijden om zich te onttrekken aan het burgerlijke keurslijf waarin ze is 
opgegroeid. Die grens is het walgelijke, en mogelijk kan de verteller haar helpen die 
te overschrijden.  

De ik-figuur plaatst zichzelf immers aan de kant van het vormeloze, het abjecte en 
het walgelijke wanneer hij spreekt over de ‘drek en zwadder van het realistische 
kunstenaarsbestaan’ (35).40 Toch is ook hij zich bewust van de grenzen van de orde. 
Hij wil immers niet spelen met haar uitwerpselen, hij wil ze verwijderen. Hij wil 
Olga’s lichaam zuiveren van wat haar vervuilt. Hij wil haar proper maken, haar 
schoon likken van die excrementen die herinneren aan de fragiliteit van ons bestaan. 
Zij herinneren aan onzuiverheid en aan de dood: ‘Ces déchets chutent pour que je 
vive, jusqu’à ce que, de perte en perte, il ne m’en reste rien, et que mon corps tombe 
tout entier au-delà de la limite, cadere, cadavre’ (Kristeva 1980, 11). Door die op te 

 
                                                      
40 De verteller spreekt tevens over ‘zwadder’ bij de kots van de hond die het slechte barbecuevlees had 
opgegeten: ‘die hoop zwadder en drab’ (83).  
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likken, wil de hoofdfiguur Olga tot een beeld van zuiverheid maken en wil hij de dood 
overmeesteren. Wat uiteraard niet kan: ‘Een vrouw laat zich bezitten, de dood niet. 
En onbewust ervaart de “ik” dat: vandaar, geloof ik, zijn overmatige bezitsdrift’ (Fens 
1983, 18).41  

De hoofdfiguur wil niet enkel Olga, maar ook zichzelf zuiveren in deze bevuilende 
daden. Zo likt de hoofdfiguur ‘haar aars (…) die naar zeep smaakte’ (77). Hij 
contamineert zichzelf in deze daad, maar de beeldspraak suggereert dat die daad 
hem tegelijk reinigt.42 Wanneer Olga moet plassen, zegt de verteller ‘dat ze best in 
mijn mond mocht piesen’ (53). Olga noemt hem een ‘viezerd’ (53), gaat niet in op zijn 
voorstel, en daar is de hoofdfiguur niet rouwig om wanneer hij haar excessief geplas 
hoort: ‘Want het kletterde daar zó of er een geit op een zinken plaat stond te zeiken’ 
(53). Toch is hij ‘zo geil’ dat hij alsnog zijn hand ‘tussen haar dijen wrong en die in die 
heerlijke warme urine hield. Toen wreef ik er mijn gezicht mee in’ (53). Olga trekt 
een ‘vies gezicht’, maar die afkeuring wil hij weerleggen: ‘ik zei dat niets zo 
verrukkelijk ruikt als de pis van een gezonde jonge vrouw (…) En het is nog 
geneeskrachtig ook’ (53). Het vervuilende werkt reinigend.  

Vervolgens begint hij haar overal te kussen en te zoenen, ‘>t@ot in haar oren en 
neusgaten’ (54). We zouden kunnen stellen dat dit getuigt van een wil tot 
versmelting met Olga. Miller geeft aan dat binnen een liefdesrelatie het walgelijke net 
een teken van intimiteit kan zijn. Het willen likken van de aars van de geliefde of het 
zich wentelen in zijn of haar urine kan zo’n teken zijn net omdat het in andere 
gevallen afschuwelijk is (Miller 1998, 137). De grens van de ander wordt 
overschreden om de intimiteit te versterken. Dat illustreert het einde van het 
fragment. Olga slaapt in en de verteller staart haar de hele nacht lang aan. Wanneer 
zij ontwaakt en de dag begint, kruipt hij bij haar en trekt het laken over hen heen – 
‘en toen begon voor ons de nacht’ (55). Hun seksueel spel dat zich wentelt in het 
abjecte leidt uiteindelijk tot het harmonische beeld van een koppel dat zich onttrekt 
aan de dagelijkse loop der dingen.  

Of het abjecte nu dient om de intimiteit tussen Olga en de verteller uit te breiden, 
dan wel een middel is waarmee hij haar wil bezitten, het werkt ten opzichte van de 
orde veeleer bevestigend dan perverterend. Dat blijkt ook uit een confrontatie met 
het abjecte dat, kenmerkend voor deze roman, geësthetiseerd wordt tot een spel. 
 
                                                      
41 Ik wees er eerder al op (cf. 10.2.1) dat de opgeklopte ‘seksueel-scatologische taferelen’ voor De 
Wispelaere een gevolg zijn van de ‘gevoelsdruk a-posteriori waaronder het verhaal staat: (…) de 
herinnering aan het prachtige begin van de liefde >en@ de razende wanhoop om het onbegrijpelijke verlies 
ervan’ (1983, 30). Vanuit het wanhopige verlangen naar Olga, wil hij elk deel van haar bezitten zodat hij 
haar niet nogmaals kan verliezen.  
42 Ik laat me hier inspireren door Sianne Ngai die iets vergelijkbaars schrijft over de beschrijving van een 
kakkerlak als tandpasta (Ngai 2005, 347).  
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Wanneer het koppel anale seks heeft, ‘speelden we altijd dat ik een Incapriester was 
die bezig was met de maagdenoffering’ (88). Binnen dit rollenspel dient Olga gestraft 
te worden met de dood. Hetzij door een ‘priesteres’ die ‘als ik in haar spoot, met een 
vlijmscherp mes haar gespannen strot met één haal zou doorsnijden’ (88); hetzij 
door het spuug dat hij in haar mond spuwt: ‘Want mijn spuug was giftig als 
blauwzuur en zou haar op slag doden’ (89). Anale seks dient in de vertelling te 
illustreren dat Olga en de verteller ‘erg gelukkig en opwindend’ leefden (89): hij is 
met andere woorden een uitbreiding van hun intimiteit. Tegelijk lijkt het besef 
aanwezig te zijn dat het koppel iets onwelvoeglijks doet dat op een ander niveau 
gecompenseerd moet worden door een straf. 

Dat bewustzijn van het ongepaste maakt de verteller op andere momenten 
expliciet. Nadat hij en Olga bij hun eerste ontmoeting seks hebben in haar auto, ritst 
hij per ongeluk de huid van zijn penis vast in zijn ritssluiting. Wanneer hij zijn ‘vlees’ 
(40) met een tangetje opnieuw bevrijdt, klinkt het: ‘en ik zei maar zoiets van dat god 
onmiddellijk straft’ (41). Bij hun tweede ontmoeting neemt hij zich voor om zich ‘niet 
meteen als een beest te gedragen zoals in die auto van haar. Want daar kwam toch 
alleen maar ongeluk en ellende van’ (48). Hoewel de verteller met zijn gedrag 
diverse malen en op verschillende manieren grenzen overschrijdt, toont hij er zich 
steeds bewust van en lijkt hij die te willen herstellen. 

Dat blijkt het duidelijkst uit de scènes waarin er sprake is van louter walging. De 
verteller zet zijn morele evaluatie kracht bij via zijn lichaam.43 De vele vrouwen met 
hun verschillende onvolmaaktheden (cf. 10.4.1) die hij incorporeert (‘Laat je tong 
maar naar buiten hangen dan vreet ik hem op’ (13)) tijdens zijn van wanhoop 
vervulde tochten door de stad, doen hem uiteindelijk walgen van de overdadige 
consumptie:  

‘Maar na een paar maanden kotste ik ervan’ (14). 
‘Maar ineens kreeg ik er weer genoeg van. Ik hield er mee op. Ik had er geen zin 
meer in. Ik begon al te kotsen als ik een rok zag’ (60). 
‘Meiden nam ik niet meer mee naar huis. De twee laatste waren met stront 
weggegaan. Toen besloot ik er definitief mee op te houden. Geen gelazer meer 
in mijn huis’ (163). 

Dit kotsen vormt een echo van de passage in de roman wanneer een hond moet 
overgeven van het vele weggesmeten aangebrande barbecuevlees (83-84). Dit 
vrouwenvlees is onvolmaakt in vergelijking met diegene wie hij zoekt:  

 
                                                      
43 Dat ziet Miller als een algemeen kenmerk in de relatie tussen moraliteit en walging: ‘The disgust idiom 
puts our body behind our words, pledges it as security to make our words something more than mere 
words’ (1998, 181).  
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Ik kon het gewoon niet vinden. Haar niet. Olga. Bij al die mokkels uit alle 
windstreken door het toeval bij elkaar geveegd in mijn bed vond ik maar een 
klein stukje van wat ik zo heftig begeerde, waar ik als een gek naar verlangde 
(60). 

Met zijn walging keurt hij zijn gedrag af en wil hij zich opnieuw reinigen, en plaatst 
hij zichzelf opnieuw in de positie van het smartelijke slachtoffer dat slechts verlangt 
naar de ene ware (ge)liefde. 

In Pouvoirs de l’horreur wijst Kristeva erop dat we in een wereld leven ‘où l’Autre 
s’est effondré’ (1980, 25). Het gaat om een maatschappij waarin de impact van de 
traditionele vaderlijke wet aan het dalen is. Daarin bestaat de taak van de kunst in 
‘retracer les frontières fragiles de l’être parlant’ (idem): zij moet zich in het abjecte 
storten. De bespreking van het abjecte en het walgelijke geeft aan dat in Turks fruit 
het abjecte enerzijds gesublimeerd wordt. Het abjecte verwijst steeds terug naar 
puurheid: het zuivere vrouwenlichaam, het koppel als eenheid dat zich onttrekt aan 
het alledaagse, de jonge held die vervuld is van het ideaal van de liefde. Anderzijds 
wijst het abjecte vooruit op ziekte, aftakeling en dood. Daarvan tracht de hoofdfiguur 
zich te ontdoen: via de walging tracht hij zijn eigen grenzen veilig te stellen. Het 
subject blijft echter geconfronteerd worden met het abjecte. Het verlangen van de 
hoofdfiguur naar zuiverheid is dus steeds tot mislukken gedoemd. In het abjecte zit 
kortom het noodlottige van zijn wereldbeeld vervat.  

10.6 Ter conclusie 

Turks fruit vormt een symptoom van een veranderend maatschappelijk klimaat 
waarin de Ander minder nadrukkelijk aanwezig is. In sociologische analyses vertaalt 
dat idee zich in de constatering van het tanende gezag van ‘voorheen sterke 
instituties als kerk en geloof, burgerlijk huwelijk en traditionele sekse-rollen’ 
(Laermans 1993, 3) in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze ontwikkeling 
naar individualisering, zo stelt Rudi Laermans in Individueel vlees, gaat gepaard met 
een ‘proces van culturele ontgrenzing’: 

In naam van God, de eigen stand of de traditie (“zoiets doe je gewoon niet!”) 
werden voorheen grenzen gesteld aan de mogelijkheid tot voorhuwelijkse seks, 
tot echtscheiding (…). Met de erosie daarvan diende een groeiend aantal 
mensen zélf grenzen te stellen, dus zichzelf te (leren) begrenzen (Laermans 
1993, 39). 
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Turks fruit verbeeldt het conflict tussen een beeldhouwer-verteller die zich 
schijnbaar onttrokken heeft aan die sterke instituties en Olga die zich vanuit haar 
eigen stand gemakkelijk laat verleiden door de verlokkingen van de 
consumptiecultuur. Mijn analyse van het lichaam in het licht van de doorbreking dan 
wel bevestiging van grenzen heeft aangetoond dat de verteller zich in zijn gedrag nog 
grotendeels laat leiden door de traditionele grenzen. Hij benadert de maatschappij 
dan ook vanuit een melodramatisch of sentimenteel perspectief. Dit houdt in dat hij 
sociale en maatschappelijke kwesties vertaalt in morele categorieën van goed en 
slecht, van onschuld en schuld. Laat ik dat tot slot illustreren aan de hand van de 
seksuele relatie tussen de hoofdfiguur en Olga.  

Dat het expliciete gezag van God en de eigen stand voor de hoofdfiguur niet langer 
van belang zijn voor de hoofdfiguur blijkt uit hun nefaste invloed op zijn libido:  

Dan praatte >katholieke Truus@ met citaten uit de artikelen des geloofs je 
ochtendlijke-volle-blaas-erektie tegen de vlakte. (…) Toch was dat altijd nog 
beter dan wanneer ze je gingen aanspreken met Oude Otter, Kwepie of Harige 
Puddel of iets dergelijks, wat ze hun vijfentwintig jaar in mufheid en sleur 
getrouwde ouders tegen elkaar hoorden memmelen (57-58). 

De verteller plaatst zijn huis aan de marge van de maatschappij en op het eerste 
gezicht lijken de instituties daar niet van belang te zijn. Toch is het koppel getrouwd, 
maar wat hen onderscheidt is, zo gaf ik eerder aan, dat opwindende seks een deel is 
van hun gelukkig huishouden: ‘we neukten nergens zo lekker als thuis’ (75). Binnen 
dat seksuele huishouden kent hun relatie echter een traditionele rolverdeling waarin 
de man actief is en de vrouw passief. Vaak gedraagt de verteller zich als ‘het 
aanvallende mannetjesdier’ (35). Wanneer Olga triest is om haar op sterven liggende 
vader, merkt hij op: ‘Maar dat neukte lekker, dat willoze apathische lichaam’ (26).  

Olga laat zich nemen door de hoofdfiguur: ‘Nou moet je me keihard en heel 
regelmatig neuken,’ vraagt zij hem tot tweemaal toe (128, 129). Waarop hij ‘als een 
beest op dat natte lijf van haar te keer’ gaat (128). Olga en haar seksueel genot 
blijven steeds gefocaliseerd door het hoofdpersonage. Ook wanneer zij hem in een 
passieve positie plaatst, krijgen we die informatie van de verteller:  

Midden in de nacht werd ik wakker van de kou en zat toen met mijn pik in haar 
aars. Ze had zichzelf aan me vastgestoken en lag als een waanzinnige klaar te 
komen doordat ze haar vingers door de mijne had gestoken in haar kut en 
zichzelf zalig lag te vingeren (77). 

Wanneer Olga haar visie op de feiten geeft, blijkt dat zij zich ‘opgesloten had gevoeld’ 
bij de beeldhouwer en dat hij ‘veel te vaak met haar naar bed ging’ (189): ‘Ze had het 
uitgerekend, soms zeven keer op een dag. Dat was niet normaal meer. Ik had gewoon 
satyriasis’ (189).  
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Olga benoemt het probleem op een sentimentele manier en laat de 
genderverhouding buiten schot. Dat verschilt niet van wat de verteller doet, terwijl 
hij zich toch door de liefdescrisis afvraagt waarom Olga hem verlaten heeft. Dat de 
oorzaak bij zijn eigen wil om haar toe te eigenen zou kunnen liggen, komt niet bij 
hem op. Hoe heeft hij niet kunnen zien dat zij ‘zich uit mijn omhelzing wilde 
bevrijden’ (123), klinkt het lieflijk en onschuldig.  

Eigen aan de melodramatische verbeelding is een ‘impulse to reverse time, to 
return to the time of origins and the space of innocence’ (Williams 1998, 74). De 
verteller blijft in zijn vertelling terug keren naar die vroegere tijden toen hun relatie 
nog niet aangetast was:  

Na de scène waarin Olga zichzelf had ‘vastgestoken’ aan de slapende verteller 
merkt hij op: ‘Zo was het leven in het begin’ (77).  
Hij voelt zich ‘zo krankzinnig treurig omdat er in het begin niets van vroeger 
overkwam’ (175) wanneer hij haar nogmaals ontmoet.  
Wanneer hij hoort dat Olga doodziek is, wordt het hem duizelig en ziet hij ‘Olga 
zweven in glasachtig licht (…). Net zo mooi als vroeger’ (206-207). 

Het verlangen naar een terugkeer staat haaks op een sociale wil naar revolutie en 
verandering. Binnen het wereldbeeld van Wolkers hoeft dit regressieve verlangen 
niet te verwonderen. Het leven is immers onvermijdelijk door de dood aangetast, 
wat dat bestaan een onafwendbare omineuze dimensie geeft. De staat van onschuld 
is dan ook nooit zuiver: ‘was ik blind geweest voor iets dat er altijd al was’ (123).  

De dood krijgt in de roman in eerste instantie vorm in de moederfiguur die met 
haar hypocrisie en ontrouw recht tegenover de hoofdfiguur staat die tot op het einde 
zijn liefde voor Olga uitschreeuwt: WAT JE GEDAAN HEBT, WAT JE DOET OF ZULT 
DOEN, WAAR JE OOK HEEN GAAT, IK BLIJF ALTIJD VAN JE HOUDEN’ (161). 
Daarnaast is er Olga’s angst voor het moederschap, die zich in deze roman verdicht 
tot haar lichamelijke aftakeling en uiteindelijk haar dood. Tot slot wijst de verteller 
ook de consumptiemaatschappij en de zucht naar geld en prefab schoonheid aan als 
schuldigen voor de verzieking van Olga.  

Dat alles is uiteindelijk niet zeker. ‘Misschien had niets een betekenis, had alles net 
zo goed anders kunnen gaan. Zijn het maar lijnen die ik trek van de ene gebeurtenis 
naar de andere om de zin ervan te begrijpen,’ schreef Wolkers betekenisvol in zijn 
autobiografische roman Terug naar Oegstgeest (1975, 243). Turks fruit getuigt 
allereerst van de onmogelijkheid om grenzen te trekken tussen het goede en het 
slechte, en van de onmacht om iets aan de dood te verhelpen. Dat doet de roman 
binnen een kader die de fundamentele grenzen van de orde niet ter discussie stelt 
omdat hij waarheid zoekt in emoties en intieme relaties, en niet in sociale structuren.  
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 11 Ter conclusie: Gangreen I, Turks fruit en 
het regressieve verlangen 

Voor de verteller-beeldhouwer in Turks fruit Olga ontmoet vindt hij tijdens het 
Valkenburgse carnaval ‘een kort bontjasje met een prachtige blauwe weerschijn’ dat 
‘als een vod (…) met een kleverige plek erin’ was achtergelaten (Wolkers 1969, 33). 
Tijdens hun eerste ontmoeting geeft de verteller de bontjas aan Olga die opmerkt dat 
het om ‘>e@rg kostbaar bont’ gaat (41). Het verhaal van hun eerste ontmoeting eindigt 
met een beeld van dat jasje. Na het auto-ongeluk zegt de verteller: ‘En tussen die 
glinsterende rommel lag dat vod van een bontjasje als een doodgereden dier’ (43).  

De passage is een mooi voorbeeld van Wolkers’ gebruik van de metafoor als 
bindend element. De bontjas is zowel een stuk afval waarmee de hoofdfiguur zich 
inlaat als een luxe-product dat refereert aan Olga’s ‘zucht naar luxe’ (Fontijn 1983, 
26). Dat verlangen initieert het begin van het einde van hun relatie; iets waaraan het 
auto-ongeluk al refereert. Het ongeluk lijkt de ware aard van die luxe te tonen: een 
dood beest. Het zou een beeld kunnen zijn voor het vitalisme dat in deze roman 
getemd en aangetast wordt. De hoofdfiguur mag ‘wild van geilheid’ zijn en mag 
denken ‘dat ik als een hond [Olga’s] pruim op meters afstand kon ruiken’ (150), uit 
schrik voor de moeder gaat hij niet aan Olga’s slaapkamerdeur ‘knabbelen’ (151). 
Meer dan hij zelf zou willen, lijkt hij op ‘die vetgevoerde hond’ van de moeder ‘die ze 
met een stuk bezemsteel beschermde omdat het mormel loops was’ (151).  

Het is vanuit het idee van een regressief verlangen dat ik de verdeling van het 
zintuiglijk waarneembare in Turks fruit en Gangreen I (Black Venus) wil bespreken. 
Beide romans formuleren hun kritiek op de moderne beschaving via het verlangen 
naar een meer oorspronkelijke en natuurlijke staat van de mens. In Gangreen I 
concretiseert dat verlangen zich in historische verwijzingen: ‘de oerbronnen van 
Griekenland liggen hier, de Nijl is de ader (…) en met sacrale, duizenden jaren oude 
gebaren begon ik mijn oorsprong te aanbidden’ (Geeraerts 1968, 10). Bij Wolkers 
manifesteert zich dat in de retoriek van de kleine dingen, zoals wanneer de verteller 
spreekt over ‘plaatsen die later allemaal bijna tegelijk met [Olga] verdwenen zijn. 
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Opgespoten met zand en volgebouwd met flats’ (1969, 105). Net als Olga heeft de 
samenleving de kant gekozen van de artificiële opsmuk en niet die van de natuur. 
Beide romans betreuren het verlies, en klagen het aan. Joseph verlaat in ‘een mist 
van tranen’ Kongo (1968, 211) en is ‘razend’ op de ‘bange kruideniers’ van ‘het 
Belgisch gezag’ (194). Turks fruit vertelt grotendeels van de tranen en woede om alle 
ellende die de verteller heeft gevoeld sinds Olga uit hun ‘boomgaard’ (1969, 93) 
vertrokken is. 

Dat regressieve verlangen uit zich in de representatie van het lichaam in deze 
romans. Het lichaam verschijnt als natuurlijk, onbemiddeld, direct en spontaan, en in 
die zin is het eerlijker en rechtvaardiger dan maatschappelijke gedragsnormen 
waarin het lichaam zo niet ontkend dan toch minder belangrijk geacht wordt. De 
groteske lichamen van de ambtenaren in Turks fruit vertellen bijvoorbeeld iets over 
hun moreel karakter, terwijl de afwezigheid van het lichaam bij de vrouw van Joseph 
in Gangreen I haar onderwerping aan een onmenselijke moraal suggereert. Ik som 
drie gemeenschappelijke kenmerken op die wijzen op het natuurlijke en 
onbemiddelde karakter van het lichaam in deze romans.  

Ten eerste is er de dierlijke beeldspraak. Dat dierlijke valt, zoals K.L. Poll schrijft in 
zijn recensie van Turks fruit, te begrijpen ‘zowel in de zin van primitief en primair 
lichamelijk als in die van paradijselijk en taboeloos’ (Poll 1983, 21). Olga en de 
hoofdfiguur lopen naakt rond in hun ‘boomgaard’ of in de vrije natuur; hij gedraagt 
zich als een mannetjesdier en Olga, ‘het rooie mistige beest’ (1969, 45), komt ‘dierlijk 
schreeuwend klaar’ (67). In Kongo beleeft Joseph een ‘wilde, beestige periode’ (1968, 
78) waarin hij het Beest in zichzelf vrij spel kan geven.  

Tegelijk hebben de analyses aangetoond dat die dierlijkheid niet zonder meer 
positief wordt gewaardeerd. In Turks fruit vindt de dierlijke seksualiteit haar 
positieve expressie in een liefdesrelatie. Wanneer de verteller in zijn smart ‘de ene 
meid na de andere >naaide@’, staat er: ‘Ik sleepte ze naar mijn hol en rukte ze de 
kleren van het lijf en ramde me een ongeluk’ (1969, 13). Hij ‘ramt’ zich niet naar een 
positief zelfbeeld, integendeel: hij kotst ervan. In de clair-obscurtinten waarmee 
Wolkers schrijft, dient de veelvuldige seks met onbekende vrouwen slechts de 
waarde van de liefde en seks met Olga te vergroten. Gangreen I kent geen dergelijke 
veroordeling van dierlijke seks; wel zegt Joseph dat hij ‘geestelijk volledig disponibel’ 
moet zijn, wil hij ‘doornaaien’ (1968, 94). Daarnaast heeft de analyse getoond dat de 
dierlijke en mannelijke kracht die zich de omgeving eigen maakt steeds een 
instrumentele rede veronderstelt. De nadruk op het dierlijke impliceert met andere 
woorden niet de ontkenning van het geestelijke. Wanneer dat laatste afwezig is, is er 
vaak sprake van een negatieve evaluatie.  

Ten tweede is er de weergave van emoties via lichamelijke beeldspraak. Die zijn 
vaak hevig, onbeheerst en ingrijpend. Het lichaam is daarbij zowel receptief als 
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expressief. De emoties slaan in op het lichaam. Tegelijk drukt het lichaam uit dat de 
emoties hevig zijn. Scherper gesteld: dat een emotie een impact heeft op het lichaam, 
impliceert dat het om een ingrijpende emotie gaat. Wanneer de verteller-
beeldhouwer in Turks fruit bijna verlamd is van verdriet, klinkt het: ‘Ik had willen 
roepen, schreeuwen, maar ik kon geen geluid uitbrengen. Het was of iemand van 
achteren zijn handen om mijn nek had gedaan en met zijn vingers uit alle kracht mijn 
strot dichtkneep’ (1969, 182). In Gangreen I wordt het hoofdpersonage ‘overstroomd 
door een zonderlinge tederheid’ (1968, 23) of moet hij ‘moeite doen om de klem 
rond mijn keel weg te krijgen die plotseling opkwam’ (210).  

De fysieke impact van emoties, veronderstelt een afwezigheid van bemiddeling en 
van beheersing. Dat moet een zekere authenticiteit garanderen die meer waarheid 
bevat dan een gecontroleerde omgang met de wereld. De personages worden op die 
manier gekarakteriseerd als gevoelsmensen. Ze leiden hun bestaan intuïtief naar wat 
hun gevoelens ze vertellen. Zeker voor Turks fruit geldt dat de emoties een dynamiek 
aan de plot geven. Ik gaf in de analyse van de roman aan dat zij deel zijn van een 
dialectiek van actie en pathos. Tevens impliceren de emoties morele oordelen 
waarnaar het hoofdpersonage handelt. In Gangreen I dragen de emoties niet zozeer 
bij tot een ontwikkeling van de plot, maar vormen zij wel de motor van de onrust die 
ervoor zorgt dat de carrousel aan gebeurtenissen blijft draaien. Joseph is ‘razend’, 
‘opeens een en al tederheid’, krijgt ‘de slappe lach’ en uiteindelijk kan ‘niets’ hem 
‘eigenlijk schelen want we waren gek op elkaar’ (51) tot ook dat gevoel (al dan niet 
door externe omstandigheden) opnieuw verdwijnt.  

Ten derde uit het regressieve verlangen zich in het verlangen naar een gezond en 
levenslustig lichaam dat geen aftakeling of verval kent. Dat verlangen bestaat echter 
in het volle bewustzijn van de dood. Het lichaam is in deze romans iets dat aftakelt, 
wat moet bestreden worden met lichamen die vitalistisch zijn, status hebben, kracht 
uitstralen. De lichamen in deze romans worden dan ook voornamelijk anatomisch 
beschreven. Bij Wolkers zagen we hoe deze beschrijvingen telkens leven én dood 
bevatten, en zo uitdrukking gaven aan een noodlottige levensambivalentie. Via 
allerhande motieven wees de roman erop dat het verval steeds al besloten zat in 
zelfs die lichamen met stevige en gezonde vormen (zoals het jonge lichaam van 
Olga).  

Geeraerts geeft de tegenstelling tussen leven en dood op een meer dualistische 
manier vorm dan Wolkers. Die binaire opdeling heeft bij hem een misogyne bijklank. 
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Wordt de dood van ene Jansen beschreven als een manhaftige gebeurtenis,1 dan 
krijgt de verteller het ‘koud’ van de benauwende ‘allesoverheersende gedachte dat 
[een jong meisje] eenmaal oud en rimpelig zou zijn als de vele uitgezakte, snuivende, 
dikke vrouwen van de wereld en dan was het alsof de hand van een geraamte mijn 
penis omvatte’ (10). Daartegenover staan de vele jonge vrouwen die een krachtig, 
slank, stevig, soepel en mooi lichaam hebben. Ik gaf in mijn analyse aan dat deze 
lichamen niet zozeer een uiting zijn van een natuurkracht, maar een reductie van de 
natuur inhouden tot een teken binnen een consumentenlogica.  

Meer dan in Wolkers zien we bij Geeraerts een revolutie in de omgang met het 
lichaam die typisch is voor het Westen (Queval 2008). Geeraerts onderstreept hoe de 
verzorging van het lichaam en de aandacht die men eraan schenkt, uiting geven aan 
identiteit en sociale status. Het regressieve verlangen naar een gezond lichaam dat 
geen aftakeling kent, vertaalt zich bij Geeraerts in een compulsief gedrag om dat 
lichaam via allerhande gedragspatronen en luxemiddelen in stand te houden. Bij 
Wolkers overheerst nog de idee van het lichaam dat als niets anders de menselijke 
eindigheid uitdrukt. De vele investeringen die Olga doet om haar lichaam via crèmes 
en borstsmeersels opnieuw stevig te maken, hebben volgens de hoofdfiguur dan ook 
het omgekeerde effect: ze maken haar lelijker, ongezonder, minder natuurlijk.  

 
Aan het regressieve verlangen wordt voornamelijk op een sentimentele manier 
uiting gegeven. De personages lamenteren het verlies van een verloren paradijs en 
een verloren situatie van schijnbare onschuld, en hebben daarbij geen oog voor 
sociaal-economische structuren. Dat wordt bevestigd door de focus op het lichaam 
als een dierlijk en primair anatomisch gegeven, als een (slacht)veld waarin de strijd 
van leven en dood uitgevochten wordt, als een receptor en uitdrukker van hevige 
emoties en ervaringen. De lichamelijke impact en de dierlijke kracht vervangen een 
rationele analyse, het vechten voor het bestaan vervangt een overdenking van de 
condities van het bestaan. 

In een sentimenteel wereldbeeld, zo stelt Lauren Berlant, ‘people’s “interests” are 
less in changing the world than in not being defeated by it, and meanwhile finding 
satisfaction in minor pleasures and major fantasies’ (2008, 27). In een wereld van 
een voortschrijdend modernisering en een opkomende consumptiecultuur die beide 
vervreemdend werken, zoeken de hoofdpersonages hun affectief welbevinden in een 
fantasie die hun een machtige of moreel hoogstaande positie geeft. In Gangreen I is 
dat de fantasie van de despotische heerser, in Turks fruit de sprookjesprins annex 
 
                                                      
1 ‘hier was iets onherroepelijks begonnen, dit zou doorgaan, ik woonde de vertoning van de vertraagde 
film bij, Jansen speelde de hoofdrol (…), Jansen brak doormidden, zakte omver, reeds een geraamte, maar 
neen, Jezus viel immers ook driemaal’ (1968, 157). 
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het melodramatische slachtoffer. De despotische heerser is het summum van de 
combinatie van lichamelijke kracht en rationele beheersing: hij zet de situatie steeds 
naar zijn hand en kent tegelijk een buitengewone opofferingsbereidheid die aan de 
grootste moed grenst. De prins en het slachtoffer zijn beiden onschuldig en blijven 
geloven in het goede, zelfs al zijn de omstandigheden tegen hen of zelfs al is het 
noodlot nabij. In die zin staan de prins en het slachtoffer buiten die omstandigheden: 
de hoofdpersoon is het slachtoffer van de breuk met Olga, en niet een van de 
mogelijke oorzaken ervan.  

Deze fantasieën steunen voor een groot deel op de maatschappelijke ordes die de 
hoofdfiguren vervullen met afschuw of ontgoocheling. De personages weigeren om 
buiten het systeem te stappen. Ze gaan structurele antagonismen uit de weg omdat 
ze zich intuïtief laten leiden door hun emoties en omdat ze terugverlangen naar 
situaties die geen enkel conflict kennen. Dat uit zich bij Joseph in zijn verlangen naar 
moeiteloosheid, en bij de verteller-beeldhouwer in de herinneringen aan het 
gelukkige en opwindende begin van zijn relatie met Olga.  

De posities van affectief welbevinden die de hoofdpersonages innemen, hebben 
gevolgen voor de genderverhouding in de romans. In Gangreen I zijn de vrouwen 
onderdanen of minderwaardig. Zelfs wanneer de verteller via hen toegang krijgt tot 
de (gevaarlijke) natuur en de levenskunst, dan nog komt de nadruk te liggen op de 
manier waarop hij het gevaar moeiteloos trotseert en overmeestert en waarop die 
vrouwen bijdragen tot zijn sociale status. In Turks fruit valt moeilijk te zeggen dat de 
vrouw structureel inferieur wordt geacht aan de man omdat zowat iedereen in deze 
roman het object van haat vormt van de hoofdfiguur. Wel is het zo dat de hoofdfiguur 
de vrouwen objectiveert tot lichamen waarmee hij zijn lusten kan bevredigen om er 
zich vervolgens van af te wenden. Olga krijgt een passieve positie toegedicht in hun 
seksuele relatie en in het huishouden: ‘En ondertussen zorgde ze nog voor het 
huishouden ook op een fantastische manier’ (1969, 93). De beeldhouwer koestert 
een (al dan niet esthetische) bewondering voor haar, en hij blijft Olga idealiseren, 
zelfs al protesteert zij tegen dat beeld.2 

Dat brengt ons uiteindelijk tot de vraag die in de inleiding tot dit deel centraal 
stond: de representatie van seksualiteit. Vormt zij een ‘minor pleasure’ (Berlant) 
binnen een sentimenteel wereldbeeld, of wordt in haar een belangrijk deel van de 
identiteit van de hoofdpersonages geïnvesteerd? Voor Turks fruit kun je moeilijk 
beweren dat het hoofdpersonage seks zo belangrijk acht dat een vrije omgang ermee 
zijn identiteit ten volle bepaalt. Wanneer hij na alle ellende opnieuw tot rust komt, 

 
                                                      
2 ‘Toen ik zei dat ik [haar sproeten] nog één voor één zou willen zoenen zei ze dat ik haar nog steeds zag 
zoals ze toen was. Dat ik haar idealiseerde, maar dat ze allang geen ideale vrouw meer was’ (189). 
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heeft seks daarin geen belangrijk aandeel in gespeeld: ‘En zoals anderen aan de 
drank gaan of aan de dope, verdoofde ik me door te werken. Van ’s ochtends vroeg 
tot ’s nachts. Zo ging een jaar voorbij’ (183). Veeleer lijkt seksualiteit in deze roman 
een toevoeging te zijn aan die elementen die op zichzelf ook al de dood in het leven 
bevechten: werk, kunst, liefde, natuur. De vrije omgang met seks versterkt die 
elementen en draagt bij tot een idee van vrijheid. Een vrijheid die de hoofdpersoon 
zelf inperkt op moreel gebied – overspel en erotische uitspattingen worden 
veroordeeld.  

In Gangreen I staat seksualiteit veel meer centraal. Seksualiteit vormt er een 
strijdmiddel tegen de katholieke kerk en andere maatschappelijke instituties. Zij 
moet bevrijd worden uit de klauwen van een frigide maatschappij zodat het mogelijk 
is om opnieuw aanknoping te vinden bij ‘het volledige leven’. De hoofdfiguur zou 
willen dat ‘alle geremde, huiselijke, frigide, blonde, witte, platte vrouwen in 
gloeiende teven’ zouden veranderen zodat ‘de lucht zou weerklinken van libido-
geladen dierenkreten’ (1968, 176). Toch werkt de bevrijding van de seksualiteit voor 
de hoofdfiguur niet therapeutisch. Meer zelfs, zij lijkt de onrust in het personage te 
verhogen terwijl hij toch hier zijn heil blijft zoeken. Seks is een (gevaarlijke) daad die 
Joseph in de duistere of luxueuze hoeken van het Congolese paradijs moet verrichten 
om zichzelf te bevestigen in zijn mythe van heerser. Anders dan in Turks fruit is seks 
voor de hoofdfiguur geen uitbreiding van die mythe, maar een noodzakelijk middel 
om die mythe te scheppen en te handhaven.  



 

 

Deel 4  Epistemologisch schrijven 
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 12 Ter inleiding: 5 geloofsbrieven 

Peut-être y a-t-il aussi que seuls des écrivains 
bourgeois peuvent sentir la compromission de 
l’écriture bourgeoise: l’éclatement du langage 
littéraire a été un fait de conscience non un fait de 
révolution’  

Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture 

In de conclusie van het eerste deel van Literair lustrum 2, bestaande uit 
panoramische artikelen, beschouwt J.J. Oversteegen ‘de defiktionalisering’ als de 
belangrijkste literaire ontwikkeling van de periode 1966-1971 (Oversteegen 1974, 
87). Daarmee komt het ‘fiktionaliteitscriterium’ (87) onder druk te staan: de idee dat 
literatuur een autonome werkelijkheid creëert die een onrechtstreekse relatie 
onderhoudt met de buitenwereld. De medeoprichter van Merlyn stelt dat auteurs 
zich niet langer schikken naar dit criterium waardoor ‘de grens fiktioneel – niet 
fiktioneel haar hechtheid verloren heeft’ (91). Als voorbeelden noemt hij de 
probleemroman, Develings manifest Het einde van de roman, de poëzie van 
Barbarber, en het essayistische werk van Mulisch en Hermans – ‘auteurs die wij (en 
zijzelf) helemaal binnen de fiktionaliteitskonventie plachten te lokaliseren’ (92). In 
de termen van Raymond Williams zien we dat de dominante stroming beïnvloed is 
door de emergente literaire ontwikkelingen (cf. 2.1; 2.3).  

Deze problematiek krijgt een forum in het tijdschrift Komma waar ‘het 
vernieuwende proza onderkomen en begeleiding kreeg’ (Brems 2009, 289). Het blad, 
ontstaan uit de fusie van Weverberghs straatrumoerig tijdschrift Bok en Diagram van 
de vernieuwingsgezinde Paul de Wispelaere, vormt ‘een mijlpaal’ binnen de 
geschiedenis van het Nederlandstalige moderne proza (Van Aken 1987, 7). De 
redactie bestaat verder uit P.H. Dubois, René Gysen en Willy Roggeman; auteurs als 
Jeroen Brouwers en Daniël Robberechts verlenen eveneens hun medewerking aan 
het blad. Deze auteurs wijden zich aan ‘mengvormen waarin verbeelding, 
autobiografische fragmenten of dagboekbladen, beschouwing en kritiek in een 
prismatische structuur worden opgenomen’ (7). Deze hybride van scheppend, 
kritisch en essayistisch proza is niet enkel een vorm, maar tevens een thema. Vele 
van deze auteurs reflecteren over de verhouding tussen fictie, taal en werkelijkheid. 
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Zij stellen het schrijven ter discussie tijdens het schrijven, en controleren het 
geschrevene op de waarheidsgetrouwheid. De Wispelaere spreekt in dit verband van 
‘het schrijven als epistemologische methode’ (1974, 33).  

In deze inleiding wil ik aan de hand van 5 geloofsbrieven, een speciale 
boekaflevering van Komma, enkele centrale aspecten van dat epistemologische 
schrijven bekijken (12.1). Deze aspecten vormen een kader voor de analyses van 
Aankomen in Avignon van Daniël Robberechts en Paul-tegenpaul van Paul de 
Wispelaere. Vervolgens wil ik via een omweg langs Roland Barthes en Fredric 
Jameson wijzen op een typerende interpretatie van dit proza, en er een andere 
benadering tegenover plaatsen (12.2).  

12.1 Geloof? Waarheid, twijfel, lichaam 

In L’ordre du discours stelt Foucault dat de westerse literatuur zichzelf tracht te 
legitimeren ‘depuis des siècles sur le naturel, le vraisemblable, sur la sincérité, sur la 
science aussi – bref sur le discours vrai’ (2012, 20). Hij beschouwt deze relatie tussen 
de literatuur en de waarheid als een uiting van ‘la volonté de savoir’, een 
controlevorm die het discours inperkt en het mede een orde verschaft (cf. 5.1.3). De 
schriftuur van de auteurs rond Komma vormt een specifieke manifestatie van deze 
wil tot waarheid. Hun schrijven valt, aldus B.F. Van Vlierden, samen ‘met 
epistemologie, met een experimentele epistemologie, schrijvende zelfbetrapping’ 
(248). Uitgaande van een problematisering van het ik en de werkelijkheid (179), 
twijfelen deze auteurs voortdurend aan de eigen inzichten en overtuigingen. Zo 
trachten ze valse van ware kennis te onderscheiden, juiste van foute weergaven van 
de werkelijkheid, waarheidsgetrouwe van verblindende (morele) visies op het 
bestaan. 

De titel 5 geloofsbrieven is dan ook ironisch. Gevraagd naar hun overtuigingen, 
geven de vijf hoofdredacteuren vooral aan dat ze aan weinig tot niets geloven: ‘Ik 
geloof aan de noodzaak al wat voorafgaat en vastgelegd werd en dat een gesloten 
systeem vormt nu te verwerpen en grondig te vergeten’ (Gysen 1967, 48). In deze 
vijf poëticale teksten waarin de auteurs reflecteren over de verhouding van hun 
literatuuropvatting tot de werkelijkheid, ligt de nadruk voornamelijk op een negatie 
van de bestaande normen en voorstellingen van de werkelijkheid en op een 
weigering om voor zichzelf een definitief geloof te formuleren. In die zin getuigen de 
geloofsbrieven van een crisis in hun opvattingen over de werkelijkheid, het leven en 
de literatuur (cf. 3.1). Deze auteurs nemen afstand van de algemeen aanvaarde 
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patronen van hun opvoeding, ouders en omgeving, en trachten nieuwe betekenissen 
te formuleren voor hun bestaan, identiteit en schrijven.  

In wat volgt wil ik aan de hand van 5 geloofsbrieven vier kenmerken van het 
epistemologische schrijven naar voren brengen. Ik breng die aspecten in verband 
met de manier waarop ‘la volonté de savoir’ als antagonistische splijtzwam het 
discours ordent. Dit impliceert dat ik mij vooral richt op de constanten in de vijf 
teksten, en de onderlinge verschillen grotendeels buiten beschouwing laat.1 De 
verscheidenheid waartoe een epistemologische focus kan leiden, komt aan bod in de 
analyses van Aankomen in Avignon en Paul-tegenpaul.  

 
Een eerste kenmerk is de antagonistische verhouding tot de maatschappij en het 
collectief. Die hebben de waarheid niet in pacht. De vijf auteurs keren zich af van de 
in hun ogen dominante verdeling van het zintuiglijk waarneembare (cf. 3.2) en van 
elke verdeling die meent algemeen geldig te zijn. Daarbij is het opvallend hoe 
ahistorisch de auteurs hun kritiek uiten. Ze richten zich niet zozeer tegen 
(welomschreven aspecten van) bepaalde doctrines en hegemoniale waarheden, 
maar tegen elke vorm van doctrine, algemene moraal of systeem. Dubois spreekt van 
‘de bedriegelijke >sic@ fictie van het algemeen patroon’ (1967, 13-14); Weverbergh 
beschouwt ‘alle moraal (ieder Stelsel) als ‘een miskenning van de realiteit’ (1967, 74) 
en Gysen ziet rondom zich vooral ‘middelmaat, domheid, schijnheiligheid, onbewuste 
gemeenheid, pretentieus fatsoen (…) die absurditeit’ (1967, 42).  

De algemene moraal en de herkenbare werkelijkheid zijn voor deze auteurs 
epistemologische waanbeelden die de blik afleiden van de chaos, het toeval en de 
absurditeit die het werkelijke bestaan kenmerken:  

De absurditeit van het leven is niet anders. Biologie en samenleving vlechten 
duizend banden die het toeval camoufleren tot wet en zedelijkheid, maar onder 
deze vegetatie van natuur en beschaving woekert het (Dubois 1967, 13). 

De doctrines trachten een ‘gesloten systeem’ (Gysen 1967b, 48; Roggeman 1967, 60) 
op te leggen aan de werkelijkheid. Net zo sluiten ze het individu op in een ‘pseudo-
synthese’ als deel van het collectief (Roggeman 1967, 49). 

Om zichzelf te onttrekken aan de doctrine en aan het collectief nemen deze 
auteurs hun toevlucht tot het autobiografische schrijven. Dat vormt het tweede 
kenmerk. In dat schrijven kunnen zij hun eigen werkelijkheid en identiteit 
vormgeven. Gysen moest zichzelf ‘als schrijver (…) affirmeren om je persoon voor de 
 
                                                      
1 In het algemeen betreffen de verschillen de mate waarin de auteurs de esthetische autonomie 
beklemtonen, en (als keerzijde daarvan) de mate waarin de werkelijkheid als referent geproblematiseerd 
wordt. In die rangorde neemt Weverbergh de laagste en Roggeman de hoogste trap in. 
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ondergang in een niet-gedifferentieerde collectiviteit te redden’ (1967, 37); voor De 
Wispelaere vormt de literatuur zijn ‘enig middel tot zelfverdediging, zelfexploratie, 
zelfhandhaving, zelfverwezenlijking’ (1967b, 103) en voor Dubois gaat de 
‘verkenning’ van de werkelijkheid gepaard met ‘de ontdekking van de literatuur als 
expressie’ (1967, 14).  

Het autobiografische onderstreept dat de waarheid die de auteurs in hun 
verkenning en zelfverwezenlijking vinden steeds relatief is. Tegenover de universele 
waarheidsaanspraken van de doctrine, leggen deze schrijvers de klemtoon op hun 
eigen werkelijkheid en leven. ‘Mistwoorden als eeuwigheid, altijd en overal zijn van 
mij afgegleden, alles wordt bepaald door het hier en nu, de tijd en de ruimte waarin 
ik leef,’ zegt De Wispelaere (1967b, 96). Deze schrijvers beklemtonen dat zij enkel op 
hun eigen bestaan een reële blik kunnen hebben. Identiteit en waarheid zijn niet 
continu en eeuwig, maar fragmentair en veranderlijk: ‘Wat IS kan geen mens in zijn 
totaliteit overschouwen – ik kan met mijn menselijk denken en weten slechts een 
fragment van de cirkel waarheid vatten’ (Weverbergh 1967, 86-87); ‘mijn eerlijkheid 
belet mij de werkelijkheid als universeel geldende waarheid te beseffen’ (Dubois 
1967, 8). 

Die relativiteit kenmerkt tevens hun schrijfmethode. De literatuur schept een orde 
uit de absurditeit en willekeur van het bestaan, maar die orde is slechts tijdelijk. 
‘Kunst is het bevechten van de nihilistische drek van het bestaan in een moment van 
vormtranscendentie,’ stelt Willy Roggeman in een gebalde samenvatting van zijn 
poëtica (1967, 56). De Wispelaere illustreert de verhouding tussen het steeds 
veranderende leven en de kunst via een kameleon: ‘De kameleon sterft en wordt 
opgezet in één toevallig bepaalde maar onveranderlijke kleur: zo is de sprong van 
leven naar kunst’ (1967b, 113). Deze sprong is niet permanent: ‘Dit prachtig 
welslagen gaat echter gepaard met een even duidelijk besef van je voortdurend falen. 
Steeds opnieuw word je teruggeworpen op je onvolkomenheid, grofheid, 
onnauwkeurigheid en ijdelheid’ (Gysen 1967, 41). De auteur moet steeds opnieuw 
zijn orde creëren, waardoor zijn waarheid steeds afhankelijk is van het moment 
waarop ze geformuleerd wordt.  

De relativiteit van de gecreëerde orde en de veranderlijkheid van de werkelijkheid 
onderstrepen voor de auteurs het belang van de epistemologische twijfel. Die twijfel 
beschouw ik als een derde kenmerk van het epistemologische schrijven. Geen enkele 
stelling, positie of waarheid mag worden vertrouwd. Steeds opnieuw moeten zij met 
kritisch oog bekeken worden. De schrijver moet zichzelf ontdubbelen: ‘alles 
betwijfelen en weten dat ik het betwijfel, betwijfelen of ik het wel echt betwijfel, 
weten dat ik betwijfel of ik het wel echt betwijfel’ (De Wispelaere 1967b, 113). Met 
deze twijfel gaat een interesse of voorliefde gepaard voor tegenstellingen en 
ambivalenties. Die roepen twijfel en complexiteit op waardoor ze de eenduidige en 
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universele waarheden van de bestaande maatschappelijke ordes ondergraven. René 
Gysen: ‘Het complexe beeld van verwarring en tegenspraak dat je hier, ingaand op je 
eigen verklaringen, schetst, kenmerkt de menselijkheid waarvan je houdt. Anderzijds 
lijkt niets je boosaardiger dan het gladde, reine, onvermengde, rechtlijnige’ (1967, 
42).  

Toch spreekt uit de teksten een verlangen naar wat Weverbergh in zijn titel het 
‘nulpunt’ noemt. De auteurs willen het bestaande afbreken en opnieuw beginnen. Dat 
verlangen blijft in de greep van de paradox. De auteurs beseffen immers dat een 
dergelijk nulpunt niet te bereiken valt. Zo besluit Dubois zijn geloofsbrief 
‘Onmogelijke onschuld’: ‘Ik geloof in het leven omdat ik in het niets geloof, en 
schrijvend vanuit dat geloof zoek ik naar de onmogelijke onschuld van de creatieve 
daad’ (1967, 25). Het bereiken van de nul, het bereiken van een conditie waarin het 
ik authentiek samenvalt met zichzelf, kan slechts gebeuren ‘op straf van 
zelfvernietiging’ (De Wispelaere 1967b, 101).  

De auteurs van het epistemologische schrijven zijn in die zin gegrepen door de 
paradox die Roland Barthes in Le degré zéro de l’écriture (1953) schetst. De 
conventies van de literaire schriftuur die de schrijvers ter beschikking staan, zijn 
ontegensprekelijk getekend door de burgerlijke traditie waartegen de literatuur zich 
wil verzetten. Aanvaardt de auteur de traditionele vorm, dan blijft de literatuur 
‘sourde à notre Histoire présente’ (1953, 66). Weigert hij die vorm, dan weet hij zich 
opgescheept met ‘une écriture qu’il a héritée d’une Histoire antérieure et différente, 
dont il n’est pas responsable, et qui est pourtant la seule dont il puisse user’ (66). De 
auteurs van het epistemologische schrijven weigeren de idee dat taal en 
werkelijkheid kunnen samenvallen, en weigeren de overgeleverde vormen – ‘de 
matrijzen van het schoolse schrijven’ en ‘de maatschappelijk-cultureel aanvaarde 
categorieën’ (Roggeman 1967, 50, 51). Ze beklemtonen daarentegen het zoeken naar 
een eigen vorm die een uitdrukking geeft aan hun ervaring van de werkelijkheid.  

Het door Barthes geschetste dilemma manifesteert zich bij deze auteurs in de 
verhouding tussen het lichamelijke en zintuiglijke enerzijds en het talige, cerebrale 
en conceptuele anderzijds. De schrijver ‘observe une disparité tragique entre ce qu’il 
fait et ce qu’il voit’ (Barthes 1953, 66). Dat zie ik als het vierde kenmerk. De Komma-
redactieleden zien het zintuiglijke als een middel om zich te onttrekken aan de valse 
maatschappelijke waarheden. Zo zegt Weverbergh: ‘men hoeft slechts te kijken, 
KIJKEN – kijken en nadenken, d.i. de vooropgezette programmapunten vergelijken 
met de dagelijkse gewone realiteit’ (1967, 79). Ook Dubois legt de nadruk op de 
‘bewuste observatie’ (1967, 18) om de werkelijkheid te ontleden. Deze observatie 
creëert vervreemding doordat ze de verhouding tussen de waarnemer en het 
waargenomene op losse schroeven zet: wie kijkt immers en waarom wijken zijn 
observaties af van anderen? ‘De verhouding tussen mijzelf en de wereld,’ zegt 
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Dubois, ‘beantwoordde inderdaad niet aan de vormen die zij had aangenomen in de 
jaren die aan mijn nieuwe ontdekking >van zelfexpressie@ vooraf waren gegaan’ (18).  

In de negatie van de bestaande opvattingen en visies gaan zintuiglijkheid en 
bewustwording samen. Het zintuiglijke onderstreept de singulariteit van de 
waarneming en de discrepantie met de normaliteit. Dat heeft zijn invloed op de 
poëticale opvattingen van deze auteurs. Gysen spreekt over het bemiddelende 
karakter van de zintuigen waardoor het object en de waarneming ervan steeds 
verschillen (1967, 43-44). Dat motiveert en legitimeert zijn creatie van een eigen 
literaire werkelijkheid, en hij lijkt ervoor te pleiten deze discrepantie of 
vervreemding uit te vergroten via ‘originele waarnemingen, het voorheen niet 
opgemerkte, verwaarloosde detail (…), de nieuwe samenhangen die alles in een 
nieuw verband plaatsen’ (45). Op die manier kan men zich onttrekken aan de 
‘nuchterheid’ en het banale van de werkelijkheid (45).  

Het lichamelijke krijgt in die zin het karakter van iets dat zich niet zonder meer 
plooit naar de heersende categorieën. Dat komt nog duidelijker naar voren bij Willy 
Roggeman. Hij onderstreept het belang van het contact tussen het lichaam en het 
materiaal in de kunstschepping: ‘Het vel papier speel een rol in de fysiologie van het 
schrijven als daad evenals de pen, de inkt, het opslorpingsvermogen van het papier 
en de stoel waarin men zit’ (1967, 50). In de weerstand die het lichaam ervaart 
tegenover het blad papier wordt de schrijver gedwongen ‘tot schepping’ (58). Deze 
fysiologie staat in contrast met opvattingen over de kunstenaar als romantisch genie. 
Een dergelijke kunstenaar werkt met abstracties en symbolen en zou de waarheid in 
pacht hebben, terwijl de fysiologie haar geloof stelt in de momentane confrontatie 
met het materiaal. Daarin zou de kunstenaar de waarheid zien ‘verbrokkelen’ (52; 
Demeyer 2013b, 167-170). 

In mijn analyses van de romans van Robberechts en De Wispelaere besteed ik veel 
aandacht aan deze verhouding tussen het lichamelijke en cerebrale. Vooraleer ik 
daarop overga, wil ik eerst de vraag stellen naar de manier waarop deze relatie tot 
nu toe voornamelijk werd besproken. Ik wil wijzen op een typerende interpretatie, 
en doe dat via een kleine historische omweg die start bij een befaamd essay van 
Roland Barthes: ‘L’effet de réel’ (1968). 
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12.2 ‘Le vécu’ versus ‘l’intelligible’ 

In ‘L’effet de réel’ buigt Barthes zich over die elementen binnen een realistische 
roman die niet te herleiden zijn tot een functie binnen de structuralistische analyse.2 
Het gaat om onbeduidende details zoals overbodige woorden of betekenisloze 
objecten zoals de barometer in Flauberts beschrijving van een interieur. Zij wijzen 
volgens Barthes op ‘le “réel concret”’: ‘La “représentation” pure et simple du “réel”, la 
relation nue de “ce qui est” (ou a été) apparaît ainsi comme une résistance au sens; 
cette résistance confirme la grande opposition mythique du vécu (du vivant) et de 
l’intelligible’ (Barthes 1994 [1968], 483). Deze mythische oppositie plaatst Barthes 
in ‘l’idéologie de notre temps’ waarin het concreet reële in tegenstelling staat tot 
betekenis (483). Wat betekenis heeft, kan niet echt zijn; wat leeft valt niet te 
herleiden tot conceptuele categorieën of betekenis (483; Jameson 2013, 37).  

Binnen deze ideologie vormt het concreet reële, weergegeven in de contingente 
details zonder enige symbolische betekenis, de essentiële referentie om het realisme 
te legitimeren in haar waarheidsgetrouwheid: de realistische roman geeft de 
werkelijkheid probleemloos weer. Als mytholoog toont Barthes vervolgens aan dat 
deze details een werkelijkheidseffect oproepen in plaats van te refereren aan de 
naakte, contingente werkelijkheid. Hij stelt dat de zogenaamde concrete details van 
hun denotatieve betekenis ontdaan zijn en slechts een connotatieve betekenis 
uitdragen: ‘nous sommes le réel; c’est la catégorie du “réel” (et non ses continus 
contingents) qui est alors signifié’ (Barthes 1994, 484).  

In zijn recente studie over het realisme, The Antinomies of Realism (2013), 
onderschrijft Fredric Jameson deze analyse van Barthes waarin een substantiële (of 
inhoudelijke) opvatting van het realisme wordt ingeruild voor een semiotische: 
‘“realism” is only one of the possible signs and signals given off by the text in 
question’ (Jameson 2013, 36). Met zijn analyse kiest Barthes volop de kant van 
‘l’intelligible’ ten nadele van ‘le vécu’: ‘transforming Flaubert’s non-meaningful non-
symbolic objects into so many rhetorical signs (signs of realism)’ (37). Jameson 
bepleit daarentegen dat ‘there is a more satisfactory way of dealing with realism 
than its reduction to signs alone’ (36). Die manier blijft trouw aan de spanning 
tussen ervaring en betekenis. Jameson conceptualiseert deze als een spanning tussen 
het allegorische en het lichamelijke, het narratieve en het affectieve. Het is deze 

 
                                                      
2 Barthes spreekt over ‘>l@a notation insignifiante (en prenant ce mot au sens fort: apparemment soustraite 
à la structure sémoitique du récit)’ (Barthes 1994, 480).  
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tegenstelling die het historische karakter van het realisme uitmaakt volgens 
Jameson.  

Wat vertelt deze discussie over het realisme nu over het epistemologische 
schrijven in de jaren zestig? Allereerst kunnen we de spanning tussen ‘le vécu’ en 
‘l’intelligible’ verbinden met de verhouding tussen het lichamelijke en het cerebrale 
in het epistemologische schrijven. Ik wees erop dat de auteurs van 5 geloofsbrieven 
de zintuiglijke waarneming vooropstellen om zich te onttrekken aan valse 
opvattingen van de werkelijkheid en dat zij het nodig achten om het lichamelijke te 
betrekken in het creatieve proces. Aan het lichaam en aan de ervaring wordt 
minstens evenveel waarheid toegekend dan aan het louter cerebrale. René Gysen 
weigert toe te laten ‘dat woorden, dat verstandige gedachten de realiteit tot een 
abstractie herleiden waar alleen nog je intellect deel aan heeft’ (1967, 28-29), en 
hecht ‘meer geloof’ aan ‘simpele indrukken’ van zintuiglijke aard, zoals zijn hand die 
het water beroert, dan aan zijn ‘eigen overtuigingen’ (31). Weverbergh plaatst de 
wijsheid van literaire of filosofische boeken een trap lager dan ‘doorleefde 
“waarheden”’ die draaien rond vragen die hem ‘reëel kwellen’ (1967, 70). Het 
lichamelijke en het cerebrale moeten met elkaar in verband worden gebracht. 

Ten tweede zien we de interpretatieve beweging die Jameson detecteert bij 
Barthes terugkeren in de essayistische en kritische behandeling van het 
epistemologische schrijven. De nadruk komt ook hier te liggen op het teken en op de 
taal, waardoor de relatie of de spanning tussen het lichamelijke of levende en het 
talige of conceptuele naar de achtergrond verschuift. Schrijft Jameson dat ‘L’effet de 
réel’ een ‘powerful attack on precisely the concept of reference and realism’ is 
(Jameson 1985, 375),3 dan situeert de kritiek het epistemologische schrijven in 
dezelfde aanvalslinie. Het ‘gevecht met de realiteit’ (De Wispelaere 1974, 34) dat 
deze auteurs leveren is vooral begrepen als een talig gevecht waarin de problemen 
van het schrijven en de representatie centraal staan. Het ‘eigenlijke onderwerp’ van 
Robberechts’ schrijven is bijvoorbeeld ‘minder de directe realiteit zelf dan de 
eventuele geldigheid van de taalmiddelen waardoor die realiteit kan worden 
achterhaald’ (34). Het centrale belang van ‘de werkelijkheid(s-uitdrukking)’ ziet 
Wesselo uitgedrukt in ‘de ruime plaats die literatuur en schrijven thematisch in hun 

 
                                                      
3 Ik citeer uit ‘The Realist Floor-Plan’ (1985) waarin Jameson een historiserende lezing geeft van hetzelfde 
(uitgebreide) fragment van Flaubert dat Barthes in ‘L’effet de réel’ bespreekt. De befaamde barometer is 
bij Jameson niet een onbeduidend detail, maar wijst onder andere op ‘the triumph of science and 
measurement over the older cyclical and qualitative time of the seasons’ (Jameson 1988, 379). Jameson 
leest het fragment binnen de culturele revolutie van de onttovering van de wereld (378-79). Deze lezing 
bewijst dat het al of niet functioneel-zijn van een narratief element telkens afhangt van de lezer, wat de 
interpretatie van Barthes ten dele op losse schroeven zet: ‘it is difficult to accept Barthes’ conception of an 
empty sign – a passage which would function as pure connotation without any denotative content’ (376). 
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werk innemen’ (1983, 37), en nog algemener stelt Van Vlierden: ‘Schrijven is niets 
anders dan schrijven over het schrijven’ (1969, 250). 

Daarbij onderstrepen de critici de onmogelijkheid van de referentialiteit. Ten 
eerste doordat de werkelijkheid en het bestaan epistemologisch duister zijn. Zo 
schrijft Van Vlierden in verband met de Komma-auteurs daarover steeds in termen 
van het niets: ‘Schrijven, het boek, het oeuvre is voor deze schrijvers het laatste 
bolwerk tegen de chaos, die zij regelrecht als het niets onder ogen zien’ (1969, 200). 
Ten tweede doordat de relatie van de taal tot de werkelijkheid onduidelijk of zelf 
ondoordringbaar is. Dat maakt dat elke representatie sowieso tekortschiet. De 
literatuur van de Komma-auteurs beschrijft Van Vlierden ‘als on-mimetisch 
(uiteraard), als autonome schepping, als zuivere creativiteit. Het opus verwijst 
evenmin naar een externe realiteit als naar een extern ik’ (248). De Wispelaere vat 
dat samen wanneer hij de ‘bepalende principes’ bij Gysen omschrijft als ‘de 
objectieve onkenbaarheid van de realiteit’ en ‘het onbetrouwbare, ontoereikende 
ambivalente karakter van de taal’ (1974, 34-35).  

In de termen van Sedgwick (cf. hoofdstuk 7) focust de kritiek op een paranoïde 
lezing – Van Vlierdens ‘zelfbetrapping’ (cf. surpa). Ze geeft aan hoe de auteurs de 
referentiële illusie doorbreken en hoe ze dominante ordeningen van werkelijkheid 
en identiteit ondermijnen door het ambivalente en creatieve karakter van de taal te 
beklemtonen. Deze paranoïde focus gaat ten koste van een herstellende lezing of 
‘positieve herformulering’ (Nolens 2014, 130) van het wereld- en mensbeeld. Binnen 
zo’n herformulering blijven het schrijverschap en de epistemologische verhouding 
tussen leven en schrijven een belangrijke rol spelen, maar verschuift de focus naar 
de functie en de invulling ervan: welke orde en betekenis geven ze aan de 
contingente werkelijkheid en aan hun identiteit?  

Om die vraag te beantwoorden, richt ik mij vooral op de relatie tussen het 
lichamelijke en het cerebrale. Het lichaam heeft binnen dit epistemologische 
schrijven het karakter van een ‘iets’: een realiteit waaraan meer geloof wordt 
gehecht dan aan overgeleverde overtuigingen, maar waarvan de betekenis niet 
duidelijk is. Hoe verhoudt het epistemologische schrijven zich tot deze singuliere en 
contingente ervaringen van lichamelijke en/of affectieve aard? Hoe geven de auteurs 
deze vorm en welke functies hebben ze binnen hun literair project? Welke 
implicaties heeft de vorm- en betekenisgeving van het lichaam voor hun wereld- en 
mensbeeld? 

In mijn analyses van Aankomen in Avignon van Daniël Robberechts en Paul-
tegenpaul van Paul de Wispelaere heb ik kortom aandacht voor de manier waarop de 
romans kritiek uiten op dominante structuren van representatie, maar stel ik tevens 
de vraag naar hun zoektocht naar een positieve identificatie. Daarin speelt het 
lichaam, als mogelijke grond van waarheid, een belangrijke rol. Heb ik me in dit 
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inleidend hoofdstuk vooralsnog beperkt tot gemeenschappelijke kenmerken, dan 
komen in de analyses de verschillen tussen de vormen van epistemologisch schrijven 
meer tot hun recht. Gelooft Robberechts ‘dat leven en tekst kunnen samenvallen’, 
dan plaatst De Wispelaere ‘de paradoxale relatie’ tussen beide ‘centraal’ (Brems 
2009, 296). Hoewel beide romans voortdurend reflecteren over de verhouding 
tussen leven en literatuur, trekt Robberechts vooral de kaart van de werkelijkheid en 
De Wispelaere die van de literatuur.  
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 13 De bevredigende aankomst woord voor 
woord benaderen: De werkelijkheid 
erkennen en beleven in Aankomen in 
Avignon van Daniël Robberechts 

Weg wilde ik, weg. Maar wanneer kwam ik daar 
eindelijk eens aan? Ja, ik geloof dat ik toen op een 
of andere manier dacht, dan men in “weg” kon 
aankomen, dat dat een plek was, net als het huis 
waar ik woonde. 

Harry Mulisch, Twee vrouwen 
 
Omdat ik uiteraard niet overal aanwezig kon zijn, 
veel slechts van horen zeggen weet, en nog meer 
met mijn verbeelding diende aan en in te vullen, te 
verbeteren, verhelderen, aan te passen aan mijn 
eigen tekortkomingen, kan ik geen 
waarheidsgetrouw verslag van de gebeurtenissen 
geven. Zou ik echter de meest bevoorrechte getuige 
geweest zijn, wat dan nog? Bijna alles ontgaat ons. 

René Gysen, Op weg naar de literaire receptie 
 
>C@ar l’instant de ma mort est le seul événement 
qui compte, le seul qui puisse m’arriver 
véritablement, mais aussi le seul qui ne m’arrivera 
jamais vraiment, puisque, au moment même où il 
adviendra, je disparaîtrai. 

Bernard Stiegler, Mécréance et Discrédit 3 

Aankomen in Avignon, verschenen in de reeks 5e Meridiaan van Manteau, draagt als 
ondertitel ‘relaas’: ‘ambtsedig rapport van verrichte handelingen of van 
waargenomen feiten of toestanden’ (Van Dale). Net als wel meer titels uit deze reeks 
van experimentele of vernieuwende literatuur, duidt de ondertitel op een breuk met 
de traditie. Aankomen in Avignon is opgevat als een onderzoek naar de ervaring van 
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de hoofdfiguur van de ‘willekeurige stad’ Avignon – ‘die men dus zou kunnen 
vervangen, zowel door Praag bijvoorbeeld, een stad die hij nooit heeft betreden, als 
door zijn geboortestad’ (1970, 8). In de woorden van Vogelaar is het boek echter 
‘niet het verslag van een avontuur, maar zelf een ontdekkingsreis’ (1993, 46). 

Wat Robberechts in Aankomen in Avignon en in zijn andere geschriften steeds 
opnieuw wil ontdekken, is de werkelijkheid. ‘Werkelijkheid, wereld, leven: dat waar 
we nooit genoeg volmaakt aan geadjusteerd zijn’ (1968, 12), valt te lezen in het 
titelverhaal van zijn debuut Tegen het personage. De gewone, dagelijkse, normale 
wereld is ons niet bekend genoeg, en Robberechts wijst daarvoor (onder andere) de 
beschuldigende vinger naar vervreemdende vormen van taalgebruik en 
representatie en naar de traditionele literatuur die verbeeldingskracht hoger acht 
dan werkelijkheidsgetrouwheid. Aankomen in Avignon houdt daarom niet op bij de 
subjectieve ervaringen, maar wil een algemeen geldend beeld van de werkelijkheid 
geven door die ervaring te objectiveren.  

Aankomen in Avignon mag dan geen verhaal zijn, het is eveneens geen gewoon 
relaas. Het is immers niet opgesteld in de gangbare ‘ik’-vorm, maar in de derde 
persoon enkelvoud – de traditionele vorm voor verhalend proza (Claes 1979, 130). 
Hoewel de heterodiëgetische verteller niet of nauwelijks te onderscheiden valt van 
de anonieme hoofdfiguur, suggereert deze ingreep enige ‘objectivering en 
afstandelijkheid’ (Vitse 2008, 510). Deze verteller houdt zijn vizier steeds gericht op 
de horizon van de werkelijkheid die hij in zijn geschrift wil vatten, en hij begeleidt de 
subjectieve ervaringen daartoe met commentaar, verzuchtingen over het project, 
bedenkingen over de al dan niet bevredigende resultaten, en bezwaren tegen de 
traditionele literaire technieken.  

Meer uitgebreide analyses van Aankomen in Avignon hebben zich in sterke mate 
gericht op de kwestie van representatie. Jooris van Hulle beschouwt de roman 
bijvoorbeeld als een ‘aftasten van schrijfmogelijkheden’ (1993, 6); Paul Claes (1979) 
wijst erop hoe de roman ons bewust maakt van verschillende semiotische codes; 
Lieve Scheer (1971) houdt Aankomen in Avignon tegen het licht van de ‘nouveau 
roman’; Francis Bulhof wil ‘de denkbeelden over het schrijven (…) toetsen aan hun 
uitvoering’ (1970, 182), en Sven Vitse (2008, 2009, 2010) deconstrueert 
Robberechts’ poëticale worsteling met de representatie. In deze analyse wil ik meer 
de nadruk leggen op datgene wat gerepresenteerd wordt, met name de 
werkelijkheid. 

Literatuur is bij Robberechts immers nooit het doel, maar het middel waarmee hij 
de werkelijkheid tracht te begrijpen. In Dagboek ’66-’68 schrijft hij: ‘ik schrijf naar de 
werkelijkheid toe’ (1987, 16). Of nog: ‘wanneer ik nu schrijf “werkelijkheid” betekent 
het “datgene wat ik door het schrijven en door het leven-met-mijn-vrouw maar zeer 
geleidelijk en moeizaam ben gaan erkennen”’ (14). Via het schrijven tracht 
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Robberechts de werkelijkheid te verkennen en te leren kennen; hij wil te weten 
komen hoe men erin moet leven. De inzet van de poëticale beslommeringen is steeds 
‘een recht-doen-aan-de-realiteit waarmee iedereen dag in dag uit te maken krijgt’ 
(Note 2004, 152). De vraag die zich stelt is of de verteller via de verkenning de 
singulariteit van het eigen leven of de eigen ervaring niet ontkent doordat hij ze 
uitbesteedt aan een andere instantie (‘de’ werkelijkheid).  

In dat licht dringt zich de kwestie van lichamelijkheid op. In de poëtica van 
Robberechts speelt het lichaam een belangrijke rol. Het geldt als een vertrek- en 
navigatiepunt om tot een werkelijkheidsgetrouwe representatie te komen. De via het 
lichaam beleefde werkelijkheid moet zo secuur mogelijk worden omgezet in taal. 
Toch zal ook hier de vraag luiden of Robberechts’ opvattingen over de werkelijkheid 
niet leiden tot een negatie van het lichaam en zijn beleefde werkelijkheid.  

De benadering van de werkelijkheid vormt het uitgangspunt waarmee ik de 
lichamelijkheid in deze roman analyseer. In een eerste deel bespreek ik de 
verschillende functies die het teken ‘Avignon’ inneemt in het discours: als referent, 
knooppunt en lege betekenaar. ‘Avignon’ betekent zowel de onmogelijkheid om de 
stad, de werkelijkheid en de anderen (en dan voornamelijk vrouwen) te benaderen, 
als de oplossing ervan. In een tweede deel ga ik in op de literaire benadering van de 
werkelijkheid, waarbij ik de klemtoon leg op een spanning tussen een modernistisch 
en metafysisch wereldbeeld. Vervolgens traceer ik de lichamelijke benadering van de 
werkelijkheid in het derde deel. Een vierde en laatste deel beschrijft de benadering 
van de anderen en de manier waarop het affect schaamte daarin een enorme 
belemmering vormt. 

Voorafgaand aan de eigenlijke analyse is het van belang aan te stippen dat 
Robberechts termen als werkelijkheid, leven en bestaan inwisselbaar gebruikt en er 
geen concrete invulling aan geeft. Zoals in de loop van de analyse duidelijk mag 
worden, functioneren ze binnen het perspectief van de roman als mogelijkheid en 
onmogelijkheid.1 Als horizon maken ze een benadering mogelijk, maar tegelijk 
erkent de verteller dat die horizon onmogelijk te bereiken valt: hun concrete 
betekenis valt slechts te benaderen, valt nooit definitief in te vullen. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de eveneens inwisselbare begrippen beleving en ervaring. 
Vanuit de ervaring is de benadering mogelijk, maar ook die ervaring laat zich niet 
zomaar vertalen naar een duidelijke talige betekenis en vereist op zijn beurt een 
omzichtige behandeling.  

 
                                                      
1 Vitse wijst op deze dubbelheid in verband met de werkelijkheid en de ander (2010, 68). 
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Het gevolg hiervan is dat vertrek- en eindpunt niet langer vast te stellen zijn.2 Wat 
de benadering op gang brengt (de werkelijkheid, de ervaring) wordt in de 
benadering tevens het einddoel. Vertrekpunt en aankomst, begin en einde verkrijgen 
op die manier een vaag karakter. Iets waarvan de roman zich op een impliciete 
manier bewust toont: ‘Alsof het lot het omwille van een geheimzinnige symmetrie 
erop had toegelegd, zijn laatste aankomsten in Avignon in zijn herinnering zo 
onduidelijk te maken als zijn eerste’ (1970, 92).3 

13.1 Avignon als referent, knooppunt en lege 
betekenaar 

Aan het begin van de roman merkt de verteller aan de hand van de dagboeken van de 
hoofdfiguur op dat hij in een periode van ‘een achttal jaren (…) een twintigtal keren’ 
Avignon heeft aangedaan (1970, 7). ‘Dit zijn moeilijk betwistbare feiten en cijfers, en 
toch is het best mogelijk dat hij beweert dat Avignon hem weinig of niets betekent’ 
(7). Het boek is erop uit om te begrijpen wat de ervaring van een willekeurige stad 
betekent voor het bestaan van de hoofdfiguur, en of die ervaring veralgemeniseerd 
kan worden. In die verkenning heeft de stad verschillende functies binnen het 
discours van de roman. ‘Avignon’ is zowel een referent als een knooppunt en een 
lege betekenaar. In wat volgt behandel ik deze termen.  

‘Avignon’ refereert in de eerste plaats aan de materiële stad Avignon. De verteller 
put zich uit in concrete feiten over de stad. We krijgen informatie over de ligging van 
het station ten opzichte van de Rhône, over het ontstaan van de bruggen en 
omwallingen in Avignon, over haar connectie met verschillende beroemde schrijvers, 
over de treinverbinding met Parijs en de busverbinding met nabijgelegen dorpjes. 
Middenin de roman staat de verteller uitgebreid stil bij het stratenplan van Avignon, 
en veertien pagina’s lang geeft hij een overzicht van alle informatie die hij over 
Avignon vindt in de bibliotheek van de hoofdfiguur – met daarbij een nadruk op de 
pauselijke geschiedenis. Daarnaast zijn er meer impressionistische passages. Met de 
hoofdfiguur hangen we een nacht rond het station (50-53), komen we te weten over 
 
                                                      
2 Vergelijk Vitse 2008, 502. 
3 Ik publiceerde eerder al een stuk over Robberechts, Aankomen in Avignon en lichamelijkheid (Demeyer 
2011c). Hoewel enkele elementen uit dat artikel terugkeren in deze analyse, verschillen beide analyses in 
sterke mate van opzet en inzet. Het einde van dat stuk berust overigens op een foute (naïeve) interpretatie 
van La volonté de savoir.  
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een bar die tegen vijf uur in de ochtend al verse koffie en croissants aanbiedt (50), en 
leren we wat het betekent om Avignon vanuit het noorden te naderen (42-43). 

 
Avignon is in deze roman echter meer dan ‘een gewone Franse stad’ (82). In het 
discours van de roman vormt zij een knooppunt dat de betekenis van andere 
betekenaars stabiliseert. Anders gezegd vormt dit knooppunt de horizon van waaruit 
we verschillende ‘floating signifiers’ moeten begrijpen. Het gaat dan in het bijzonder 
om de poëtica, de werkelijkheid, seksualiteit en communicatie. Ik behandel ze in 
deze sectie kort, om ze in de volgende secties verder uit te werken. 

De manier waarop de hoofdfiguur de stad heeft bezocht stemt volgens de verteller 
in grote mate overeen met het wezen van Avignon: ‘dat het niet uitgesloten is dat zijn 
eerste, zo vluchtige, zo weinig bevredigende doorgangen door Avignon eigenlijk zeer 
goed beantwoorden aan de aard van deze stad’ (58). Niet enkel is de stad voor vele 
andere vakantiegangers maar een ‘doorgangsstad’, de geschiedenis leert dat anderen 
er ook maar onverwacht en achteloos zijn beland. Zo zijn de verschillende pausen 
slechts ‘geleidelijk en als toevallig in de stad (…) aangekomen’ (58). Belangrijker is 
het ondoordringbare karakter van de stad. De verteller citeert uit de geschiedenis 
van het beleg van Avignon: de stad weigert doortocht aan de koninklijke troepen, is 
‘vastbesloten weerstand te bieden,’ en heeft stevige en bewaakte stadswallen (16). 
Later heet het dat Avignon een ‘weerbarstige stad’ is met een raadselachtig ‘labyrint 
van straten’ (51). Door al deze factoren zou de omgang van de hoofdfiguur met de 
stad niet uitzonderlijk zijn, maar overeenkomen met ‘haar ligging en geschiedenis en 
karakter’ (17).  

Daaruit wordt de conclusie getrokken dat de hoofdfiguur Avignon ‘zo geleidelijk 
en langdurig en omzichtig (…) naderen’ (17) moet als de specificiteit van deze stad 
vereist. Dat benaderen wordt opgevat als een strategische verkenning die een ‘blijde 
inkomst’ voorbereidt (16): ‘Geen inlijving zonder uitrusting, verkenning, veldtocht 
(…) of onderhandeling’ (16). Dit naderen ziet de verteller niet beperkt tot de 
ervaring van de hoofdfiguur, maar zou wel eens kunnen gelden voor ieder en voor 
iedere werkelijkheid:  

Misschien is zijn belevenis wel tot die benadering beperkt? Ook dan is ze niet te 
verwaarlozen. Benaderen is misschien onze diepste roeping. Mogelijk doen we 
ons leven lang niets anders dan de dingen en de anderen min of meer 
nauwkeurig, min of meer consciëntieus te omzomen, te omgeven (…) (17).  

Met deze uitspraak heeft de verteller tevens de werking van de schriftuur in haar 
verhouding tot het leven omschreven: ‘Alleen het schrijven beslaat heel de ruimte 
langs waar het leven in de breedte kan benaderd worden’ (25). Het schrijven is een 
verkennen en een benaderen van de werkelijkheid. Het is geen ‘zelfgenoegzaam spel 
met een rassurant of bekoorlijk gezichtsbedrog,’ zelfs niet een ‘weergave’ (25). Want 
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hoe zouden woorden bijvoorbeeld een voettocht van honderdduizenden stappen 
kunnen omschrijven? ‘Minder een bij voorbaat onbegonnen weergave dan de 
verbeten, desnoods hopeloze benadering woord voor woord van een werkelijkheid,’ 
zegt de verteller (25). Hij zweert de weergave dus niet af, en tracht via de 
verkenning, de voorbereidende veldtocht, het doel van een ‘getrouwe weergave’ (25) 
van de werkelijkheid te bereiken.4  

‘Avignon’ staat niet alleen voor een weerbarstige en onkenbare werkelijkheid en 
voor een literatuuropvatting van het benaderen, maar tevens voor het contact of de 
communicatie met de ander en dan in het bijzonder de vrouw. Net zoals de stad 
weerbarstig is, is het contact met de vrouw moeizaam. Tegenover vrouwen voelt de 
hoofdfiguur zich als ‘een schooier, een pestlijder misschien die het niet waagt door 
een stadspoort te gaan vooraleer iemand hem de hand heeft gereikt om hem binnen 
te leiden’ (12). Slaagt hij er één avond in zijn verlegenheid enigszins te overwinnen, 
een vrouw aan te spreken en haar naar de bioscoop te vergezellen, dan eindigt de 
avond alsnog met een afscheid ‘bij een drempel die niet de hare is’ (83). Om al deze 
hindernissen te kunnen omzeilen, dient eenzelfde tactiek te worden aangewend als 
bij de stad: 

Men neemt een stad in, men neemt iemand voor zich in. (…) Geen bruidsnacht 
zonder voorafgaande bespieding, toenaderingen, kennismakingen, 
overeenkomsten, contracten. Geen bevruchting – une femme enceinte, 
le’enceinte d’une ville – zonder urenlange kronkeling van zaaddiertjes tegen de 
stroom en de vraatzucht van witte bloedcellen, tegen zuur en warmte in (17).  

De stad wordt in de roman een beeld voor de vrouw, en de vrouw voor de stad. 
Wanneer de verteller het stratenplan van Avignon erbij neemt, geeft hij eerst een 
geometrische impressie van de stad. Hij ziet Avignon als een ‘rombus’ (59), en trekt 
allerlei lijnstukken, symmetrische lijnen en diagonalen tussen straten, pleinen en 
poorten. Heeft deze uiteenzetting betrekking op ‘Avignon’ als referent, dan heeft de 
volgende betrekking op ‘Avignon’ als vrouw. In een ‘synthetische intuïtieve 
beschouwing’ (61)5 wordt de stad ‘vereenzelvigd met, ondergaan als een frontale 
dwarsdoorsnede, een projectie of een ternauwerdood driedimensionale maquette 
van een vrouwelijk lichaam’ (61). De focus ligt voornamelijk op het geslachtsorgaan 

 
                                                      
4 In zijn dagboek is Robberechts (in verband met Aankomen in Avignon) over hetzelfde probleem 
explicieter: ‘Ik mag er nog mijn leven lang aan werken, een weergave zal het nooit zijn. Dan is het idee 
natuurlijk wel bekoorlijk, met altijd meer woorden die weergave asymptotisch te willen benaderen’ 
(1987, 110). De juiste, werkelijke weergave is zo goed als onmogelijk, maar er kan niettemin naar worden 
gestreefd.  
5 Hoe deze passage en de roman verband houden met de nouveau roman en de fenomenologie wordt 
helder door Paul Claes beschreven (Claes 1979, 133-36). 



 

 297 

en op de vruchtbaarheidsorganen (baarmoederhals, baarmoeder); ‘het overige van 
de stad wordt dan globaal, onbepaald vereenzelvigd met een complex van 
beenderen, spieren, zenuwen, bloedvaten…’ (61). Het verlangen om aan te komen in 
de stad Avignon is in deze roman dan ook steeds een verlangen om een vrouw te 
penetreren. 

Zoals Sven Vitse opmerkt, werkt het beeld van de vaginale stad ‘als een 
metaforische kern die afstraalt op andere beelden in de tekst, als een radioactieve 
kern – centraal in de roman geplaatst – die drukt op de omgeving’ (Vitse 2008, 504). 
Dat zien we ten eerste in schijnbaar neutrale uitspraken. De wandelroute die de 
hoofdfiguur als twintigjarige onderneemt loopt ‘verrassend symmetrisch met de 
Rhône’ waardoor Avignon ‘tussen de stroom en de toenmalig gevolgde weg gevat 
>ligt@ als een walnoot tussen de nog niet tegen elkaar gedrukte benen van een 
notekraker’ (1970, 24). Het beeld omvat een seksuele lading: de stad is het kruis, de 
plek waar de benen samenkomen (Vitse 2008, 506). Daarnaast is het beeld te lezen 
als een strategische omsluiting van de stad die erop uit is haar verzetsmatig karakter 
te breken.  

Ten tweede creëert de metaforiek de integratie van de wil tot weten (Foucault) 
met een seksueel verlangen: weten wordt in Aankomen in Avignon libidinaal 
gestuurd. Avignon (de werkelijkheid, de vrouw) leren kennen is Avignon (de 
werkelijkheid, de vrouw) ‘bekennen’ (1970, 114). De verteller spreekt voortdurend 
in termen van bevredigend of niet-bevredigend kijken, ervaren, begrijpen: ‘men 
beleeft onbevredigend’ (57); ‘bevredigende aandacht’ (86), deze tekst wil 
‘verzadigen’ wat andere ‘onbevredigd laten’ (8). Tijdens een nachtelijk verblijf in 
Avignon op doorreis stelt de hoofdfiguur dat hij ‘de drift van heerszucht of 
nieuwsgierigheid of exaltatie’ (1970, 51) mist om nachtelijk Avignon te verkennen. 
Tijdens een andere rit heeft hij het over een ‘begerige nieuwsgierigheid’ (90) 
wanneer hij twee jonge meisjes op de autobus ziet. De twee frasen hebben een ander 
kennisobject, maar in het discours van de roman, georganiseerd rond het knooppunt 
‘Avignon’, impliceren die verschillende objecten elkaar. De nachtelijke verkenning 
zou wel eens tot een seksueel avontuurtje kunnen leiden, terwijl de verteller het 
onaantastbare karakter van de twee meisjes onbewust associeert met ‘de Avignonse 
straten met het mythische labyrint’ (90). 

Ten derde weerklinkt de beeldspraak in de metafictionele reflecties. Wanneer de 
verteller geconfronteerd wordt met een tiental passages langs Avignon waarvan de 
hoofdfiguur zich nog weinig herinnert, bekritiseert de verteller de gangbare 
literatuur die in het belang van het leesplezier herhalingen zou vermijden:  

al die onbevredigend herinnerde doorgangen in elkaar (…) schuiven, ze tot een 
enkel, eindelijk bevredigend, integraal type van doorgang (…) verwerken? Zo 
gaat een gangbare literatuur te werk, van een campagne maakt ze een enkele 
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veldslag, alle gebaren en handelingen van het paren bekort ze tot de 
orgastische aankomst; ze zoekt naar wat wij in de werkelijkheid wénsen te zien 
(…) (34-35). 

De belegering van de stad, de verleiding van de vrouw, de methode van het schrijven, 
de zoektocht naar kennis van de werkelijkheid verkrijgen hun betekenis door hun 
geïntegreerde verweving met het knooppunt ‘Avignon’. Telkens is er sprake van een 
behoedzame, strategische benadering als een middel om de werkelijkheid of de 
ander te leren kennen.  

 
Tot slot kunnen we ‘Avignon’ beschouwen als een ‘lege betekenaar’. Met die term wil 
ik erop wijzen dat ‘Avignon’ een teken is voor het universele. In de discourstheorie 
van Laclau kan dat enkel negatief worden gedacht. De lege betekenaar vat in zich de 
limiet van het betekenissysteem, en ware limieten zijn voor Laclau ‘always 
antagonistic’ (2007, 37). Wanneer een betekenaar (zoals Avignon) een dusdanig 
grote equivalentieketen samenhoudt, dan wordt de particuliere betekenis van de 
verschillende gekoppelde elementen steeds vager, totdat hun antagonistische relatie 
tot een bepaalde situatie hun enige betekenis vormt. De lege betekenaar staat op die 
manier zowel voor de negatie van een bepaalde situatie als voor het positieve, 
universele alternatief.  

Sven Vitse past die logica toe op Aankomen in Avignon: ‘Avignon gaat fungeren als 
de betekenaar voor het gebrek in het leven van het hoofdpersonage én voor (het 
verlangen naar) een vol bestaan, waaraan niets ontbreekt en dat niet door drempels 
doorkruist wordt’ (Vitse 2008, 505). ‘Avignon’ is de betekenaar voor een aankomst 
in Avignon die geen enkele belemmering kent: ‘Eens zal een man op bevredigende 
wijze, eens moet iemand uiteindelijk aankomen in Avignon’ (1970, 117). Een 
dergelijke bevredigende aankomst houdt een bestaan in waarin de hoofdfiguur op 
een ‘naakte, argeloze wijze’ (20) de ander kan benaderen en van zijn verlegenheid 
verlost is (cf. 13. 4). Het is een werkelijkheid waaraan de hoofdfiguur ten volle kan 
‘geadjusteerd’ zijn zodat het kennen van de werkelijkheid zelfkennis oplevert (cf. 
13.3). Het is tot slot een schrijven dat uitmondt in de werkelijkheid. Die poëticale 
opvatting staat centraal in de volgende sectie.  

13.2 De literaire benadering van de werkelijkheid 

In deze sectie wil ik kijken naar de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid: 
hoe het schrijven zou moeten samenvallen met de werkelijkheid en hoe de 
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werkelijkheid de leidraad vormt van het schrijven. Voor Robberechts staat de 
schriftuur steeds in dienst van de werkelijkheid. In zijn Dagboek ’66-’68, de periode 
waarin hij schreef aan Aankomen in Avignon, tekent hij op: 

Indrukwekkend coherent lijkt me ineens (…) mijn visie op het schrijven. Het 
primaat van de werkelijkheid. De werkelijkheid als bij definitie het niveau dat 
we in onze levenswijze moeten bereiken, als dat waar we onze lichamen, onze 
levens aan moeten adjusteren. Het schrijven als het verslaan van een opgang 
naar, een zich opmaken naar, een pelgrimstocht naar de werkelijkheid 
(1987,51). 

Die vaststelling kent bij Robberechts zowel een persoonlijke als een algemene 
oorzaak. Persoonlijk was het noodzakelijk te erkennen dat hij lange tijd buiten de 
werkelijkheid heeft geleefd (1987, 51). Hij wijt dat voornamelijk aan zijn ‘ontvleesd-
spiritualistische opvoeding’ die hem de ‘zinnelijkheid’ ontzegde, en daarmee ‘een 
fundamentele solidariteit met het leven’ (Robberechts 1969, 49). Algemeen is er de 
idee ‘dat de mensen slecht en slordig leefden, dat ze uit achteloosheid of luiheid of 
gebrek aan bewustheid niet leefden zoals ze zouden kunnen of moeten leven’ (88-89) 
en Robberechts ziet het als zijn taak om die slordigheid uit te bannen, en de 
mensheid bewuster te leren omgaan met elkaar en de werkelijkheid.  

Het schrijven dient als middel om de persoonlijke en algemene vervreemding van 
de werkelijkheid op te heffen en om zich een toegang tot die werkelijkheid te 
verschaffen en er zich aan te ‘adjusteren’. In Aankomen in Avignon ontvouwt die 
pelgrimstocht naar de werkelijkheid zich als een bedachtzame benadering. Met 
Frank Vande Veire zou ik die methode willen omschrijven als een kunst of literatuur 
van het ‘dwangneurotische’ type. In een eerste paragraaf geef ik aan wat daarmee 
bedoeld wordt. In een tweede paragraaf toon ik aan hoe deze term ons op het spoor 
zet van een zowel modernistische als metafysische opvatting van de werkelijkheid in 
Aankomen in Avignon. 

13.2.1 De gift van de werkelijkheid en de dwangneurotische 
kunst 

In een artikel over het hedendaagse verlangen naar kunst in de openbare ruimte 
vertrekt Vande Veire voor zijn beschouwing over de plaats van de kunst in de wereld 
vanuit een psychoanalytisch perspectief: het kunstwerk staat steeds in verhouding 
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tot de Ander.6 Die Ander is de moderne versie van een God die de mens de wereld als 
gift gegeven heeft. Vande Veire maakt de vergelijking van het kunstwerk met een 
sacraal object, en met één specifieke vorm daarvan: een grafgift. Het sacrale is een 
object dat uit het maatschappelijke en economische verkeer wordt gelicht om 
vervolgens ‘het leven zelf’ te symboliseren (Vande Veire 2003a). Dat object komt in 
een religieuze economie tussen de mensen en de goden terecht. Die economie heeft 
steeds een ‘asymmetrisch’ uitgangspunt: ‘de mensen hebben eerst en vooral alles van 
de goden gekregen (…) en zij kunnen deze gift onmogelijk beantwoorden met iets 
wat er maar enigszins equivalent aan is’ (idem). De gift van de wereld kan slechts 
beantwoord worden met een eigen excessieve gift die zich onttrekt aan elke andere 
vorm van ruilhandel en die de gemeenschap voor zowel zichzelf als voor anderen 
verborgen houdt. Zo bestonden grafgiften uit kostbare objecten die weggeborgen 
werden in verboden ruimtes waar het daglicht nooit scheen.  

Met het sacraliseren van objecten geeft de ‘religieuze mens’ aan dat het leven niet 
iets is wat hij bezit noch iets is wat hij objectief kan vaststellen, maar ‘iets wat 
gegeven wordt. Men kan het gegeven leven nooit bezitten zoals men andere dingen 
kan bezitten; men kan het slechts blijven krijgen, door het voortdurend weg te geven’ 
(idem). Dat is de ruil: zolang de mens het leven blijft weggeven, krijgt hij het ook 
terug. Doordat hij het leven slechts kan hebben door het weg te bergen als een gift 
voor een hem onbekende God/Ander, blijft het leven voor de religieuze mens 
noodzakelijkerwijs ‘een ontoegankelijk geheim’ (idem).  

In de moderne samenleving heeft dat geheim voor Vande Veire post gevat in de 
kunst:  

Kunst heeft te maken met iets waarmee de mens in al het communicatieve 
verkeer juist geen raad weet (…), iets dat hij geheimhoudt, en wel omdat het 
ook voor hemzelf >de kunstenaar, hd@ geheim is. Dit geheim heeft alles te maken 
met de ontvankelijkheid van de kunstenaar voor de gift die de wereld is, een 
ontvankelijkheid die gepaard gaat met ontsteltenis, verbijstering, 
verwondering, en wel om datgene aan die gift wat hem, ook nadat hij hem heeft 
ontvangen, absoluut vreemd blijft (idem). 

Voor de moderne kunstenaar is de gift van de wereld ‘nog vreemder en 
onhandelbaarder’ dan voor de religieuze mens omdat er niet langer een goddelijke 
instantie is aan wie hij een tegengift kan geven (idem). De Ander is nu niet een God, 
maar ‘eender wie’ (idem). Dat maakt zijn antwoord op de gift ‘meer dan ooit een 
sprong in het duister’ (idem).  
 
                                                      
6 Frank Vande Veire, ‘Een gift aan levende doden. Over het kunstwerk als een publiek geheim’, 
geraadpleegd op http://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/2556 
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De kunst is op die manier exemplarisch voor de moderne levensconditie. In de 
moderne tijd mag de mens de wereld inrichten naar zijn eigen waarden, maar hij valt 
tegelijk ten prooi aan vervreemding en onbehagen: ‘alles waaraan hij >de mens, hd@ 
zich hecht, alles waarop hij zich cognitief, moreel of emotioneel richt en wat dus zijn 
toebehoren aan een bepaalde context symboliseert,’ kan zich in de moderne tijd 
steeds ‘openbaren als vreemd en ontoegankelijk’ (idem). Wat de moderne kunst 
tracht te doen, is die ‘wereld als gift in haar onhandelbaarheid en zinloosheid tot in 
het uiterste trouw te zijn’ (idem). Vande Veire citeert in dat verband Jean-Luc Nancy: 

Mais ce qui n’a aucune place dans le monde, c’est la venue même du monde, son 
événement. En un sens, ce n’est rien d’autre que le monde lui-même, ou son 
acte pur, c’est qu’il y ait monde. Cela reste à jamais étranger au monde, nulle 
part pris en lui, en aucun lieu, mais en même temps, c’est partout répandu à la 
surface du monde, comme l’avoir-lieu le plus immédiat de ce monde, sa 
“création continuée” (Nancy 2001a, 129).7 

De komst of de verschijning van de wereld is iets dat onvoorstelbaar is, maar is 
tegelijk voortdurend aan de orde. Zijn allerlei discoursen en voorstellingen erop 
gericht om dit ‘bevreemdende moment’ af te dekken en de wereld tot een 
betekenisvolle eenheid te maken, dan onthoudt de kunst zich daarvan en tracht zij zo 
toegewijd mogelijk te zijn aan de gift van de Ander (Vande Veire 2003a). 

De ruil impliceert dat de kunstenaar iets teruggeeft aan de Ander, en die gift kan 
slechts het kunstwerk zijn waarmee hij tracht een antwoord te formuleren op dit 
onbepaalde ‘alles’ dat hij heeft gekregen en waarmee hij niets kan beginnen. Doordat 
er in de moderne maatschappij geen geijkte rituelen of sacrale plaatsen meer 
voorhanden zijn, is dat antwoord al even onbepaald als de gift zelf. In de epiloog 
‘kleine kliniek van de hedendaagse kunst’ onderscheidt Vande Veire niettemin twee 
types antwoorden op de obscure vraag van de Ander: een hysterische en een 
dwangneurotische. In beide gevallen is er sprake van een geven dat erkent dat het 
onmogelijk is om een bevredigend antwoord te geven. In de wetenschap dat geen 
enkel antwoord voldoende kan zijn voor de Ander, ontkent het hysterische antwoord 
zichzelf in een excessieve gift: ‘elk beeld of voorwerp dat hem >de Ander@ wordt 
aangereikt moet tegelijk zichzelf vervormen, verminken, verbrokkelen, parodiëren, 
verduisteren, uitzaaien, enzovoort’ (idem). 

De dwangneurotische kunst wil de Ander niet verleiden met een excessieve gift, 
maar tracht te weten te komen wat er ‘werkelijk gevraagd wordt’ (idem). Deze kunst 

 
                                                      
7 Ik citeer iets uitgebreider uit de oorspronkelijke tekst, ‘Peinture dans la grotte’, opgenomen in Les Muses 
(2001a >1994@). 
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kenmerkt zich door een ‘extreme, ascetische terughoudendheid’ (idem) omdat er in 
de onbepaalde wereld zowel geen als extreem veel ruimte is voor kunst. Omdat de 
Ander eender wie is, lijkt alles nu eenmaal te kunnen. Deze kunst wil echter zuiver 
blijven, en onderzoekt haar ‘ontvankelijkheid voor de onhandelbare gift van de 
Ander – en deze getuigenis zelf is haar gift’ (idem). Dat komt neer op een eindeloze 
reflectie ‘over de condities van haar presentatie: het medium, de ruimte, het 
museum, het instituut, en uiteindelijk de hele maatschappelijke inbedding van de 
kunst’ (idem).8 Vertaald naar de literatuur zouden we kunnen spreken van een 
schriftuur die zich buigt over het medium, de presentatiemogelijkheden van het 
geschrift, de uitgeverij en de plaats van literatuur in de maatschappij.  

13.2.2 De werkelijkheid in Aankomen in Avignon: modernistisch 
en metafysisch 

De dwangneurose in Aankomen in Avignon bestaat voornamelijk in het onderzoek 
naar de geschikte vormen van (literaire) representatie, en in mindere mate in de 
functie die de literatuur zou moeten hebben in de maatschappij.9 Wat dat laatste 

 
                                                      
8 De dwangneurotische kunst is een type kunst dat op zichzelf terugplooit en daardoor een ‘steriel 
idealisme’ (Vande Veire 2003a) nastreeft. Die omschrijving echoot na in de kritiek die J.J. Wesselo in 
Vlaamse wegen geeft op het werk van Robberechts: ‘Het theortische/methodische van Robberechts’ werk, 
en dàt is het belang ervan, is tevens de zwakte; iéder glimpje artistieke gedrevenheid, ieder vonkje 
ontbreekt eraan – en als het dus een verwoording is van het “zinloze” van literatuur, dan is het daarin in 
dubbel opzicht geslaagd!’ (Wesselo 1983, 38-39). Vanuit Vande Veire zou je kunnen zeggen dat 
Robberechts zijn literatuur slechts als zinvol kan beschouwen wanneer zij in een opperste 
ontvankelijkheid en dienstbaarheid aan de werkelijkheid haar eigen mogelijkheden kritisch onderzoekt en 
eventueel afwijst.  
9 Die elementen zullen in het latere werk van Robberechts verder worden uitgewerkt. Zo geven de 
montageteksten in Onderwerpen o.a. ‘een taalstrijd’ weer: ‘Een proces waarbij een subject poogt 
subjectieve maar authentieke taaluitingen voort te brengen, maar uiteindelijk platgewalst wordt door de 
taal-van-de-macht’ (Robberechts in Bousset 1982, 77). Het boek wil de authentieke expressie plaatsen 
tegenover taal die door ideologie of door de macht is misbruikt. In Aankomen in Avignon neemt 
machtsmisbruik in de discussie over taal, representatie en literatuur geen belangrijke plaats in. Ze wordt 
voornamelijk gevoerd in termen van werkelijkheidsgetrouw of niet. Robberechts’ laatste literaire project, 
een totaaltekst, was erop gericht alle mogelijke taalmanipulaties voor de lezer te demonstreren zodat deze 
‘spelenderwijs geheel in het bezit komt van geheel het medium schrift, van geheel het schriftelijke 
taalgebruik met alle mogelijkheden die het maar biedt’ (66). Robberechts gaf deze totaaltekst in eerste 
instantie niet uit via het officiële boekencircuit, maar als gestencilde publicaties in zijn eigen tijdSCHRIFT. 
Hij beschouwde dit werk als een ‘proces’ waarbij hij raad inzamelde van de abonnees. In verzamelbundels 
als Bezwarende geschriften (1984) en het postuum uitgegeven Een leven lezen (1995) uit Robberechts zijn 
kritiek op het uitgeverswezen, de cultuur, en de zin van het schrijven. Ook in zijn dagboeken vinden we 
vele dergelijke reflecties terug: ‘Dat het optreden van een schrijver commercieel nodig wordt geacht 
bewijst mijns inziens hoe kunstmatig een zgn. literaire cultuur in het leven wordt gehouden’ (2010, 7). Dat 
deze meer maatschappelijke en cultuurpolitieke kwesties pas later in Robberechts’ werk aan bod komen, 
kunnen we begrijpen vanuit de impact die de Praagse lente heeft gehad op het schrijfproces van Praag 
 



 

 303 

betreft wil de verteller in Aankomen in Avignon dat het onderzoek naar de ervaring 
van de willekeurige stad leidt tot een ‘gewoonmenselijke mededeling’ (8), niet tot 
Literatuur. Voor Robberechts moet de kunstenaar zich ontdoen van zijn aparte 
status als kunstenaar. Engagement bestaat voor hem in het oplossen van 
‘communicatiestoornissen’ (Robberechts in Auwera 1969, 173). Zo is de inzet van De 
grote schaamlippen om, zoals de ondertitel aangeeft, een ‘dynamische 
zelfbeschrijving’ te geven om ‘andere mensen, lezers, de gelegenheid te geven om 
hun leven met het mijne te vergelijken’ (1969, 7). In dat boek zet Robberechts 
zichzelf op het spel door zijn schaamte te belijden. De mate waarin hij zichzelf 
‘waarheidsgetrouw’ (139) aan de lezer verraadt, is het enige criterium waarop zijn 
boek mag worden afgerekend: ‘niet langer nog taalvaardigheid, vakmanschap, goede 
smaak of kunstzin in het geding gebracht, maar heel mezelf’ (182).  

Zowel J.F. Vogelaar (1993, 46) als Jeroen Brouwers (1993, 21) hebben erop 
gewezen dat Aankomen in Avignon een vervolg vormt op de zelfbeschrijving die 
Robberechts in De grote schaamlippen had aangevat.10 Hoewel het eerstgenoemde 
boek met zijn gebruik van een ‘hij’-verteller, zijn uitgewerkte beeldspraak en zijn 
logisch verloop veel meer een literaire constructie is, vertelt het ook beschamende 
en compromitterende gebeurtenissen en legt het de nadruk op de waarheid en niet 
op stilistische hoogstandjes, literair vermaak of lees- en schrijfplezier. Toch is de 
roman geen belijdenisliteratuur zonder meer. Het doel overstijgt steeds het 
persoonlijke belang: een meer authentieke communicatie met de ander, een meer 
authentieke en zorgvuldige omgang met de werkelijkheid. Zoals Note stelt: 
‘Hetzelfde probleem >van de werkelijkheidsbenadering, hd@ wordt tegelijk 
geëxploreerd als algemeen geldig en als persoonlijk’ (Note 2004, 154). Het 
persoonlijke moet geobjectiveerd worden. 

De literatuuropvatting van Robberechts is steeds gericht op de creatie of 
ontdekking van een wereld of een mens die meegedeeld moet worden aan de 
argeloze lezer. Daarin verschilt Robberechts van de typologie van Vande Veire. Diens 
ontologie baseert zich op een poëtica die gedacht wordt vanuit Hegels einde van de 
kunst (Vande Veire 2002, 343). De esthetische uitdrukking kan voor Vande Veire niet 
leiden tot een spiegel waarin de mens de werkelijkheid en zichzelf kan herkennen. 
Voor hem is de kunst in de moderniteit als een ‘donkere spiegel’ (idem). Kunst is de 
 
                                                                                                                                                                      
schrijven (1975). Vitse spreekt in dat verband van een ‘geboorte van het politiek bewustzijn’ (2010, 73-
75). 
10 Daarvoor zijn ook extratekstuele elementen aan te brengen. Zowel hoofdfiguur als auteur zijn geboren 
in 1937, en verschillende passages uit Aankomen in Avignon worden ook vermeld in Robberechts’ 
dagboeken. Zo stemt de beschrijving van de komst van Robberechts’ toekomstige vrouw Cee naar Avignon 
in De grote schaamlippen (1969, 21-22) in grote mate overeen met het relaas ervan in de roman (1970, 
72-73).  
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‘manifestatie van een radicale uitwendigheid, dat wil zeggen van een uitwendigheid 
die het subject vreemd blijft maar die hem tegelijk niet loslaat’ (idem). De kunst 
toont niet het menselijke of het werkelijke, maar toont dat de menselijke 
aanwezigheid ‘était celle d’un étranger, monstrueusement semblable’ (Nancy 2001a, 
121). De mens ziet zichzelf en zijn werkelijkheid als iets dat vreemd, onvatbaar en 
onbepaald is.  

Nancy, op wie Vande Veire zich deels baseert en die ook in het spoor van Hegel 
denkt, spreekt in dat verband van kunst als overblijfsel en als spoor – ‘art-vestige.’ 
Praten over kunst houdt volgens Nancy steevast praten over ‘grote kunst’ in: een 
kunst die appelleert aan een kosmos en die daarvan een beeld geeft. Nu leven we 
echter in een ‘monde acosmique’ en een ‘cité “apolitique”’, waardoor het idee van 
kunst als een ‘art-image’ niet langer geschikt is (140). ‘Art-vestige’ ziet Nancy als een 
geschikter concept. Deze ‘vestige’ is geen ruïne, want dat zou impliceren dat hij het 
overblijfsel is van iets wat eerst positief aanwezig was. Het ‘vestige’ is niets meer dan 
‘le reste d’un pas’ (156). Het is wat rest van een (voet)spoor dat tegelijk verdwijnt 
(‘pas’ in de betekenis van ‘spoor’ en ‘niet’), het is presentie die vervluchtigt: ‘l’art se 
parachevant et s’évanouissant’ (143). Voor Nancy kan kunst in een wereld zonder 
kosmos niets anders zijn dan een zintuiglijke en fragmentarische presentie. 

Voor Robberechts is het probleem van de werkelijkheid echter niet ontologisch, 
maar epistemologisch. Kan er voor Nancy geen sprake van zijn dat kunstwerken ‘font 
advenir des mondes’ (135), dan staat het bestaan van de werkelijkheid als een 
betekenisvol geheel voor Robberechts buiten kijf. Voor Robberechts is ‘de 
werkelijkheid van het leven (…) onvergelijkelijk mooier dan die van de boeken, en 
niet om de een of andere esthetische, morele of filosofische reden: 
doodeenvoudigweg bij definitie’ (1970, 24). Robberechts’ uitspraak is paradoxaal. 
Enerzijds stelt hij dat de schoonheid van de werkelijkheid de wereld van de taal en 
de literatuur steeds overtreft. Anderzijds vestigt hij de superioriteit van de 
werkelijkheid net via een talige en ontologische afspraak.  

Dit impliceert een tweede paradox: enerzijds maakt Robberechts een dergelijke 
ontologische claim over de werkelijkheid; anderzijds is de werkelijkheid datgene wat 
we nog niet voldoende kennen. Robberechts onderstreept voortdurend het belang 
van de werkelijkheidsgetrouwe weergave, maar zijn vertrekpunt is een gok over de 
superioriteit van de werkelijkheid – een uitspraak die geen enkel waarheidsgetrouw 
fundament heeft. Zijn poëtica is met andere woorden onderworpen aan iets wat zij 
zelf eerst op een voetstuk heeft geplaatst. Op levensbeschouwelijk vlak betekent dit 
dat Robberechts een levensfundament zoekt in iets wat hij zelf eerst als heilsredder 
heeft aangeduid. Het gehele literaire en ethische project van Robberechts berust 
kortom op een geloof: ‘Omdat ik onwrikbaar geloof dat we onnoemelijk veel, zo niet 
alles van de werkelijke dingen te leren hebben’ (1969, 216).  
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Het raadsel waarvoor Robberechts staat is de manier waarop we de wijsheid van 
de werkelijkheid kunnen leren kennen. Hierin verschilt hij van auteurs als Lidy van 
Marissing en J.F. Vogelaar. Beiden hebben vanuit hun neo-marxistische 
wereldbeschouwing een ‘welbepaalde visie op hoe de werkelijkheid is’ (Vitse 2009a, 
269). Van Marissing maakt bijvoorbeeld gebruik van de montagetechniek om recht 
te doen aan de contradictoire aard van de werkelijkheid (Demeyer 2015).  

Voor Robberechts is de werkelijkheid er zonder meer, en hij heeft daarbij geen 
oog voor maatschappelijke structuren of antagonismen. Van de werkelijkheid valt 
mogelijk alles te leren, maar vooralsnog toont zij zich als opaak en discontinue 
(1970, 25). De mens loopt de betekenis van de raadselachtige werkelijkheid als het 
ware achterna. ‘Bestaat er maar een vooruitzicht, een kans dat we ooit op de hoogte 
van de dingen komen,’ vraagt de verteller in Aankomen in Avignon zich af (, 95). Om 
op het spoor van de werkelijkheid te komen, tracht hij ze te benaderen: ‘de verbeten, 
desnoods hopeloze benadering woord voor woord van een werkelijkheid’ (25). Uit 
die benadering blijkt zowel een modernistische als metafysische 
werkelijkheidsopvatting. Enerzijds wil de verteller zich dwangneurotisch ontdoen 
van ‘elke zogenaamd objectiverende’ en literaire ‘vormgeving’ (25) om recht te doen 
aan de opaciteit en discontinuïteit van de wereld. Anderzijds is zijn poging om de 
werkelijkheid woord voor woord te benaderen erop gericht om alsnog de betekenis 
van die wereld te vatten.  

De werkelijkheid is met andere woorden opaak, maar kan verhelderd worden. In 
die zin is de methode die zich van elke opsmuk ontdoet om recht te doen aan de 
discontinuïteit van de werkelijkheid er steeds ook op gericht die discontinuïteit op te 
heffen. Alsof de werkelijkheid zelf een God is geworden waarmee we ons kunnen 
verzoenen en die we kunnen bezweren via een schriftuur die op een 
dwangneurotische manier zuiver tracht te zijn in haar pogingen tot 
werkelijkheidsgetrouwheid.11 In die blijvende poging zou de werkelijkheid ons dan 
als een gift kunnen toevallen. In wat volgt bespreek ik enkele metafictionele 
passages, de betekenis van het Palais de Papes en de idee van verrijzenis in de roman 
om aan te geven hoe het modernistische en metafysische perspectief in elkaar 
overlopen. 

 
Het leven is voor de verteller versnipperd en gefragmenteerd. Hij spreekt over ‘de 
opaciteit en discontinuïteit en dofheid van het leven’ (25). Willen we die 
werkelijkheid kunnen weergeven, dan kunnen wij niet ‘zelf de modaliteiten van zijn 

 
                                                      
11 Deze zin is geïnspireerd op een citaat uit Tegen het personage: de werkelijkheid als ‘>d@at waar wij ons 
mee moeten verzoenen voor het te laat is – onze woorden zijn het zoenoffer en de incantatie’ (1968, 13).  
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versnippering en ondoorzichtigheid kiezen’ (25). De ‘verbale zegepraal’ zou dan 
slechts ‘illusoir’ zijn (25). De focus moet liggen op ‘een werkelijk geleefd leven’ (25), 
en de middelen van de literatuur bemoeilijken de blik daarop:  

Het kan niet anders of hij die dit denkt verzaakt aan elke romaneske vertaling, 
aan de verbijsterend verwaande literaire vormgeving, inkleding, vervorming. 
Zelf verzonnen verhalen, moraal, psychologie, symboliek, structuur worden 
van nu af lachwekkend onbetrouwbaar (25-26). 

Deze elementen zijn onbetrouwbaar, maar daarom nog niet per definitie een 
vertekening of een leugen. De verteller vervolgt: ‘des te gretiger kunnen die 
aanvaard worden welke achteraf door het leven – het lot, het toeval, de 
voorzienigheid – en door de werkelijkheid – een tocht, een meisje, een stad – 
gegeven blijken’ (26). Wanneer een hogere instantie dan de mens zelf – hetzij het lot, 
hetzij de werkelijkheid of het toeval – elementen als symboliek, structuur, of 
psychologie gegeven heeft, dan kunnen zij alsnog waar zijn. Wanneer de mens ze 
verzint, bedenkt of creëert, dan zijn zij in de eerste plaats een vervorming en een 
vervalsing.12  

Dit leidt tot een paradox. Om de werkelijkheidsgetrouwheid van een tekst te 
meten, moet zij naast de werkelijkheid gelegd worden, maar tegelijk is die 
werkelijkheid onkenbaar. Eerder zagen we al dat de verteller meent dat de 
moeizame en omslachtige omgang van de hoofdfiguur met Avignon overeenstemt 
met de stad: haar weerbarstige karakter en haar geschiedenis van weerstand tegen 
belegeringen. Heb ik die overeenstemming daarnet besproken vanuit het discours, 
dan wil ik ze nu benaderen vanuit de problematiek van de opake en discontinue 
werkelijkheid. De verteller stelt:  

Het gebeurt niet zo vaak dat het leven ons de gelegenheid biedt om met 
voorwerpen, planten, dieren of steden in aanraking te komen op een wijze die 
overeenstemt met hùn eigen aard. Hem nu is wellicht door het lot gegeven, 
deze stad zo geleidelijk en langdurig en omzichtig te naderen als door haar 
ligging en geschiedenis en karakter is vereist. Misschien is zijn belevenis wel 
tot die benadering beperkt? Ook dan is ze niet te verwaarlozen. Benaderen is 
misschien onze diepste roeping (17).  

De ‘willekeurige’ stad, de stroeve en fragmentarische omgang met de stad – wat op 
het eerste gezicht toevalligheden zijn, zijn mogelijk manifestaties van de aard van de 

 
                                                      
12 Vitse merkt terecht op: ‘Ondanks het feit dat hij de werkelijkheid beschouwt als een discontinuïteit, 
hanteert Robberechts een klassiek metafysisch discours: al deze tekstsoorten voegen iets toe aan de 
werkelijkheid dat daarin niet aanwezig is en dat haar vervalst’ (Vitse 2010a, 62-63).  
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werkelijkheid en van het leven. Misschien is een dergelijke omgang ons door het lot 
gegeven, is een dergelijke omgang onze roeping. Het willekeurige slaat om in een 
(weliswaar steeds voorzichtige) ontologische claim: ‘Mogelijk doen we ons leven 
lang niets anders dan de dingen en de anderen min of meer consciëntieus te 
omzomen, te omgeven’ (17). Het benaderen als methode om (via de literatuur) de 
werkelijkheid en de ander te benaderen, is in die zin geen zelfgekozen modaliteit om 
recht te doen aan de discontinue werkelijkheid, maar is door de werkelijkheid zelf 
opgedragen: ‘indien zijn leven – het toeval, het leven – hem, en meteen ons die 
omslachtige, langdurige benadering heeft opgelegd, waarom zouden wij kort willen 
gaan?’ (16, mijn accentuering).  

Net als Wolkers lijkt Robberechts op zoek naar een grond in de werkelijkheid om 
een zingeving of een zinvol bestaan op te funderen. De verteller in Turks fruit gaf zich 
daarbij ten volle over aan zijn intuïtie: toevallige gebeurtenissen kregen het karakter 
van symbolen die aan de werkelijkheid een dwingende (en vaak noodlottige) 
richting gaven. Ook de verteller van Aankomen in Avignon is niet ongevoelig voor 
dergelijke toevallige signalen. Sommige elementen moeten een betekenis hebben (17, 
31): ‘Duidelijker, meer betekenend (maar wat betekenend?)’ (81). Zoals uit dat 
laatste citaat mag blijken, houdt de verteller een sceptische afstand ten opzichte van 
dergelijke tekens: ‘soms dunkt hem dat eigennamen het bestaan van een 
geheimzinnig tweede leven verraden, een ondergronds netwerk waarvan hem alleen 
maar zeer sporadische dagzomen zichtbaar zijn’ (112). Zo verbaast hij zich erover 
dat de straat waar hij voor het eerste het blonde meisje in Avignon ontmoette, 
dezelfde naam heeft als de Brusselse straat waar hij haar zijn liefde heeft betuigd. 
Dergelijke feiten wekken voornamelijk de ‘argwaan’ van de verteller (113).13  

Die argwaan neemt in de roman de vorm aan van een epistemologische twijfel. Die 
dient zowel een kritische houding tegenover gangbare vormen van representatie als 
de openbaring van de werkelijkheid. Eerder gaf ik het voorbeeld van de weinig 
bevredigende herinneringen aan een tiental doorgangen door Avignon. In 
 
                                                      
13 Francis Bulhof gaat in zijn extensieve analyse van de roman sterk uit van de modernistische opvatting 
waarbij de wereld discontinu, versnipperd en toevallig is: Robberechts neemt zich ‘voor aan zijn boek 
chaos en toeval op te leggen om zodoende de werkelijkheid dichterbij te komen’ (1970, 188). Het 
metafysische perspectief, of zelfs maar het perspectief van de benadering vormt geen deel van Bulhofs 
analyse. Hij leest dan ook ‘een aantal reeksen, vooruitwijzingen, herhalingen en parallellen’ (1970, 192) in 
de roman als voorbeelden van de praktijk die de theorie tegenspreekt. Elke toevallige overeenstemming 
krijgt in zijn analyse het karakter van een patroon dat de idee van de werkelijkheid als discontinue 
tegenspreekt. Over de vergelijkbare kleren die sommige meisjes in het boek dragen, zegt Bulhof: ‘Het kan 
toch wel niet anders of hier wordt het toeval weer geweld aangedaan. Hier wordt aan de wereld een 
patroon opgelegd’ (194). Dat dergelijke reeksen ‘misschien ongewild bijdragen tot de tamelijk hechte 
constructie’ (192) van de roman, is uiteraard een interpretatiekeuze van Bulhof. De kledij van de meisjes 
kan ook mimetisch worden gelezen als verwijzingen naar een nieuwe kledingstijl die vrijmoedigheid 
uitstraalt (cf. 13.4). 
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tegenstelling tot de gangbare literatuur wil de verteller ze niet reduceren tot een 
iteratief. Een dergelijke literatuur zou haar eigen visie op de werkelijkheid 
projecteren, en zou niet openstaan voor ‘wat ons misschien wezenlijk, bescheiden, in 
die werkelijkheid geboden is’ (35). Dat laatste kan slechts worden bereikt wanneer 
we ruimte laten voor twijfel en die twijfel zo lang mogelijk aanhouden: 

Wat weten we af van de postulaten, de wetten van de levensgetrouwheid? Men 
schijft namiddag in plaats van vooravond, Genève in plaats van Praag, men laat 
na een onzekerheid te verraden, men verzuimt een misschien, een wellicht, een 
vraagteken – en meteen zijn alle kansen verkeken opdat iets, we weten niet 
wat, God weet hoe diep in ons leven reikend, ons uit de voorwerpen, de 
verschijnselen, de feiten, de gebeurtenissen te beurt zou vallen (35). 

Een noodzakelijke voorwaarde om tot die mogelijke metafysische revelatie te 
komen, is dat de werkelijkheid in zijn modernistische versnippering en fragmentatie 
erkend en geaccepteerd wordt: er blijft ‘niets anders over dan de versnippering en 
de oppervlakkigheid en de leegheid te aanvaarden, en zich bij elke reis zo 
nauwkeurig mogelijk te beperken tot wat werkelijkheidsgetrouw kan worden 
geschreven’ (35).  

Anders dan bij Nancy impliceert het aanvaarden van de versnippering niet een 
‘seulement mettre ses pas dans des traces de pas’; er blijft bij Robberechts steeds 
sprake van ‘une “quête”’ (Nancy 2001a, 153). De discontinuïteit van de wereld 
aanvaarden is bij Robberechts een voorwaarde om diezelfde discontinuïteit 
misschien te kunnen opheffen. Vanuit de ervaring van de discontinuïteit gaat de 
dwangneurotische schriftuur de condities van zijn medium onderzoeken om recht te 
doen aan de wonderlijke én bevreemdende gift van de werkelijkheid. Aankomen in 
Avignon is als ‘een landingsplaats die moet worden voorbereid op de eeuwig 
uitgestelde komst van de goden’ (Vande Veire 2003a).  

Dat laatste idee wordt gesymboliseerd in het Palais des Papes. Dit ‘hart van de 
stad’ (Van Hulle 1993, 7) wordt door de hoofdfiguur nooit bezocht, en geldt op die 
manier als ‘een symbool (…) van de onafheid’ (Note 2004, 152) in het project om de 
werkelijkheid van Avignon te kennen. De verteller citeert Rilke die het Palais ‘een 
hermetisch gesloten burcht (…) op een rots van onwaarschijnlijkheid’ noemt en dat 
men slechts kan betreden ‘met een sprong over al het geloofwaardige en het tot nu 
bestaande heen’ (1970, 95). Met dit Palais niet te betreden, erkent de verteller dat 
‘Avignon onzegbaar’ is (112) en dat het project per definitie onaf moet blijven omdat 
we misschien ‘nooit ergens voorgoed aan>komen@ dan helemaal op het einde in de 
aarde’ (17). Naast deze modernistische betekenis van onvolledigheid, heeft het Palais 
de Papes tevens een metafysische betekenis. Het wordt omschreven als een ‘kern, 
een pit, een mystiek kasteel der ziel, een voor hem misschien voorgoed 
onbetreedbare Kaaba’ (115). Een metafysica die haar grond heeft in de feiten. Uit de 
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geschiedenis ervan maakt de verteller immers op dat het paleis moeilijk bewoonbaar 
is: ‘alsof dit gebouw minder een woning was dan een vertrekplaats, naar de eeuwige 
stad of het hiernamaals’ (115).  

De aankomst in dit gebouw, de ultieme kern van Avignon, leidt met andere 
woorden tot een nieuw vertrek: een verrijzenis of een geboorte. Met die hoop eindigt 
de roman: ‘Of een dergelijke omgang en een dergelijke gemeenschap niet 
noodzakelijk moeten uitmonden in een andere geboorte. Of deze aankomst anders 
uiteindelijk kan worden dan door zijn dood’ (129). Note merkt terecht op dat de 
ideale aankomst en verkenning van Avignon die de verteller zich verbeeldt ‘twaalf of 
negen maanden’ in beslag zouden nemen (1970, 119; Note 2004, 152).14 Het leren 
kennen van de stad impliceert immers steeds het bekennen van de stad als 
vrouwenlichaam. Zelfs op het punt dat de verteller het onvermijdelijke falen erkent, 
blijft hij vasthouden aan de hoop op de komst van een ander bestaan.  

De idee van een nieuwe geboorte of van een verrijzenis is eigen aan het werk van 
Robberechts. Onderaan de inhoudstafel van De grote schaamlippen staat genoteerd: 
‘over negen maanden leven, een drachttijd lang’ (1969), en elders in het boek 
beschouwt de verteller zijn schrijven als een ‘eis van een verrijzenis tot een ander 
leven’ (1969, 48). Het meest expliciet uit Robberechts dit verlangen in de sterk aan 
Aankomen in Avignon verwante tekst ‘Een verkenning van Christiane H.’, opgenomen 
in Tegen het personage (1968, 78-127). Ook in deze tekst zweert de verteller 
‘obediëntie aan de werkelijkheid’ (113) die zich deze maal aandient in de vorm van 
zijn jeugdliefde Christiane H.15 Benaderen wordt in deze prozatekst ‘verkennen’, 
maar aan het einde moet hij erkennen er niet in geslaagd te zijn ‘een afschemering te 
verkrijgen (…) van een Christiane-voor-mij’ (125). Zijn project blijft onaf, en hij 
gebruikt daarvoor het beeld van de Chinese muur dat ‘een indruk >geeft@ van de 
onvolmaakte omsluiting van de werkelijkheid in zijn geschriften’ (Vitse 2010a, 68).  

Na de constatering van wat hij lijkt te beschouwen als een ‘fiasco’ (1968, 126), 
vraagt de verteller zich af in welke mate hij zichzelf nog zou beschouwen als een 
christen. Eén geloofswaarheid brengt hem daarbij steeds in de war, met name ‘de 
verrijzenis van het vlees’ (127). Hij spreekt de metafysische hoop uit dat de ‘alles 
aantastende onvolmaaktheid en opaciteit van dit leven (…) op een ander, volmaakt 
en transparant leven zouden zijn afgestemd’ (127). Het zou een wereld zijn waarin 
 
                                                      
14 ‘In die zin is het graf een baarmoeder,’ aldus Bousset (1973, 163). 
15 De vermelding van Christiane in Aankomen in Avignon (1970, 12) draagt bij tot de idee dat de roman 
deel is van Robberechts’ zelfbeschrijving. Volgens Francis Bulhof laat de structuur van de roman het toe 
om Christiane en het blonde meisje met elkaar te identificeren (‘binnen A in A is het niet goed mogelijk 
deze twee meisjes niet gelijk te stellen’ (Bulhof 1970, 185)). Bulhof houdt daarbij geen rekening met de 
(merkwaardige) weigering van de hoofdfiguur om het blonde meisje een naam te geven: ‘het meisje dat hij 
Beatrijs noemt hoewel dit niet haar naam is’ (Robberechts 1970, 63).  
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hij bijvoorbeeld Christiane zou kunnen benaderen ‘zonder agressie (…), spreken 
zonder misverstand’ (127). Hij besluit: 

En hoe zou ik erin berusten dat dit verlangen wel een oorsprong heeft maar 
geen vervulling, wel een bron maar nergens een monding, een kiem doch nooit 
een vrucht (127). 

Het schrijven moet, al dan niet op eigen kracht, uitmonden in een werkelijkheid 
waarin de mens zich niet vervreemd voelt en waarin hij op een argeloze manier zou 
kunnen omgaan met de anderen. Alsof de moderne poëtica van het benaderen en van 
de epistemologische twijfel alsnog hoopt te worden ingehaald door een wonder 
waarin de werkelijkheid uit de taal van de auteur tevoorschijn komt. Of de 
vormgeving van de auteur die werkelijkheid mee creëert, valt binnen Robberechts’ 
poëtica moeilijk vast te stellen omdat die vormgeving steeds al gemodelleerd is naar 
de werkelijkheid die gegeven is, maar steeds ook nog moet komen.16 

Wel duidelijk is dat de ‘verrijzenis van het vlees’ binnen Robberechts wereldbeeld 
symbool staat voor ‘het leven waar eindelijk eens alles zal gebeuren zoals het altijd al 
behoorde te gebeuren’ (1969, 51). Binnen de dwangneurotische schriftuur van 
Robberechts is er de hoop dat via de verkenning of de benadering de woorden 
uiteindelijk zullen leiden tot het vlees, tot een ‘concrete incarnatie’ (Robberechts in 
Auwera 1969, 173). De omgekeerde beweging heeft ook een plaats in Robberechts’ 
poëtica: het vlees moet woord worden. Dat vormt het startpunt van de volgende 
sectie.  

13.3 De lichamelijke benadering van de werkelijkheid 

Eigenlijk komt het erop aan, hem te laten aannemen dat zijn ervaring (…), hoe 
fragmentair, hoe onsystematisch ook (hoe ontoereikend en onbevredigend 
voor een historicus, een geograaf, een economist, een socioloog, een 
archeoloog, een opsteller van reisgidsen of zelfs een toerist), juist door haar 
toevalligheid, haar lichamelijke, synthetische argeloosheid, de mogelijkheid 
biedt tot een verkenning die uiteraard niet de grondigheid zou bezitten van een 

 
                                                      
16 In De grote schaamlippen staat de vormgeving van de auteur nog meer centraal: ‘Zodat het genot van de 
vormgeving wellicht niets anders is dan het genot om het leven de les te spellen, het te hervormen, het 
eens een niet ontgoochelende realiteit tegenover te stellen’ (1969, 51). Ten tijde van die dagboeknotitie 
wint het toetsen van het geschrift aan de werkelijkheid aan belang, maar is het nog niet de belangrijkste 
factor in de poëtica. 



 

 311 

wetenschappelijke navorsing, tot een verslag dat ruimte zou bevatten voor al 
wat wetenschapslui omwille van de objectiviteit moeten verwaarlozen, tot een 
gewoonmenselijke mededeling die mogelijk juist dat zou verzadigen in ons wat 
alle wetenschappelijke geschriften onbevredigd laten (Robberechts 1970, 8).  

Aankomen in Avignon vertrekt vanuit bovenstaande aanname die in het vervolg van 
de roman moet worden onderzocht. Er is de idee dat de ervaring iets over de mens 
zou kunnen openbaren dat ‘gewoonmenselijk’ is en dat niet te begrijpen is in termen 
van instrumentele kennis – kennis bestemd voor hetzij wetenschappelijke, hetzij 
recreatieve doeleinden. Die ervaring is enerzijds fragmentair, toevallig en 
onsystematisch; anderzijds is zij in haar lichamelijke argeloosheid synthetisch: zij 
brengt verschillende elementen samen. 

In zijn werk hecht Robberechts een groot belang aan het lichaam en zijn 
ervaringen van de werkelijkheid. Zijn debuut Tegen het personage had in een 
vroegere versie de titel ‘het verhaalde lichaam’ meegekregen. De nadruk komt te 
liggen op het ‘verhalen’ in plaats van op het verhaal: de lichamelijk geleefde 
werkelijkheid moet verhaald worden, de personages moeten met hun ‘integraal 
lichamelijk gewicht’ in de tekst worden gebracht.17 Met die werkwijze protesteert 
Robberechts tegen het traditionele gebruik van het personage. In de titeltekst van de 
bundel gaat een anonieme verteller tekeer tegen de verhouding tussen de auteur en 
het personage, en tussen het personage en de werkelijkheid (De Wispelaere 2011a, 
73). De auteur zou als een God regeren over zijn personage, dat niet meer is dan een 
marionet waarmee de auteur verbeelding, werkelijkheid en pure verzinsels door 
elkaar kan laten lopen. Het personage verschilt daardoor sterk van de ‘gewone’ 
mens: ‘Zeg, wat ben je toch een raar personage (…) Je bent altijd ongewoon 
interessant (…). Nooit of nimmer gewoon? Jawel, maar dan adembenemend, 
verbijsterend gewoon’ (1968, 10).  

Deze gang van zaken wordt goedgepraat in naam van de literaire conventie, de 
waarschijnlijkheid, de psychologie, de geloofwaardigheid, het inlevingsvermogen. 
Alle zijn ze een variatie op ‘het schaamteloze, onuitroeibare beroep op de ziel 
waarbij het lichaam zo grondig wordt geminacht dat het dragen van een snor, het 
man- of vrouw-zijn, het leven of de dood volstrekt bijkomstig worden’ (9). Het 
werkelijke lichaam kan het personage ‘verraden’: ‘Er is wat met je lichaam dat 
veelzeggend moet zijn. Bij een aandachtige beschouwing blijkt het door zo heel 
andere wetten beheerst als het onze’ (9). De verteller hekelt het feit dat het 
personage de lichamelijke werkelijkheid reduceert. Een vrouwelijk personage is 
bijna per definitie ‘een voorwerp van seksuele begeerten’ (9); een personage kan 
 
                                                      
17 Het citaat is afkomstig van de achterflap van het boek.  
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‘nooit eens gewoon niet mooi’ zijn, maar is dat altijd buiten proporties (bochel, 
hazenlip, etc.). Niet enkel de anatomie of de rol van het lichaam in de karakterisering 
van het personage is onderwerp van kritiek, ook de lichamelijke belevenis kan 
drastisch verschillen van een werkelijk lichaam:  

jij vermag in enkele minuten tijds meer gewaarwordingen te ondergaan dan 
wij in een hele dag; maar omgekeerd kan je ook uren- of dagenlang door 
eenzelfde gevoel beheerst worden, waar wij natuurlijk ten prooi zouden vallen 
aan de ontelbare, versnipperde verstrooiingen van elke seconde (10).  

Aan het einde van deze polemische en poëticale tekst stuurt de verteller het 
personage, deze ‘huichelaar van onze vleselijkheid’ (12), weg: ‘Pak je biezen, barbie 
doll. Werkelijkheidshalve kunnen wij maar één enkel verhaal vertellen: het onze’ 
(13).  

Het lichaam is voor Robberechts een verankering in de werkelijkheid. Wanneer 
we gebruik maken van persoonlijke voornaamwoorden kunnen die niet verwijzen 
naar personages waarachter een auteur zich vermomt, maar moeten die ‘over ons 
gaan en over door ons in onzekerheid benaderde medemensen’ (13). Vanuit het 
eigen lichaam, en vanuit de observatie van anderen en onze omgeving, kunnen we 
slechts kennis nemen ‘van de normen waaraan de feiten, de verschijnselen, de 
gebeurtenissen misschien gehoorzamen’ (11). Wat ‘normaal’ is, kan voor 
Robberechts met andere woorden nooit een veronderstelling zijn (in de vorm van 
psychologie, geloofwaardigheid, etc.), maar moet steeds fysiek vast te stellen zijn: als 
iets dat geobserveerd of waargenomen kan worden. Het gaat Robberechts om de 
feiten. 

Robberechts lijkt op die manier op een andere bijbelse uitspraak te variëren: ‘Hier 
is mijn lichaam’. Volgens Jean-Luc Nancy wijst deze uitspraak op de westerse 
obsessie met het tonen en het vaststellen van een ‘hier’: ‘Nous aurons voulu 
l’assurance, la certitude sans mélange d’un VOICI: voici, sans plus, absolument, voici, 
ici, ceci, la même chose’ (Nancy 2006, 8).18 Dat verlangen wordt echter geplaagd door 
onzekerheid, en de vaststelling van een ‘hier’ moet steeds herbevestigd worden. 
Waarin zou dat verlangen beter gefundeerd kunnen worden dan in het lichaam – ‘ma 
présence en chair et en sang’ (8)? Toch schakelt ook het lichaam de onzekerheid niet 
uit. ‘Sitôt touchée, la certitude sensible vire au chaos, à la tempête, tous les sens s’y 
 
                                                      
18 Het is ironisch dat Nancy als een variatie op dat bijbelcitaat de befaamde uitspraak van Flaubert geeft, 
‘Madame Bovary, c’est moi,’ terwijl die voor Robberechts net een uiting van lichamelijk bedrog is: ‘Jou [het 
personage] aan onze borst drukken en zeggen: “Jij bent mij”? Maar kijk, het was een veertigjarige, kale 
man met een hangsnor die dat voor een honderdtal jaren zei, en jij was de vrouw van een sullige 
plattelandsarts en je had zelfmoord gepleegd. Het spijt me, excuseer: maar een man is geen vrouw, en een 
levende is niet dood’ (Robberechts 1968, 8-9). 
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dérèglent. Corps est la certitude sidérée, mise en éclats’ (9), schrijft Nancy. Niets is 
ons meer eigen dan het lichaam, maar net daarom is niets ons tegelijk zo vreemd. We 
hebben geen controle over zijn sensibiliteit, waardoor het lichaam onze 
aanwezigheid kan verstoren en verwarren.   

De geschriften van Robberechts vertonen dezelfde ambiguïteit. In ‘Tegen het 
personage’ dient het lichaam als een afzetpunt om werkelijkheid van verzinsel te 
scheiden, maar de werkelijkheid van het lichaam laat zich niet zomaar begrijpen en 
niet zomaar in tekst vatten. Wanneer ‘wij’ het personage ‘als een werkelijkheid willen 
benaderen, ga je loodzwaar wegen, word je ons zo ondoorzichtig, ondoorzienbaar, zo 
onomvattelijk als een hooggebergte – volslagen onbruikbaar’ (1968, 12).  

Het volgende citaat uit De grote schaamlippen brengt de moeilijkheid van de 
versnippering in rekening, en brengt die in verband met de schrijfmethode van de 
benadering: 

Wat men beleeft wordt telkens heel anders bevonden dan men zich had 
voorgesteld: zwakker, milder, aardser, kortom werkelijk. (…) Elke 
zelfbedwelming, elke frenesie, elk paroxisme gaat men schuwen als vormen 
van een brisant ongeduld. In plaats van ze te vervormen, te gebruiken, ze in 
verlangens te hullen, zal men de dingen en de anderen voortaan behoedzaam 
benaderen, ze niet dan als uiterst broze voorwerpen aanraken (1969, 138-39). 

De lichamelijke beleving is het aardse en het werkelijke dat behoedzaam benaderd 
moet worden wil een schrijver zich ‘zo waarheidsgetrouw mogelijk (…) verraden’ 
(1969, 139).19  

Tegelijk maakt het discours een impliciete claim over wat Robberechts als 
werkelijk beschouwt, met name het zwakke, aardse, milde, van alle franjes of 
intensiteit ontdaan. Het lijkt alsof Robberechts hevige verlangens en brisante 
ervaringen – nochtans niet minder gevoeld door het lichaam – wantrouwt en 
beschouwt als een vervalsing van de werkelijkheid.20 Met andere woorden: de 
versnipperde ervaring van het ‘hier’ wordt niet aanvaard, maar leidt naar een 
zoektocht naar wat nog méér hier is, nog meer lichamelijk en werkelijk is. Het 
 
                                                      
19 Robberechts gebruikt de term ‘verraden’ in zijn dubbele betekenis. Men kan de werkelijkheid verraden 
in de zin van er ontrouw aan te zijn (door bijvoorbeeld een ontluistering of idealisering (Robberechts 
1969, 38)). Daarnaast kan men de werkelijkheid verraden als in bekendmaken. In die laatste betekenis is 
schaamte tevens van belang: de werkelijkheid verraden betekent dan een schaamtevolle, geheime, al dan 
niet autobiografische werkelijkheid bekennen. Wanneer hij zijn seksuele schaamte heeft neergeschreven, 
schrijft Robberechts: ‘Zo is de onderwereld waar ik vandaan kom. Indien dit ooit gedrukt wordt, zullen 
heel wat lezers oordelen dat ik beter had gezwegen. Ik vind dat er al ruim genoeg gezwegen is’ (1969, 
157). Wat men volgens sommigen beter geheim houdt, moet volgens Robberechts neergeschreven worden 
– hoe beschamend die bekentenis dan ook mag zijn.  
20 Schrijft Jan Wolkers dat échte miserie vaak een theatrale aard heeft, dan staat Robberechts daar 
diametraal tegenover.  
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lichaam is verankerd in de werkelijkheid, maar de ene eraan beleefde ervaring is dat 
al meer dan de andere. Slechts ‘organisch geleidelijk,’ zo schrijft Robberechts, kan hij 
‘zichzelf zijn lichaam’ gunnen (138). 

Ik neem de ambiguïteit van de lichamelijke ervaring als uitgangspunt voor de 
analyse van de lichamelijke benadering van de werkelijkheid in Aankomen in 
Avignon. Ik volg daarvoor de opbouw van de roman. Die is ruwweg in vier te delen 
(vergelijk Bousset 1973, 163). Eerst volgt een beschrijving van het twintigtal 
passages langs Avignon. De verteller baseert zich daarbij op de dagboeken en de 
herinneringen van het hoofdpersonage. In een tweede deel maakt de verteller 
allerhande feitelijke correcties aan de hand van alle bijeengesprokkelde kennis over 
Avignon uit de bibliotheek van de hoofdfiguur. Vervolgens krijgen we een reeks 
bezwaren en mogelijkheden die via het schrijven kunnen worden verkend om in een 
vierde deel te eindigen met een verbeelde finale aankomst in Avignon. Legt het 
eerste deel de nadruk op de lichamelijke ervaring en zijn tekortkomingen, dan lijken 
de delen twee tot vier die te moeten verhelpen. De vraag is of op die manier de 
werkelijkheid van het lichaam niet ontkend wordt.  

13.3.1 De tekortkoming van de lichamelijke ervaring 

Aankomen in Avignon start vanuit een tekort. Er is een discrepantie tussen de feiten 
(in acht jaar heeft de hoofdfiguur een twintigtal keer Avignon aangedaan) en de 
ervaring (Avignon zegt hem nauwelijks iets). Vanuit dat verschil vertrekt de 
speurtocht naar wat die ervaring van Avignon wel kan zijn. Het tekort vormt de 
motor in die verkenning en kent in de roman verschillende gedaanten. Er is het 
tekort van de reële ervaring ten opzichte van de verlangde belevenis (a), het tekort 
van de reële ervaring ten opzichte van de werkelijkheid (b) en het tekort van de 
reële ervaring ten opzichte van de aandachtige en bewuste observatie (c).  

a) De belevenis 

‘Tot daar de anekdote. Maar wat is het voor een jongen die op een nazomerdag voor 
het eerst (…) langs de Pont Saint-Pierre over de Rhône naar het station van Avignon 
rijdt?’ (1970, 9). De anekdote is in Aankomen in Avignon slechts het opstapje naar het 
peilen van de ervaring. Om die vraag te beantwoorden geeft de heterodiëgetische 
verteller eerst een impressie van zijn veertienjarige zelf, en van enkele ‘>f@eiten’ (10) 
van de familiereis die hij voorafgaand aan die eerste tocht langs Avignon heeft 
meegemaakt. Hij spreekt over een treinrit met de Mistral van Avignon naar Parijs die 
‘een belevenis’ zou moeten zijn, maar die waarschijnlijk is uitgelopen op een 
‘ontgoocheling’ (13). 
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De eerste reizen naar Avignon lijken in het teken te staan van ervaringen die de 
dagboekschrijver uit De grote schaamlippen zou omschrijven als ‘vormen van brisant 
ongeduld’ (1969, 138). De rit met de Mistral ontgoochelt omdat het waarschijnlijk 
maar om een ‘stoomtrein’ ging (1970, 13), of omdat de hoofdfiguur niets gewaar 
werd van enige snelheid, omdat er kortom niets is dat ‘de spanning gaande’ zou 
kunnen houden (14).  

Van belevenissen verlangt de hoofdfiguur dat ze een impact hebben. Zo is er een 
‘>b@eslissend (…) ogenblik’ (15) dat de hoofdfiguur innam voor Frankrijk. Vanuit het 
raam van de trein ziet hij ‘het opkomende daglicht’, een licht dat hem doet denken 
aan een vroegere ervaring wanneer hij met een schip tussen ‘twee bijna loodrechte, 
huizenhoge rotswanden voer’ (15). Hij staat op het dek van het schip en heeft een 
mystieke ervaring die – door het beeld van de rotsen – grenst aan het erotische: ‘in 
een sprakeloze bewondering die niets meer van een ontroering, een gevoelen had, 
veeleer juist een afwezigheid was, een verlichting van elk gevoel’ (16). Deze 
belevenis houdt een uitschakeling in van het bewustzijn, terwijl het lichaam een 
receptor is die lijkt te verdwijnen in de zintuiglijke impressies. Hij heeft het gevoel 
dat zijn gezicht ‘in een peluw van geuren gedrukt’ wordt (15); hij kan slechts 
‘verstomd staren naar het licht overal’ (15) tot het licht ‘zo overstelpend’ is ‘als de 
geur die men dronken inademde’ (16). 

Deze ervaring vormt echter een uitzondering. Meestal is er in de roman sprake 
van een contrast tussen het verlangen naar een intense belevenis en de reële, 
mildere en onbevredigende ervaringen. Dat contrast blijkt het best uit de voetreis die 
de hoofdfiguur als twintigjarige onderneemt en die geheel in het teken staat van een 
zoektocht naar een avontuur. Deze tocht ontgoochelt omdat de artificiële breuk met 
zijn vertrouwde omgeving en zijn ‘dagenlange ontvankelijkheid’ voor elke 
onvermoede, verrassende of plotse gebeurtenis niet tot enig avontuur hebben geleid 
(21). Dat avontuur zou een afsluiting moeten betekenen van zijn verleden, en de 
toegang vormen tot een nieuw bestaan: ‘Was het dan geen belevenis, ’s morgens de 
ogen recht naar een veelkleurig glorende hemel op te slaan? Alles schijnt er 
inderdaad op te wijzen dat dit hem geen belevenis geweest is, dat hij nu niet anders 
zou zijn indien hij die morgens niet had beleefd’ (21).  

Opmerkelijk is dat de ervaring-als-breuk of de ervaring-als-verandering bij de 
hoofdfiguur niet het onbepaalde, het heterogene of brisante veronderstelt. ‘Hij mist 
een belevenis waar men houvast aan heeft,’ valt er te lezen (21). De belevenis moet 
aanvoelen als een thuiskomst, of zoals Vitse stelt: de hoofdfiguur zoekt ‘houvast in 
“het andere”, zijn avontuur moet tevens een “aankomen” zijn’ (2010, 61). De 
hoofdfiguur spreekt een verlangen uit naar het absoluut gelijktijdige, naar een ‘hier’ 
waarin hij zonder frictie zou kunnen bestaan. Dat hij hierin niet slaagt, is te wijten 
aan de hooggestemde verwachtingen waardoor hij onmachtig is ‘om aan de geboden 
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werkelijkheid te beantwoorden, om onbevangen in de onopgesmukte werkelijkheid 
te treden’ (1970, 23). Hij spreekt van een ‘anachronisme’ (23): met zijn gedachten is 
hij al in de toekomst, terwijl het avontuur enkel in het heden kan plaatsvinden door 
open te staan voor de signalen van zijn omgeving.  

Dat anachronisme manifesteert zich in de lichamelijke ervaring. Al wandelend 
langs de autowegen, maken de voorbijrijdende auto’s ‘zijn eenzaamheid, zijn 
traagheid en zijn vermoeidheid bespottelijk of althans zinloos kunstmatig’ (20). Die 
lichamelijke ervaring staat in contrast met het idee van de ‘landloper’ (23) die hij op 
deze voettocht wou zijn. De auto’s onderstrepen dit: ‘Voorbijrazende auto’s storen 
alleen die voetganger die ze voor zichzelf niet volstrekt onbruikbaar acht’ (23). De 
vermoeidheid en traagheid vormen voor de hoofdfiguur een last, terwijl ze eigenlijk 
wijzen op het ‘integraal lichamelijke gewicht’21 van de wandelaar die hij in zijn 
toenmalige beleving was. Hij keurt die ervaring echter af, omdat dit niet de 
lichamelijke beleving is die hij zocht.  

Aan het einde van de beschrijving van de tocht naar Avignon (waar hij nooit 
aankomt), meent de verteller: ‘Waarschijnlijk was zijn grondige onvoldaanheid 
noodzakelijk opdat hij zou terugkeren, opdat hij ànders zou pogen zich dit land eigen 
te maken’ (23-24). Vanaf deze trip lijkt het verlangen van de hoofdfiguur naar 
‘gelijktijdigheid’ en naar het ‘hier’ te veranderen. Niet langer concentreert hij zich op 
een belevenis waarin lichaam en geest opgeslokt zijn in de ervaring, maar vanaf nu 
streeft hij meer naar een gelijktijdigheid met de wereld zoals die zich in het hier en 
nu aan hem aandient. Dat doet hij op twee manieren. In de eerste plaats door zijn 
beleving van Avignon in grote mate te laten overeenstemmen met het geheel van de 
werkelijkheid die hij aandoet. Hij streeft naar een totaalbegrip. Daarnaast (of 
daarvoor) moet de werkelijkheid aandachtig waargenomen worden.  

b) Reciprociteit met de werkelijkheid 

De eerstvolgende reis gaat hij zich vestigen in een dorp, ‘niet ver van Vachères, in het 
heuvelland ten oosten van Avignon’ (26). Daar heeft hij vaak urenlang rondgelopen 
waardoor hij er via zijn herinnering een concreet beeld van kan oproepen. ‘Zo was 
het dus dat men een land moest leren kennen,’ vraagt de verteller zichzelf retorisch 
af (27). Het is hem gelukt om zich ‘aan een land, heuvels, planten en stenen te 
adjusteren’ (33), maar hij slaagt er niet in om de dorpsbewoners onbevangen te 
bejegenen. Bij het besef dat hij niet is ingegaan op de avances van het meisje Danièle 
schrijft hij:  

 
                                                      
21 Flaptekst Tegen het personage.  
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Dergelijke dingen gebeuren. Waarmee bedoeld wordt: het gebeurt dat wij de 
meest vanzelfsprekende dingen niet de kans geven en de ruimte en de losheid 
om te gebeuren. Men hoede zich ervoor, zulke jammerlijke tekortkomingen aan 
het leven toe te schrijven. Wij zijn de schuldigen, en onze voorgangers – allen 
mensen (32). 

De mens faalt ten opzichte van de kansen en de mogelijkheden die de werkelijkheid 
biedt waardoor hij er bijgevolg niet in slaagt om kennis te nemen van die 
werkelijkheid en om er aan te beantwoorden.  

Door zijn drang naar volledigheid wil de verteller het tiental slecht herinnerde 
doorgangen naar Avignon apart beschrijven. Anders zou hij ‘het door die 
aankomsten ongetwijfeld gevormde sediment’ (34) verwaarlozen. De 
veronderstelling is dat de verschillende aankomsten hun sporen hebben nagelaten, 
en op die manier zijn herinnering en ervaring van Avignon mee hebben bepaald. 
Hoewel de verteller op zoek lijkt te zijn naar een zeker totaalbeeld, werkt zijn 
herinnering absoluut niet mee in die richting. Na het opsommen van de elf 
doorgangen, blijkt het sediment veeleer een erosie te zijn: ‘Niets meer nog dan een 
bundel van raaklijnen en snijlijnen: via Avignon. Een erosie misschien?’ (56)  

De verteller is dubbelzinnig in de gevolgtrekkingen uit deze constatering. 
Enerzijds aanvaardt hij de discontinuïteit: ‘Men leeft slecht, men beleeft 
onbevredigend: ach ja en wat dan nog, wat wil je eraan doen? het is nu eenmaal zo, 
zo is nu eenmaal het materiaal, de grondstof waar we ons mee moeten behelpen’ 
(57). Anderzijds fundeert hij die discontinuïteit in de werkelijkheid door aan de hand 
van boeken aan te tonen dat de aanrakingen van de hoofdfiguur met Avignon 
overeenstemmen met de aard van de stad (cf. 13.1 & 13.2). Daarmee gaat hij 
eigenlijk de versnippering van de ervaring uit de weg, en plaatst hij die in een 
algemeen beeld van de stad Avignon. De veronderstelling lijkt te zijn dat zijn 
ervaring van Avignon slechts kan overeenstemmen met de stad bij een volledige 
reciprociteit tussen beide.  

De plattegrond die de verteller erbij neemt kan vanuit datzelfde verlangen 
begrepen worden: 

Laat hij nu meteen ook maar bewust kijken naar de plattegrond van deze stad 
en voortaan, anachronistisch maar duidelijkheidshalve, straten, boulevards, 
pleinen of poorten bij namen noemen die hij zich doorgaans nu eerst, ver van 
Avignon, bewust wordt (59). 

Zijn beleving van de stad is vollediger wanneer hij er allerlei feitelijk gegevens mee 
in opneemt zodat hij de ervaringen kan plaatsen binnen het geheel van de stad.  

Die situeringsdrang is deel van het verlangen naar het ‘hier en nu’. Eerder al 
besefte hij geen ‘precies begrip’ te hebben ‘van de oriëntatie van het station. 
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Nauwkeuriger: een begrip heeft hij nu wel, vermits een blik op de plattegrond van 
Avignon daartoe volstaat, maar het is de vraag of dat begrip ook in zijn beleving is 
geïntegreerd’ (54). Wat hij via zijn beleving kan opmaken van de situering van het 
station, zorgt slechts voor verwarring. Het volstaat om ‘één enkele blik op de 
plattegrond’ te werpen om ‘elke incoherentie en dubbelzinnigheid te bezweren (de 
werkelijkheid is geducht eenvoudig?)’ (55). 

Aan het einde van het twintigtal passages door Avignon lijkt de stad in zijn 
beleving niet meer te zijn dan ‘een snijpunt, een knoop van krachtlijnen? En 
nauwelijks een voorwerp?’ (93). De stad zou slechts een ‘zeer summiere topografie’ 
kennen, ‘indien men de stad beperkte tot die plaatsen en gebouwen waarvan hij 
erkent dat ze sporen nagelaten hebben op zijn leven’ (94). De sporen die de dingen 
op de mensen nalaten blijken al snel ‘vertekeningen, verminkingen’ te zijn (94). Het 
is vanuit dit ‘gevoelen van tekortkoming’ (96) dat de verteller uiteindelijk de 
bibliotheek erbij zal nemen, als een poging om zijn ervaring te objectiveren en in 
hogere mate te laten overeenstemmen met de werkelijkheid van de stad. 

c) Observatie 

De verteller vraagt zich af of de discrepantie tussen zijn beleving van het station ten 
opzichte van de Rhône en de feitelijke ligging ervan niet te wijten is aan ‘het feit dat 
de aandacht van een aankomende reiziger telkens naar andere dan topografische 
bijzonderheden uitgaat’ (54-55)? De verteller legt alvast steeds meer de klemtoon op 
de bedachtzame observatie van de omgeving als een middel om zijn beleving te laten 
overeenstemmen met de realiteit. Halfweg de roman merkt hij op: ‘Nu denkt hij: voor 
wie een onbekende stad wil verkennen komt het misschien voor alles op aandacht 
aan, ongeacht of het voorwerp ervan veel of weinig met de stad zelf te maken heeft’ 
(67-68). Die aandacht staat in tegenstelling tot het avontuur. Tijdens een nacht in 
Avignon op doorreis laat ‘zijn vermoeidheid (…) hem zo duidelijk aanvoelen dat hij 
niet bij machte was om aan een avontuur te beantwoorden’ (52). Hij gaat daarom 
maar wat rondhangen aan het station. Iets wat hij lijkt te willen legitimeren door te 
stellen dat ‘daar (…) toch wel een en ander te zien’ was (52).  

Het observeren van de werkelijkheid wordt door het lichaam echter bemoeilijkt. 
Een door het roken schorre keel zou het hem moeilijk maken om met de mensen in 
de buurt van het station in gesprek te gaan, de vermoeidheid zou het luisteren lastig 
maken (53). Ook slaagt hij er niet in om Avignon als een ‘een gewone Franse stad’ te 
zien omdat hij bij momenten ‘door de begeerte beneveld’ is (82). (Op deze afleiding 
die vrouwen vormen voor de benadering van Avignon, ga ik in 13.4 dieper in). In het 
heden is het tevens moeilijk om een helder beeld van Avignon te krijgen omdat de 
herinneringen niet helder zijn: ‘Wat kan er nu gezegd worden over hun kijken van 
toen?’ (64). Naar de blik-toen moet hij gissen, en voor de blik-nu bestaat het gevaar 
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dat hij een latere interpretatie over de werkelijke beleving van toen schuift: ‘op 
gevaar af hun min of meer onbewuste, onderhuidse onbehagen schromelijk aan te 
dikken’ (64). Er is wel nog de herinnering van een lichamelijk onbehagen, maar dat 
weinig concrete gevoel en de temporele afstand maken het onmogelijk om het toen 
in het heden perfect te reconstrueren.  

Bewust van zijn gebrekkig kijken, maakt de verteller het volgende bezwaar: 
‘wanneer hij aan Avignon denkt, dan zijn de concrete, scherpe, onvergetelijke 
zakelijke beelden die in hem opkomen verbazend en beschamend zeldzaam’ (111). 
Zijn herinnering is als een ‘halfverheven beeldhouwwerk van zilver of koper’ dat 
grotendeels geoxideerd is en waarvan telkens weer ‘dezelfde kleine plaatsen (…) 
door hem zijn opgepoetst, gedachteloos als zijn brilleglazen. Zulk een vaststelling zet 
tot ootmoed aan: men leeft nog altijd alsof de voorwerpen er niet in de eerste plaats 
waren om te worden waargenomen’ (112). Ook op het vlak van de observatie schiet 
het personage tekort ten opzichte van de werkelijkheid van Avignon.  

13.3.2 Gewoonmenselijke mededeling? 

De vraag zou kunnen worden gesteld of de ‘wonderlijke onopmerkzaamheid en 
vergetelheid’ (95) die de verteller in de ervaring van Avignon steeds moet vaststellen 
nu niet die ‘gewoonmenselijke mededeling’ (8) is die verzadigt wat in andere 
geschriften onbevredigd blijft? Verraadt de versnipperde en discontinue beleving en 
herinnering van een stad niet net een banale menselijkheid? Toont de tekst niet de 
gebrekkigheid waarmee een mens het eigen lichaam in het hier en nu kan situeren 
omdat het opgenomen is in een flux van emoties, zintuiglijke gewaarwordingen, 
gedachten, al of niet opmerkelijke gebeurtenissen? Vormen de beschrijvingen van de 
manier waarop een gedachte of een lichamelijk begeren de aandacht afleidt van de 
omgeving niet de tegenstelling van het instrumentele denken? Wijzen ze niet naar 
iets wat gemeenschappelijk is en wat te communiceren valt?  

Valt er zelfs geen milde schoonheid te ontwaren in de manier waarop, ondanks de 
versnippering, bepaalde gewaarwordingen of beelden scherp herinnerd worden: 
‘acht jaren later zal hij er nog niet in geslaagd zijn eenzelfde Cantalkaas te eten als die 
middag’ (54); ‘duidelijk herinnert hij zich dat hij daar in de overwelfde gang op een 
der (…) stenen banken is gaan liggen, terwijl beide meisjes brood gaan kopen’ (67). 
Zou hij zelfs niet moeten erkennen – en zich daarover verheugen – dat de stad, 
ondanks de weinige bewuste herinneringen en beelden die hij eraan overhoudt, 
verbonden is met een belangrijke omwenteling in zijn leven. Zo heeft zijn beslissing 
om ‘tijd en ruimte’ te maken voor het blonde meisje met wie hij later zal trouwen zijn 
oorsprong in Avignon (74). De verteller maakt die conclusie op een heel 
weifelachtige, bijna weerbarstige manier: ‘Zodat men met recht kan beweren dat zijn 
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leven enigermate, in zekere zin, misschien onbevredigend maar onherroepelijk, 
verstrengeld is met Avignon’ (74).  

Voor de verteller staat echter de ervaring van het ‘tekort’ voorop, en de schriftuur 
is erop gericht dat tekort uit te schakelen.22 Aankomen in Avignon is een worsteling 
met de herinnering, met de dagboeken, met de verlangens om zich een idee van het 
‘hier’ waarin hij toen geleefd heeft opnieuw eigen te maken. Aan het einde van de 
roman, maakt de verteller de beweging naar de toekomst – de verteltijd verandert 
van de onvoltooid verleden tijd naar de onvoltooid toekomende tijd – om een finale 
aankomst in Avignon te verbeelden. Het lichamelijke en het ‘gewoonmenselijke’ 
lijken daarin nog amper een plaats te krijgen.  

13.3.3 Ervaring?  

Om de eindelijke aankomst in Avignon te doen slagen, ligt de nadruk voor alles op 
een gefocuste en geconcentreerde aandacht. Om die niet te verstoren, moet het 
lichamelijke in hoge mate onderdrukt worden. Dat blijkt al uit de bedenkingen over 
het uur en het seizoen waarop de verteller wil aankomen. Hij wil niet te vroeg zijn 
bestemming bereiken om ‘niet te suf’ te zijn ‘om het nachtelijke of morgense Avignon 
van de eerste ogenblikken af volwaardig waar te nemen’ (117). 19 uur is dan weer 
een slecht tijdstip omdat de ‘honger de aandacht van deze beslissende aankomst’ zou 
kunnen afleiden. (118) De lente vormt een slecht seizoen omdat hij verstrooid zou 
geraken door ‘de euforie van de Provençaalse lente’ (119). Elk lichamelijk ongemak, 
of elke lichamelijke sensibiliteit die de aandacht zou kunnen afleiden, moet 
vermeden worden.  

De verteller is dubbelzinnig in zijn verhouding tot systematiek en toeval. Enerzijds 
moet hij ruimte laten voor allerhande toevalligheden en onverwachte 
gebeurtenissen. Dat maakt dat hij zijn gedrag na de aankomst in het station slechts 
‘met een ruime speling’ kan bepalen (123). Anderzijds kan hij zijn intrede in de stad 
niet ‘aan toeval en improvisatie (…) overlaten’ (123). Hij bedenkt een methode om de 
twaalf poorten van de stad te betreden om deze vervolgens met een ander systeem 
opnieuw af te zwakken. Hij is immers als de dood voor vaste gewoontes omdat zij de 
verkenning aan het werkelijke leven zou onttrekken:  

soms is een stad dood voor iemand het weet, wanneer men het gewaarwordt is 
het te laat, bevindt men zich door allerlei onschuldige gewoonten als door 

 
                                                      
22 Stassaert ziet Robberechts’ reden om te schrijven mogelijk in ‘de uitputting van het niet-beleefde’ 
(1971, 17). 
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cellen en vezels en haarvaten vergroeid met een onoverzichtelijk lichaam dat in 
staat van verregaande verkalking of ontbinding verkeert (124). 

Vaste gewoontes zouden de stad tot een dood lichaam maken. Daartegenover zou hij 
de stad moeten verkennen als een ‘louter haptische verkenner van een zeer groot uit 
aarde, planten en allerlei bouwmaterialen samengesteld voorwerp’ (124). Toch gaat 
hij daarbij gericht te werk. Hij wil dat de namen van straten of andere voorwerpen in 
Avignon meteen ‘een concreet beeld oproepen en een reeks van doelbewuste 
bewegingen’ (124-25). De verbeelde aankomst mag dan wel modaal neergeschreven 
worden, wat de verteller er plant te doen, laat nog weinig over van het fragmentaire, 
onsystematische, toevallige of argeloze dat centraal stond aan het begin van de 
verkenning van Avignon (8). 

De stad is dan ook niet langer een vrouwenlichaam noch een levend lichaam. De 
stad is een lichaam geworden dat klinisch uit de context wordt gelicht en op de 
operatietafel wordt gelegd:  

Aandachtiger dan elke arts, elk fysioloog zal hij nu levenstekenen van dit zeer 
grote lichaam gadeslaan: voeding, assimilatie, bloedvorming, vertering, ritmiek 
van slapen en waken, van peristaltiek en antiperistalitek [sic], van de hartslag 
en de bloedsomloop, van alle ademhalingen – dagelijkse, wekelijkse, 
maandelijkse, jaarlijkse en seculaire (125). 

De verteller die aan het begin van het boek iets anders wou bevredigen dan ‘wat 
wetenschapslui omwille van de objectiviteit moeten verwaarlozen’ (8) overtreft in 
deze verbeelde aankomst hun drang naar objectiviteit. Zijn waarneming is 
systematisch, cerebraal en geheel gericht op objectieve kennis, en hij gaat daarbij 
instrumenteel te werk. Hij zal ‘uitkienen,’ ‘aandacht besteden’, ‘waarnemen’, 
‘onderzoeken’, ‘uitmaken’, ‘zich een beeld vormen’ (127-28). Alle termen wijzen op 
een afstandelijke en klinische beschouwing van een stad die hij zelf onaangetast wil 
laten.  

De verteller vraagt zich af ‘of een heel mensenleven wel volstaan kan om naar 
deze stad te kijken. Om ze te zien met de ogen van een vreemdeling, maar ook met 
die van een inheemse winkelier (…) En met de ogen van alle doden, vagebonden (…)’ 
(128). Hij zou zijn verkenning zelfs in de richting van de toekomst willen voeren ‘met 
de blik van de geniale bouwspeculant, van de utopische urbanist’ (129). Opvallend 
daarbij is dat de verteller zijn rol als klinische beschouwer dan zou moeten opgeven. 
Hoewel in de oproep naar veelzijdigheid een streven naar volledigheid en waarheid 
doorklinkt, veronderstelt zij een empathisch inlevingsvermogen en een beroep op de 
verbeelding. Het is echter niet zo dat deze verschillende blikken zouden leiden tot 
een versnipperde waarneming. Zij convergeren alle naar een alwetende blik die de 
totaliteit van Avignon kent. De verteller verlangt naar ‘de blik (…) die wéét – de 
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goddelijke blik waarvan we alleen maar onredelijk halsstarrig kunnen hopen dat wij 
er ooit eens deel aan zullen hebben’ (25).23  

In de laatste paragrafen van de roman lijkt de verteller er zich van bewust dat hij 
zichzelf met dit project buiten het werkelijke leven plaatst. Wanneer hij eindelijk het 
Palais de Papes zal betreden, vreest hij van de andere toeristen gescheiden te 
worden als de ‘man die te veel weet, de samenzweerder die zijn mond voorbij heeft 
gepraat, de spion die zich door zijn buitengewone belangstelling heeft verraden’ 
(129). De kans bestaat dat hij ‘van dit ogenblik af onherroepelijk van de 
buitenwereld der levende mensen afgezonderd’ is (129).  

De paradoxale conclusie is dat de ultieme aankomst in Avignon niet kan 
betekenen dat de hoofdpersoon zich ‘hier’ voelt. Hij blijft afgesneden van zijn 
omgeving en van de anderen. In Avignon kan hij slechts het lid van een vijandig leger 
zijn dat in de stad is geïnfiltreerd en zijn leven zo op het spel zet (124). Al is het niet 
duidelijk tot welk leger hij behoort, zeker is wel dat deze aankomst op deze manier 
slechts zijn dood kan betekenen. Dat impliceert dat de reciprociteit of de 
gelijktijdigheid met de stad slechts kan bestaan wanneer hij de eigen ervaring 
uitsluit. Deze ontkenning van de eigen ervaring geldt niet enkel voor de stad, maar 
ook voor het contact met de ander.  

13.4  De schaamtevolle benadering van de vrouw 

In haast elke trip die de hoofdfiguur naar of langs Avignon maakt is er wel een vrouw 
die hij verlangt, die zijn aandacht grijpt, die in zijn gedachten spookt. Zo is er Danièle 
die hij tijdens zijn eerste verblijf in het dorp leert kennen, maar met wie hij slechts 
moeizaam in contact komt. Enkele maanden later hunkert hij ernaar haar terug te 
zien, maar ‘zij verschijnt niet in het dorp’ (36). In de daaropvolgende tussenstop te 
Avignon op de weg naar huis, blijft hij in een café zitten ‘omdat er een hoer was die 
me net zo aankeek als Danièle, ze had dezelfde ogen en dezelfde mond’ (36). Ook in 
de verbeelde tocht speelt de verteller met de gedachte aan vrouwelijk contact. Zo 
komt ‘de verleidelijk romaneske mogelijkheid’ in hem op dat een hem niet eens 

 
                                                      
23 Vitse stelt: ‘De vermenigvuldiging en convergentie van perspectieven leidt idealiter tot een totaalbeeld 
van de stad. De perspectieven mogen dan verschillen, maar de werkelijkheid waarop ze een perspectief 
zijn, blijft één en totaal’ (Vitse 2008, 541). De verschillende blikken leiden niet tot verschillende beelden 
van de stad, maar worden geïntegreerd in één totaalvisie die zou overeenstemmen met de werkelijkheid 
van Avignon.  
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bekende vrouw hem zou opwachten aan het station (120). Zijn tocht uit een plek 
nabij Villeneuve naar Avignon zou gestuurd worden door ‘het bestaan van een vrouw 
op de andere oever’ (125). Onopmerkzaam en met een grote vergetelheid doet hij de 
stad aan, ‘zolang geen begeerlijke vrouw verscheen, die dan een buitensporige, 
volstrekt onevenredige aandacht wekte’ (95).De benadering van Avignon is dan ook 
steeds een benadering van de vrouw, ze vormen een en hetzelfde project.  

Of toch niet? Vrouwen zijn deel van de stad en de werkelijkheid die hij benadert, 
maar zij lijken tevens ‘buiten het verhaal en de opzet van het boek te vallen, of ze 
horen erbij om stokken in de wielen te steken’ (Note 2004, 155). De hoofdfiguur zou 
‘uren-, dagenlang moeten kijken’ naar de stad, ‘men zou die wiskundig heldere 
structuur voorgoed in zich moeten opnemen’ (1970, 78), maar het verlangen naar 
seksueel contact verstoort die blik: ‘de gedachte dat er in deze stad mooie jonge 
vrouwen zijn die graag met hem zouden paren holt zijn lichaam uit’ (78). De 
vrouwen en de anderen vormen op die manier zowel een middel als een hindernis 
om de stad te leren kennen.  

Om deze dubbelheid in kaart te brengen wil ik in deze sectie ingaan op het affect 
schaamte en op de discursieve orde van het lichaam. Rond schaamte pivoteert deze 
analyse. Zij wijst ons namelijk op de mechanismen van de moeizame benadering en 
doet ons de negatieve zelfevaluatie van de hoofdfiguur begrijpen. Daarnaast geeft 
schaamte inzicht in de aspiraties die de hoofdfiguur sturen alsook in sociale normen 
die de hoofdfiguur in anderen belichaamd ziet, maar waarvan hij zichzelf 
buitengesloten voelt. De sociale norm bestaat zowel in een burgerlijke preutsheid als 
in een onbevangen jeugdigheid (13.4.2). Die laatste erkent de hoofdfiguur niet als 
een norm, maar als een concretisering van de persoonlijke utopie van contact 
waarnaar hij streeft (13.4.1). Dat het niettemin om een norm gaat blijkt uit de 
discursieve orde van het lichaam omdat zij de meetlat vormt waarmee andere 
lichamen geëvalueerd worden (13.4.3).  

13.4.1 Schaamte en het contact met de anderen 

De ambiguïteit in het begeren dat de hoofdfiguur drijft in zijn benadering van de stad 
en de anderen, krijgt nergens in de roman een meer gebalde expressie dan in 
volgend citaat: ‘dat niets hem ertoe heeft kunnen bewegen in deze stad iemand aan 
te spreken (…), niets buiten een radeloos, beschaamd, voor zijn gelijken en 
stamgenoten nooit avouabel begeren’ (80). Zijn begeren is wat hem in contact brengt 
met de anderen, maar tegelijk schaamt hij er zich voor. Zijn begeren is radeloos en 
buitenproportioneel zodat het niet kan worden geuit zonder dat de schaamte het 
remt. De hoofdfiguur ziet zichzelf steeds al als iemand die mogelijk beschamend 
bevonden kan worden omdat hij zijn eigen verlangen wantrouwt. Wanneer Danièle 
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en enkele van haar vriendinnen hem al giechelend voorbij wandelen, maakt hij 
meteen zichzelf tot het object van spot: ‘eerst later zou het in hem opkomen dat dit 
vervaarlijke, hem uithollende gegiechel wellicht ook haar tot voorwerp had’ (28). 

Eigen aan schaamte is dat zij niet los te denken valt van interesse of verlangen. 
Een subject ervaart pas schaamte ten opzichte van iets of iemand wanneer dat iets of 
iemand eerst zijn verlangen of interesse heeft gewekt: wanneer iemand zijn 
identiteit investeert in een bepaalde norm of beeld, maar daarin faalt; wanneer 
iemand ten opzichte van zijn mentor of bij de begeerde ander zich meent belachelijk, 
dom of lichamelijk onhandig te gedragen. Schaamte wordt geactiveerd door iets dat 
die interesse verstoort, maar het in tegenstelling tot afschuw niet geheel kan 
uitschakelen (Sedgwick e.a. 2003, 97). In navolging van Silvan Tomkins ziet Eve 
Kosofsky Sedgwick schaamte dan ook als het resultaat van een gebroken circuit. Zo 
zou een kind zich schamen wanneer het object van verlangen, bijvoorbeeld de 
moeder, de verlangende blik niet beantwoordt. Deze verstoring van een proces dat 
uit is op connectie leidt tot schaamte: ‘Shame floods into being as a moment, a 
disruptive moment, in a circuit of identity-constituting identificatory 
communication’ (Sedgwick 2003, 36).  

Schaamte werpt het individu op die manier terug op zichzelf en onderhoudt 
steeds een relatie tot de identiteit van het subject. Schaamte stelt de vraag naar wie 
je bent omdat zij steeds verbonden is met wat of wie je wil zijn. Schaamte verhoogt 
‘the subject’s relation to itself, or its sense of itself as self’ (Ahmed 2014, 104). Sara 
Ahmed citeert Sartre die stelt dat hij zich schaamt ‘of what I am’ (idem). De 
geïntensifieerde relatie tot zichzelf lijkt binnen Ahmeds optiek slechts te kunnen 
bestaan als een afkeer van het eigen ik. Sedgwick is daarentegen meer ambigu over 
het effect van schaamte op je identiteit: ‘one is something in experiencing shame, 
though one may or may not have secure hypotheses about what’ (Sedgwick 2003, 
37).24 

Lauren Berlant pikt in op die gedachte. Ze wijst erop dat ‘the structure of shame’ 
niet noodzakelijk moet worden gelinkt aan ‘the experience of shame’ (Berlant e.a. 
2008). Ze bekritiseert de mimetische neiging onder vele onderzoekers om structuur 
 
                                                      
24 Schaamte wordt dan ook beschouwd als hét affect dat een ruimte zou creëren waarin het idee van 
subjectiviteit zich zou kunnen ontwikkelen. Dat moet niet essentialistisch worden opgevat; Sedgwick 
spreekt van ‘the place where the question of identity arises most originarily and most relationally’ (2003, 
37). In zijn boek over Auschwitz wijdt Giorgio Agamben een hoofdstuk aan schaamte als een funderend 
affect voor onze subjectiviteit. Schaamte zorgt immers voor een verlies van identiteit, voor een 
versplintering van de ervaring van het ‘ik’, maar in datzelfde moment is het ‘ik’ getuige van die 
versplintering en in die observatie is hij subject. Agamben: schaamte ‘is nothing less than the fundamental 
sentiment of being a subject, in the two apparently opposed senses of this phrase: to be subjected and to 
be sovereign. Shame is what is produced in the absolute concomitance of subjectification and 
desubjectification, self-loss and self-possession, servitude and sovereignty’ (2002, 107). 
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en ervaring op elkaar te betrekken. Ze herleiden emotie op die manier tot een 
transparante en algemene categorie die weinig rekening houdt met de lichamelijk en 
epistemologisch verwarrende effecten van een emotie. Voor Berlant houdt de 
structuur van schaamte een gebroken circuit in, maar hoeft die niet noodzakelijk te 
leiden tot schaamte als ervaring. Ze stelt 

that the feeling of the world withdrawing from you and therefore throwing you 
back on yourself could be described as shame, but that says nothing about the 
experience of it. The broken circuit could also involve anger, numbness, hunger, 
a desire to self-stimulate, a compulsion to repeat, the pleasure of a recognition, 
grief, and/or curiosity, and these wouldn’t merely be defenses against the 
impact of the pure feeling of shame, but actually different responses to being 
affectively cut off (Berlant e.a. 2008). 

In Aankomen in Avignon veronderstelt de hoofdfiguur steeds een disconnectie tussen 
zijn verlangen en dat van de anderen. Zijn ervaring van de werkelijkheid is er steeds 
een waarbij hij niet in een relatie van reciprociteit staat: ‘Uitgestoten? door hun 
onderlinge, voor hem ontoegankelijke gemeenzaamheid? door hun glimlachen dat 
evengoed louter goedwillig kon zijn?’ (19); ‘hoe misplaatst en uit de toon zou hij zich 
dààr niet gevoeld hebben’ (21); wanneer hij zich afvraagt wat een taxichauffeur van 
hem vindt, is zijn gok: ‘een rijkeluiszoontje dat men (…) voorlopig uit de kring van 
familie en kennissen verwijderd heeft’ (56). De evaluatie van zijn gedrag laat de 
hoofdfiguur afhangen van de mate waarin dat overeenstemt met het object van 
verlangen. Zo piekert hij over het begeerde, lang vermeden en uiteindelijk 
beschamende contact met Danièle:  

Ofwel heeft hij alle gebaren van Danièle misverstaan en zich door zijn 
huiverigheid en zijn uiteindelijke toenadering bespottelijk gemaakt; ofwel zijn 
meisjes niet alleen benaderbaar maar verlangend benaderd te worden, en dan 
moeten zijn in schaamte gesmoorde begeerten als vanzelfsprekende 
verlangens erkend worden (33). 

Door een breuk in het circuit waarin een subject zijn identiteit wil constitueren, 
wordt het subject in schaamte op zichzelf teruggeworpen. Bovenstaand citaat geeft 
ook aan dat de interesse blijft voortbestaan, en dat schaamte steeds pogingen blijft 
ondernemen tot sociaal contact, ‘toward uncontrollable relationality’ (Sedgwick 
2003, 37).  

Net dat gebrek aan controle is wat de hoofdfiguur van Aankomen in Avignon 
moeilijk valt. Schaamte, zo stelt Elspeth Probyn in haar vaak persoonlijke studie 
Blush, ‘reveals with precision our values, hopes, and aspirations, beyond the 
generalities of good manners and cultural norms’ (2005, x). De hoofdfiguur hoopt op 
een wereld waarin mensen elkaar argeloos en gemakkelijk kunnen benaderen, een 
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tijd waarin ‘relationality’ niet langer ‘uncontrollable’ is omdat die nu 
vanzelfsprekend is geworden: ‘over een eeuw, wanneer wildvreemde mensen elkaar 
zullen naderen en aanspreken zonder zelfs aan het bestaan van verlammende 
barrières te denken’ (1970, 69).  

In Probyns optimistische verhaal stuwt schaamte ons in de richting van onze 
waarden en aspiraties. Schaamte verstoort onze interesse, maar doet ze daardoor 
net toenemen: ‘more shame, more interest’ (2005, 15). Schaamte heeft positieve – in 
de zin van productieve – effecten. Schaamte doet ons anders nadenken over het 
eigen ik, over onze nabijheid tot anderen. Probyn begrijpt de uiting van schaamte als 
productief voor ‘an alternative “ethos of engagement between constituencies”’ (35). 
Voor Aankomen in Avignon is een dergelijk positief verhaal in verband met schaamte 
niet te schrijven. De hoofdfiguur ziet zijn schaamte niet als een productieve 
mogelijkheid. In zijn utopie gaan mensen op een natuurlijke wijze met elkaar om, 
terwijl hij zijn schaamte ervaart als een restrictieve en oneigenlijke kracht. Steeds 
opnieuw ondervindt hij moeilijkheden om ‘met mensen te spreken: altijd weer 
dezelfde schuwheid, dezelfde tegennatuurlijke terughoudendheid’ (1970, 52, mijn 
accentuering).  

De utopie van de hoofdfiguur kent weinig productiviteit. Wel maakt ze hem 
afkerig van het theater dat het sociale verkeer vaak is (Vitse 2008, 508). Voor 
wellustig contact wil hij niet ‘de prijs van geveinsde hartstocht of joviale 
luchthartigheid’ betalen (1970, 78). Positieve effecten heeft die weerzin niet. Ze 
bevestigt voornamelijk het status-quo waarbij het hoofdpersonage tegen de barrière 
blijft leunen zonder dat die omvalt. De utopische horizon is zelfs niet opgenomen in 
de verbeelde aankomst in Avignon. In de eerste weken zoekt hij geen contact met 
anderen, en tracht hij geen ‘schuwe, eenzelvige indruk’ te wekken (1970, 124). 
Tevens wil hij een kamer die ‘best zo onpersoonlijk en leeg’ is ‘als die van een 
handelsreiziger, omdat elke nesteling de nodige ontvankelijkheid minder volledig 
dreigt te maken’ (125). Dat staat in schril contrast met het verlangen, uitgesproken 
in het begin van de roman, om er met een ‘zeer jonge, onbekende, op seksuele 
experimenten beluste vrouw’ te wonen (22). De idee van een avontuur lijkt in deze 
thuiskomst afwezig te zijn.  

Van contact met mensen lijkt ook in het vervolg van zijn tocht maar weinig sprake. 
Er zijn de verbeelde vrouwen die ik noemde in de inleiding tot deze sectie, maar 
daarover kan hij niet uitweiden omdat zij ‘op voorhand tot een symbolisch gebruiks- 
of verbruiksvoorwerp >zouden@ worden herleid’ (125). De argumentatie is bizar, 
omdat andere bewoners evengoed niet als mensen van vlees en bloed aan bod 
komen. Andere ontmoetingen lijken te worden ‘gesteriliseerd tot niets meer dan 
neutrale “dagindelingen”’ (Scheer 1971, 281) van allerhande beroepen (1970, 125-
26). De toeristen spreekt de hoofdfiguur niet aan, maar toch zal hij zich ‘een beeld 
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vormen van de afkomsten der toeristen en van de verschillende tijdstippen die ze 
verkiezen om Avignon aan te doen’ (1970, 128). De inhibitie tot reëel contact blijkt 
nog duidelijker wanneer hij meent een functie als ‘tolk of nachtwaker in een hotel’ te 
moeten opnemen (128) om dergelijke informatie in te winnen.  

Het lijkt erop alsof de hoofdfiguur de schaamte tracht uit te schakelen door 
zichzelf te reduceren tot een functie of een observator. De observator blijft echter 
een interesse behouden in zijn object, en datzelfde object kan schaamte opwekken 
wanneer het de observator beschouwt als een voyeur. Op het einde van het boek 
wordt de hoofdfiguur bevangen door ‘een aan waanzin grenzende vrees om (…) te 
worden onderscheiden als (…) de spion die zich door zijn buitengewone 
belangstelling heeft verraden’ (129). De schaamte en de angst om een 
buitenstaander te zijn, vallen ook in de verbeelde aankomst niet uit te schakelen. 

In het heden beweegt de hoofdfiguur niet in de richting van zijn utopische horizon 
omdat hij onmachtig is ‘om aan de geboden werkelijkheid te beantwoorden’ (23). In 
zijn omgeving ziet hij mogelijkheden die beantwoorden aan zijn verlangen naar 
contact, maar zijn schaamte remt hem. Zo is er Danièle, een ‘aankomend meisje van 
een jaar of veertien, met lang, donkerblond sluikhaar’ dat hem opvalt ‘doordat ze 
veel naar hem opkeek’ (28). De ervaring met Danièle leidt vooral tot een zeer 
negatief verhaal van schaamte. ‘When shamed, one’s body seems to burn up with the 
negation that is perceived (self-negation); and shame impresses upon the skin, as an 
intense feeling of the subject “being against itself,”’ schrijft Sara Ahmed (2014, 103). 
Omdat hij niet in staat is om Danièle aan te spreken wanneer zij en haar vriendinnen 
in zijn buurt zijn, gaat de schaamte van de hoofdfiguur gepaard met een afkeer van 
zichzelf: ‘Wat voor een dwaas was hij dan dat hij zijn beverig verlangen negeerde 
terwijl de tongen van zijn begeerte al haar lichaamsdelen belikten’ (1970, 29). De 
schaamte toen heeft voor ‘een onuitputtelijke voorraad van schaamte’ geleid 
waaronder hij nu nog steeds kreunt. Zozeer zelfs dat hij Danièle zou willen opzoeken 
om haar zijn excuses aan te bieden: ‘Pardonne-moi, je suis un pauvre con’ (30).  

Deze negatieve evaluatie van de eigen persoonlijkheid ontstaat deels doordat het 
subject de pijnlijke ervaring niet kan afschuiven op de ander. Schaamte vindt steeds 
plaats ten opzichte van een (al dan niet geïnterioriseerde) ander, een ander naar wie 
men verlangt of die men positief evalueert. Onder de blik van de ander mag het 
subject zich inferieur of verkeerd voelen, de ander is daar volgens Ahmed niet de 
oorzaak van (2014, 104-105). Op dit punt is haar beschrijving van de negatieve 
ervaring van schaamte te beperkt, en moet de onbepaaldheid van Berlant in rekening 
worden gebracht. In Aankomen in Avignon leidt de schaamte van de hoofdfiguur tot 
misogynie, tot een beschimpen van het object van verlangen: ‘trachtend zijn 
hunkering te smoren in een grimmige minachting voor het meisje dat als een hoer op 
de drempel zat’ (31).  
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Opmerkelijk is dat de beschamende inhibitie bij de hoofdpersoon niet zozeer 
afkomstig is van het object van het verlangen maar van de anderen in de omgeving. 
Wanneer hij in een restaurant een vrouw wil aanspreken, moet hij het diner zo lang 
rekken tot de andere gasten zijn verdwenen: ‘voor geen geld ter wereld zou hij haar 
voor een nieuwsgierige, gnuivende, ironische of geërgerde getuige willen 
aanspreken’ (80). Danièle is ‘onaanspreekbaar doordat twee jongens met haar 
stonden te praten’ (31). Die anderen vormen een extra belemmering, maar lijken 
voornamelijk een middel tot uitstel om zijn schaamte niet het hoofd te bieden: ‘Soms 
dacht hij: “Als ik haar alleen kan spreken doe ik het”’ (29). Later stelt hij immers dat 
‘hij haar vriendinnen niet zo hevig vreesde als >Danièle@ zelf,’ omdat hij hen wel iets 
durfde te vragen (29).  

Wanneer hij uiteindelijk Danièle en de andere meisjes benadert, ervaart hij zijn 
eigen lichaam: ‘Hoe links, hoe stuntelig voelde hij zijn lichaam. Zozeer, dat hij het 
misschien wel was die afscheid nam’ (32). Schaamte is een wisselwerking tussen 
onthulling en bedekking.25 Schaamte voelt aan alsof het lichaam blootgesteld is aan 
de ander, en het schaamtegevoel zet het lichaam ertoe om zich te verbergen, om zich 
op zichzelf terug te trekken. Dat leidt tot een niet te ontwarren knoop waarin het 
subject zichzelf verstrikt. Het subject trekt zich op zichzelf terug, maar tegelijk is dit 
zelf aangetast in zijn identiteit: ‘In shame, the subject’s movement back into itself is 
simultaneously a turning away from itself. In shame, the subject may have nowhere 
to run’ (Ahmed 2014, 104).26 De hoofdfiguur vlucht weg van de beschamende 
situatie, maar voelt zich daarna niet opgelucht: ‘Hij zit in zijn verbazing als te midden 
van een alle zintuigen verlammend lawaai’ (1970, 33) en hij ervaart een ‘lethargische 
verwondering’ (33).  

De negatieve ervaring van schaamte kenmerkt in hoge mate de ervaring van 
Avignon, en ze houdt niet op wanneer de hoofdfiguur al getrouwd is met ‘het blonde 
meisje’. Zo kan de hoofdfiguur zich van hun eerste rit samen naar het dorp slechts 
herinneren dat hij een boek van Claus las, en dat hij bij het uitstappen in Parijs ‘een 
graatmager, mannequinachtig, donker opgemaakt meisje ziet schaterlachen’ en zich 
door die lach ‘gekwetst’ weet (92). Dat hij zich net door dat type meisje beschaamd 
voelt, heeft te maken met de seksuele normen waarmee hij worstelt.  

 
                                                      
25 Ik gaf in een eerder aan dat het verraden van de werkelijkheid bij Robberechts gepaard gaat met 
schaamte. In de dubbele beweging van bedekken en onthullen, zet de auteur alles in op onthullen omdat 
hij meent op die manier tot een meer authentieke communicatie met de ander te komen. 
26 Agamben ziet dit ‘terugtrekken’ als een onmogelijke vlucht die leidt tot dezelfde verstrikte ervaring: ‘the 
unrestrainable impulse to flee from oneself is confronted by an equally certain impossibility of evasion’ 
(Agamben 2002, 105).  
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13.4.2 Schaamte en seksualiteit 

Het feit dat iemand zich schaamt doordat hij faalt ten opzichte van een bepaalde 
waarde of norm, bevestigt dat die persoon zich wil engageren ten opzichte van die 
waarde of norm. Binnen de maatschappij kan schaamte op die manier worden 
ingezet als een afschrikmiddel: ‘in order to avoid shame, subjects must enter the 
“contract” of the social bond, by seeking to approximate a social ideal’ (Ahmed 2014, 
107). De angst voor schaamte kan ervoor zorgen dat mensen aan bepaalde sociale 
normen willen beantwoorden, terwijl de omarming van die normen het risico van 
schaamte met zich meebrengt. Vooral op het gebied van seksualiteit is de relatie 
tussen schaamte en normativiteit sterk. Bepaalde seksuele identiteiten (zoals ‘queer 
identities’) worden gestigmatiseerd en als beschamend beschouwd door een sociale 
gemeenschap. Het wel of niet aanvaarden van de norm brengt een wel of niet 
problematische sociale positie of familiale verhouding met zich mee. Wie de norm 
wel aanvaardt, blijft op zijn beurt weliswaar steeds onderhevig aan het gevaar 
schaamtevol tekort te schieten.  

Benadrukt Ahmed op die manier voornamelijk het repressieve karakter van 
normering, dan belicht Lauren Berlant waarom mensen zich in de eerste plaats 
aangetrokken voelen tot normen. Normativiteit is niet enkel een ‘powerful adhesive’ 
omdat ze een onproblematische positie impliceert, maar ook omdat ze de belofte 
inhoudt ‘to protect a fantasy that there is something simple in the human (…). 
Sexuality is a place people learn to invest in not just as truth but as simplicity, a 
referent, a point among other ballasting points’ (Berlant 2007b, 442). Normativiteit 
brengt een horizon met zich mee van een ‘hier en nu’ waarin het subject 
vanzelfsprekend met de omgeving en met de ander kan omgaan. Naar een dergelijke 
horizon snakt de hoofdfiguur in Aankomen in Avignon.  

Tussen zijn zestien en vierentwintig jaar doet de hoofdfiguur een twintigtal keer 
Avignon aan, waardoor de stad een symbool wordt voor zijn overgang van de 
puberteit tot de volwassenheid: ‘Tussen deze nog niet vermoede, levensschokkende 
toekomst die hem zal overkomen als een bovenmenselijke opdracht (…) en dit 
ongevaarlijke verleden als een enkele grote vakantie: de stad Avignon?’ (1970, 12-
13). In deze tijd heeft hij vooral moeite met de aanvaarding van de monogamie. 
Hoewel hij een relatie heeft met het blonde meisje uit Brussel dat later zijn vrouw zal 
worden, heeft hij in Avignon niet de intentie om haar trouw te zijn: ‘hij is 
vierentwintig jaar, en te weten dat in Brussel een meisje niets liever vraagt dan met 
hem te vrijen en te spelen en te slapen is hem niet genoeg’ (78). 

De hoofdfiguur lijkt zich in deze overgangsfase tussen twee seksuele normen in te 
vinden. Enerzijds is er de burgerlijke en katholieke geïnspireerde norm waarin hij is 
opgevoed; anderzijds is er de norm van seksuele vrijmoedigheid en 
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vanzelfsprekendheid die hij bij anderen vermoedt of belichaamd ziet. Na de eerste 
ontmoeting met de dertiger Jacqueline in een restaurant, keert hij zeven weken27 
later vanuit het dorp terug naar de stad: ‘wat hem dan toch onweerstaanbaar naar 
Avignon drijft is het gevoel dat hij de enige, de laatste man ter wereld is die zich 
spijtig van ontucht onthoudt. Het is met een satersgemoed dat hij Avignon nadert, 
vast besloten om tot elke prijs met Jacqueline naar bed te gaan’ (84). Deze bedenking 
veronderstelt dat alle mannen zich probleemloos overgeven aan ontucht wanneer ze 
daar zin in hebben, en dat ze zich niet druk maken wanneer ze er zich van 
onthouden. Aan beide veronderstellingen voldoet de hoofdfiguur niet: hij heeft spijt 
én hij laat zijn verlangen onbevredigd. Mogelijk zit de burgerlijke norm hem in de 
weg: begrippen als ‘satersgemoed’ en ‘ontucht’ impliceren een norm waarin 
seksualiteit geen vanzelfsprekend, maar een negatief gedrag is.  

Aan de burgerlijke norm wil hij zich onttrekken, maar daarin slaagt de 
hoofdfiguur amper – een falen dat hem beschaamt. Jacqueline blijkt hij uiteindelijk 
niet te kunnen vinden: ‘Hoe zou hij dan die zeven weken van deugdzaamheid niet 
vervloeken?’ (84). Verschillende malen beschimpt de hoofdfiguur zijn eigen stijf en 
keurig gedrag. Bij hun eerste ontmoeting had Jacqueline hem, ondanks haar 
schijnbare avances, niet mee naar huis genomen. De hoofdfiguur laat haar gaan, 
‘gewillig, zonder te zaniken of te dreigen, zoals het een welopgevoede jongen 
betaamt’ (83). Hij geraakt niet uit het keurslijf van de norm waarin hij is opgegroeid, 
terwijl die norm telkens opnieuw zijn verlangen frustreert. Niet enkel is hij 
‘onherroepelijk te schuchter’ om een vrouw aan te spreken, maar ook ‘te “beleefd”’ 
(78). En het is met een ‘doffe berusting’ dat hij met een hem maar matig 
interesserende hoer meegaat, ‘met een soort van vrees om anders onbeleefd te zijn, 
ondankbaar’ (85). Na deze onbevredigende, niet aan zijn begeerte beantwoordende 
seks zal hij nog ‘herhaaldelijk (…) masturberen, grimmig als een zichzelf kastijdende 
kluizenaar’ (85). Het is onduidelijk of hij boete doet omdat deze betaalde seks 
ondergeschikt is aan de vrije liefde, of omdat zij niet strookt met zijn opvoeding.28  

De andere norm van seksuele vrijmoedigheid trekt de hoofdfiguur uitermate aan, 
maar boezemt hem tevens angst in. Zo zijn er twee meisjes die een rit naar Avignon 
‘onvergetelijk’ maken:  
 
                                                      
27 De verteller merkt op: ‘Het wekt verwondering dat het zeven weken duurt voor de bekoring om een 
dinsdagavond in Avignon door te brengen hem te machtig wordt’ (84). Het citaat lijkt de suggestie van 
Hugo Claus, naar aanleiding van zijn romantitels De verwondering en Schaamte, te bevestigen dat beide 
gevoelens dicht bij elkaar liggen (Claus in Anoniem, 1972). De verwondering om zeven weken te wachten 
alvorens in te gaan op het eigen verlangen, zou evengoed schaamte kunnen opwekken om zoveel angst of 
lafheid.  
28 Vitse schrijft naar aanleiding van deze passage: ‘Ondanks zijn hoerenbezoek is hij in gedachten een ware 
puritein’ (2008, 508). Evengoed zou je kunnen zeggen dat masturbatie en hoerenbezoek de zonden zijn 
ten opzichte van het geloof in de vrije liefde.  
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beiden zo rank, hun huid is zo donker dat hij ze voor zigeunerinnen zou 
aanzien indien ze niet zo vrijgevochten gekleed waren in een slordige trui en 
een nauwaansluitende broek – of misschien een kleurige, flodderige maar korte 
rok. De behaaglijke, niet eens meer uitdagende manier waarop ze hun chewing-
gum kauwen, en de reizigers aankijken, alles aan ze maakt dat gewone mensen 
zich bedreigd voelen, gesloopt, vermolmd (89-90). 

De meisjes zijn ‘te levendig, te vrijgevochten’ (91), ze dragen hun kleren ‘zo 
zelfbehaaglijk,’ zijn ‘veel te dartel,’ en stralen een ‘onaantastbare vrankheid’ uit (90). 
Het gedrag van de meisjes is niet uitdagend. Ze zijn er niet op uit om een reactie van 
de ander uit te lokken omdat ze die ander niet nodig hebben. Uit hun behaaglijk 
gedrag leidt de verteller af dat ze tevreden zijn met zichzelf.  

Dat staat in contrast met het gedrag vol schaamte en inhibities van de hoofdfiguur, 
en net daarom is hij door hen gefascineerd: het ‘beeld van de twee jonge meisjes 
blijft hem onuitwisbaar en schroeiend bij’ (91). Hoewel zijn vrouw naast hem in de 
bus zit, vraagt hij zich af of hij zou kunnen weerstaan aan hun wenkende vinger. De 
vraag hoeft niet te worden opgelost. Zij zijn zo vrijgevochten dat zij hem zouden weg 
spotten (90). De zekerheid van uitsluiting ontkracht alle hoop op een mogelijke 
bevrijding.  

Wil hij bevrijd worden, dan zal de aanzet van de ander moeten komen. Zo ‘wéét’ 
hij ‘dat er mooie vrouwen zijn die onwillige jonge mannen een enkele nacht 
afbedelen, waarom mij dan niet?’ (85). Hij verlangt, met een verwijzing naar La Mère 
van Bataille, op contact met ‘een Réa, of een Hansi’ (79). Hier speelt opnieuw het idee 
van avontuur, maar opnieuw sluit de hoofdfiguur zichzelf bij voorbaat uit van een 
dergelijke gebeurtenis. Zulke vrouwen zouden slechts ‘leedvermaak’ met hem 
hebben, iets waarbij hij een misogyne sneer niet achterwege laat: ‘omdat zij – en 
misschien alle vrouwen – minder de begeerte willen bevredigen dan ze opwekken’ 
(79).  

De angst is zo groot en de zekerheid van uitsluiting zo absoluut dat de hoofdfiguur 
zelfs geen dancing durft te bezoeken waar ‘de vrolijke drukte (…) alle avances in de 
hand moet werken’ (79). Het lijkt hem ‘vanzelfsprekend’ dat de jonge inwoners van 
de stad hem ‘als een platvloerse, geile pretzoeker zouden buitenkijken’ (79). 
Intussen zit hij op een rustig en weinig bevolkt terras van een café voor rijke 
toeristen. Het verschil in locatie is betekenisvol. Hij zit op een terras dat beantwoordt 
aan zijn burgerlijke afkomst en ziet ‘>k@eurige vrouwen’ hun boodschappen doen 
(78), terwijl hij vermoedt dat in de dancing ‘jonge stedelingen, donkerharige, 
witgehemde jongens en verrassend elegante meisjes tegen elkaar gedrumd staan’ 
(77-78).  

Hoe onverzoenbaar beide normen zijn, blijkt uit de trip door Avignon met het 
‘blonde meisje’ en haar donkerharige vriendin. Wanneer zij samen door de stad 
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lopen, merkt hij op: ‘hoe ze als vanzelfsprekend maar grondig gescheiden blijven van 
al die meestal jonge, gemoedelijk pratende, drinkende, gesticulerende, etende, 
gewone mensen van Avignon’ (69). Deze gewone jonge mensen springen vrij met 
elkaar om, terwijl zij gedrieën aan het kibbelen zijn, mogelijk door zijn ‘wrevel’ over 
zijn verbondenheid aan het Brusselse meisje: ‘dat hij het blonde meisje heeft 
gekozen en geen ander, dat hij aan hààr verplicht is, dat zijn keuze tot haar is beperkt’ 
(67).  

13.4.3 De jongeren en de vinkup 

De norm waaraan de hoofdfiguur het lichaam afmeet zijn de vrijmoedige, jonge en 
viriele lichamen. Het gaat om het contrast tussen de elegante meisjes in de dancing 
en de keurige dames met hun boodschappen. Die norm geldt ook voor mannen. Zo is 
er ‘de knaap wiens dartel lichaam – donkere spleetogen, helle tanden, slanke, 
gespannen dijen – >de hoofdfiguur@ (…) afgunstig geboeid bespiedde’ (27).29 Van het 
lichaam van de hoofdfiguur krijgen we weinig omschrijvingen, maar de mate waarin 
hij aangeeft dat hij geen deel heeft aan deze losse groep van jongeren impliceert dat 
zijn lichaam in zijn ogen niet die kenmerken heeft. In die zin kan er een scheiding 
bestaan tussen zijn werkelijk lichaam en de eigen beleving ervan.30 Als puber had hij 
een groot lichaam, maar daarbinnen zat ‘een verkleumd, huiverend ineengedoken 
oorlogskind met wijde angstogen’ (12). Dat idee echoot na in de gehele roman. Hij 
voelt zich ‘een stumperd, een misbaksel, een onreine dwaas’ (30). Op het einde stelt 
de verteller dat er een moment komt dat hij ‘rijp’ zal zijn voor ‘het echte, integrale 
Avignon’ (125), wat met terugwerkende kracht impliceert dat hij dat al die tijd 
daarvoor niet was.  

Opmerkelijk is dat de schoonheid en viriliteit van de personages niet altijd 
eigenschappen zijn van het lichaam, maar van zaken die dat lichaam modelleren: 
kledingstukken, maquillage. Een van de weinige uitspraken over het lichaam van zijn 
geliefde, maakt hij via een dergelijke omweg: ‘Maar zij heeft de witte, zeer korte 
shorts vergeten die haar dijen zo volmaakt deden uitkomen’ (72). Vrouwen worden 

 
                                                      
29 In het vroege werk van Robberechts is er een homo-erotische strekking. In het begin van de roman 
maakt de veertienjarige hoofdfiguur een toenadering tot een jongen die hij ‘lief? mooi? sympathiek? heeft 
gevonden’ (10). In ander werk van Robberechts is het homo-erotische verlangen uitdrukkelijker aanwezig 
(bijvoorbeeld 1968, 90-95; 1969, 146-150, 166-168, 203). Ik behandel dit verlangen niet in deze analyse 
omdat het amper aan bod komt in deze roman. 
30 Dat onderscheid is nog sterker in ‘Een verkenning van Christian H.’. Volgens zijn toekomstige vrouw Cee 
beschouwde iedereen hem als een ‘playboy’, terwijl hij zelf ‘niets meer vreesde dan te worden aangezien 
voor wat ik mezelf voelde: een navrante, dromerige onbenul, zo schromelijk onnozel en onwetend dat ik 
het niet kan uitdrukken’ (1968, 96). 
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voortdurend getaxeerd op wat zij aanhebben of op de wijze waarop ze zich hebben 
opgemaakt. Van de eerste maal dat hij Danièle zag herinnert hij zich haar ‘helkleurige 
halssnoer en rinkelende armbanden, de lippen geverfd’ (28). Later beschrijft hij hoe 
haar ‘tengere lichaam geprangd in haar spijkerbroek en nauwsluitende trui’ zat (31). 

Deze beschrijvingen zijn weinig evaluatief, en de normering moet dan vooral 
blijken uit de aandacht die hij aan deze vrouwen besteedt. Van een ‘dikke vrouw’ in 
een café, ‘jong nog, met lang, donker sluikhaar, lichte sandalen, een lichtblauwe 
broek’ (38), negeert hij de blikken. Op de trein zit hij dan weer bijna te 
‘klappertanden van begeerte voor het niet eens bijzonder knappe, wel mooi 
opgemaakte meisje’ tegenover hem (76).  

Het model waarmee hij deze vrouwen evalueert is letterlijk het model. In een café 
komt een vrouw binnen, ‘jong, slank en mooi, wel misschien een mannequin’ (38). 
Jacqueline is ‘geen beauté’, maar heeft wel een ‘boeiend’ lichaam en een gelaat dat 
‘weinig make-up zou behoeven om zo fascinerend te zijn als dat van de 
ongenaakbaarste actrice’ (79). In tegenstelling tot Geeraerts in Gangreen I die een 
dergelijke schoonheidsnorm omschreef als een teken van levenskunst, toont 
Robberechts zich bewust van het kosmetische ervan. In de tekst ‘Projecties van een 
vinkup’, opgenomen in Tegen het personage (1968, 62-77) beschrijft hij 
naaktmodellen en mannequins als een ‘vinkup’, een vreemdsoortig wezen dat gelijkt 
op een vrouw maar er geen is. Make-up is bij een vinkup organisch en natuurlijk, niet 
te scheiden van haar lichaam (68). Een vinkup vertoont allerlei lichaamskenmerken 
niet, wat de vraag doet rijzen of het wel om een menselijk lichaam gaat. De vinkup 
heeft geen lichaamsgeur, beharing, ontlasting of zweetafscheiding. Mogelijk is het31 
zelfs niet onderhevig aan de zwaartekracht (69). Zou het kunnen, zo vraagt de 
verteller zich af, dat de lichamen van een vinkup de ‘vleesgeworden mannelijke 
begeerten’ zijn, ‘negatiefbeelden van hetgeen wij hardnekkig bij de werkelijke 
vrouwen missen’ (71). Een dergelijk besef van fantasieprojectie vinden we in 
Gangreen I niet terug.  

Men moet zich dan ook hoeden om vinkups met werkelijk bestaande vrouwen te 
vereenzelvigen (76). Kan een ‘toegankelijke vinkup’ immers nog ‘een werkelijke 
vinkup’ zijn, vraagt de verteller zich af (73). De waarschuwing lijkt terecht, maar 
binnen de context van Aankomen in Avignon lijkt zij misplaatst. Datzelfde idee van 
‘vinkup’-achtige ontoegankelijkheid weerklinkt in verschillende beschrijvingen van 
vrouwen bij wie de hoofdfiguur zich uitgesloten voelt. Jacqueline als de 
‘ongenaakbaarste actrice’, ‘een graatmager, mannequinachtig donker opgemaakt 

 
                                                      
31 ‘>D@at vinkup een het-woord is wijst misschien niet méér op geslachtloosheid dan het woord meisje?’ 
(1968, 68). 
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meisje’ van wie de lach hem kwetst (92), de ‘drie zeer jonge, mooi opgemaakte 
meisjes’ die hem ‘schaamteloos’ aankijken (84), de vrouw aan wie het niet valt te 
zien dat ze de nacht heeft doorgebracht in een slaapcoupé, ‘zonder één haartje in de 
war, zonder één kreuk in haar grijze tailleur’ (91). Dit schijnbaar gemak en deze 
schijnbare ongenaakbaarheid vervullen de hoofdfiguur met verwondering.  

Opmerkelijk is echter dat de verteller terugblikkend toch telkens opnieuw een 
mogelijkheid tot contact ziet. Was hij opmerkzamer geweest voor sommige signalen, 
dan had hij kunnen zien hoe sommige vrouwen naar hem verlangden. Zo beseft de 
verteller ‘nu, eenvoudig, duidelijk’ dat in Danièles gedrag ‘vrijmoedige avances te 
herkennen’ waren (28-29). Bij een Brussels meisje (een ander dan zijn vrouw) zal 
het enige jaren duren vooraleer ‘hij erkennen zal dat heel haar houding ontvankelijk 
was, verwachtend, instemmend, en dat het meisje van Lloret waarschijnlijk min of 
meer onbewust met hem had gekoketteerd’ (12). Aan de hand van dit motief van 
verprutste mogelijkheden, wil ik deze analyse concluderen.  

13.5  Ter conclusie: de vermoeiende mogelijkheden 
van de werkelijkheid 

In een recensie van Aankomen in Avignon en De grote schaamlippen spreekt Georges 
Wildemeersch over Robberechts’ ‘vertwijfelde poging het eeuwige te laat, dat altijd 
een terugkeer naar het verleden inhoudt, te elimineren’ (Wildemeersch 1970). Deze 
poging houdt verband met een ‘ander wezenlijk kenmerk van Robberechts’ 
levensvisie’ dat de recensent later vermeldt: ‘de obsessieve drang naar 
volmaaktheid’ (idem) die zich in het werk van Robberechts vaak vertaalt in het 
verlangen naar de verrijzenis. In de voorgaande analyse kwamen beide aspecten aan 
bod in zowel de benadering van de werkelijkheid als de benadering van de vrouwen. 
In dat proces van een telkens uitgesteld ‘aankomen’, gold ‘Avignon’ als een lege 
betekenaar: hij verwees zowel naar het tekort dat de hoofdfiguur in het heden 
voortdurend meemaakt als naar een perfect bestaan waarin elk gebrek en elke 
ontoereikendheid afwezig zijn.  

In de benadering van de werkelijkheid speelt het tekort de centrale motor in het 
relaas dat een weergave wil vormen van de ervaring die een jongeman heeft van de 
door hem een twintigtal keren bezochte stad Avignon. Het geheugen is gebrekkig, het 
dagboek is karig of misleidend in zijn informatie, en de verteller neemt dan ook zijn 
toevlucht tot hulpstukken als plattegronden en allerhande teksten. Zijn streefdoel is 
een ervaring van totale reciprociteit die hij voornamelijk wil creëren door de stad 
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zodanig te observeren dat hij er een totaalbeeld van krijgt. Die volmaaktheid wordt 
verbeeld in de ideale aankomst in de stad Avignon.  

Net als in Gangreen I en Turks fruit betekent de benadering van vrouwen in 
Aankomen in Avignon voornamelijk een zoektocht naar seksueel contact. Daarin 
schiet de verteller telkens tekort: door zijn opvoeding die hem te welgemanierd 
maakte om zich ten volle aan zijn verlangen over te geven; doordat hij zichzelf 
schaamtevol uitgesloten voelt van de vrijmoedige en zelfbehaaglijke 
omgangsvormen die hij vooral bij jongeren waarneemt; door de vinkup-achtige 
onaantastbaarheid die hij vrouwen toekent. In zijn utopie zullen er van dergelijke 
discrepanties geen sprake meer zijn omdat mensen niet langer drempels zullen 
ervaren in hun toenadering tot de ander.  

Wat Robberechts in zijn verbeelding van het volmaakte bestaan uitschakelt, is de 
verantwoordelijkheid voor de eigen keuze: de keuze om zich tot die persoon te 
wenden en tot de ander niet (concreet: om bij het blonde meisje te zijn, en bij de 
anderen niet), de keuze om aan sommige aspecten van de werkelijkheid wel belang 
te hechten en andere niet (concreet: wel het schilderij Le Couronnement de la Vierge 
dat hem op een of andere manier treft (1970, 64), niet de muurschilderingen of 
grafmonumenten waarvan hij zich weinig herinnert (65)). Dit ontwijken van keuze 
en verantwoordelijkheid is niet louter een verbeelde horizon, maar treedt op 
verschillende manieren naar voren in de roman.  

Ten eerste wordt het duidelijk in de afwezigheid van een traditioneel verhaal. Paul 
Claes stelt terecht dat de gebeurtenissen ‘om zichzelf worden verteld en niet om hun 
eventuele samenhang’ (Claes 1979, 132). Er is geen logische ontwikkeling, er is geen 
intrige. Symptomatisch hiervoor zijn de achteloze mededelingen waarmee de 
verteller ons op de hoogte brengt van de evoluties in de relatie tussen de hoofdfiguur 
en het blonde meisje: ‘Zij zullen besluiten te trouwen’ (88); ‘Zijn blonde vrouw is 
bevrucht, maar dat weten ze nog niet’ (92). Zo gesteld lijkt de relatie zich buiten de 
hoofdfiguur om te voltrekken.  

Een tweede exponent van deze keuze-ontwijking is het verlangen naar een 
thuiskomst in een avontuur, het verlangen dat iets of iemand anders zijn leven in een 
bepaalde plooi zal leggen.32 Ten derde is er het motief van de verprutste 
mogelijkheden. Vanuit het verlangen naar het avontuur hoeft het niet te 
verwonderen dat de verteller geplaagd wordt door de idee van allerhande 
mogelijkheden die hij niet heeft benut: zij zijn in het geval van de werkelijkheid 
elementen waarvan hij iets had kunnen leren, en in het geval van de vrouwen zijn ze 
 
                                                      
32 Een idee dat kernachtig wordt uitgedrukt in het buitensporige belang dat Robberechts’ hecht aan post: 
‘wat ik er zo in verlang (…): een verandering in mijn leven die ik zou ontvangen, niet zelf zoeken’ 
(Robberechts 1987, 133). 
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avonturen die zijn leven zouden kunnen veranderd hebben. Zelfs al doen de 
mogelijkheden dat niet, dan nog zou het benutten ervan hebben geleid tot meer 
volmaaktheid: meer werkelijkheidservaring, meer genot.33 

Op dit punt vormt Robberechts’ werk een merkwaardige echo van de 
hedendaagse maatschappij. De idee dat de mens volmaakter is naarmate hij meer 
mogelijkheden benut, sluit aan bij de tegenwoordige prestatiemens die elk potentieel 
moet verwerkelijken en elke kans moet grijpen die hem wordt aangeboden. In De 
vermoeide samenleving stelt de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han dat onze 
maatschappij lijdt aan ‘een overmaat aan positiviteit’ (2014, 12) die het maken van 
een beslissing bemoeilijkt. Om die stelling te verhelderen, onderscheidt Han een 
positieve en een negatieve potentie. De eerste is het ‘vermogen iets te doen’, terwijl 
de laatste het vermogen is om iets niet te doen, om ‘nee te zeggen’ (35). Het 
heersende maatschappijmodel zet in op de positieve potentie. Het stelt zich voor als 
permissief, het meent dat niets onmogelijk is, dat alles zou moeten kunnen en dat de 
maatschappij steeds beter wordt wanneer de mens zoveel mogelijk zijn vermogen 
om iets te doen benut.  

Dat leidt tot hyperactiviteit, overprestatie en overcommunicatie die in feite 
vormen van passiviteit zijn: wie niet in staat is ‘nee’ te zeggen, is in feite de slaaf van 
alle prikkels, impulsen, mogelijkheden die zich aanbieden. De gevolgen van dit 
geweld van de positiviteit zijn uitputting, burn-out, depressie. Daarbij gaat het om ‘de 
vermoeidheid van de positieve potentie: ze maakt het onmogelijk iets te doen’, wat 
verschilt van de moeheid van het ‘niet-doen’ die een keuze veronderstelt (47). De 
vermoeidheid van de positieve potentie ontstaat met andere woorden uit het gebrek 
aan negativiteit, uit het onvermogen om nee te zeggen, uit het onvermogen om niet 
op een mogelijkheid in te gaan, om niet te kunnen beslissen op welke mogelijkheden 
men wel reageert en op welke niet.  

In de analyse van Aankomen in Avignon zagen we hoe de verkenning van de vele 
aspecten van de werkelijkheid de ervaring van de hoofdfiguur bloedeloos en afwezig 
maakt totdat zij uiteindelijk leidt tot de dood. Die kunnen we lezen als het gevolg van 
het blijven uitputten van de mogelijkheden die de verkenning van een stad biedt. Op 
het probleem van de verkenning van de werkelijkheid ent zich bij Robberechts 
immers steeds de moeilijkheid van de taal die op haar beurt allerlei mogelijkheden 
opent:  

 
                                                      
33 ‘Ik loop voorgoed gemiste wellusten achterna en kan me maar geen waarschijnlijke toegangsweg 
inbeelden van mijn verlangens naar de werkelijkheid,’ is slechts een van drie uitspraken op deze ene 
pagina van De grote schaamlippen waarin Robberechts zich beklaagt over het mislopen genot (1969, 152). 
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Binnen het menselijke krijgen talrijke, maar doorgaans niet ontelbare met 
woorden uitgedrukte hypothesen een zin. Vandaar dat elke menselijke 
werkelijkheid – een weg, een voorwerp, een huis, een dorp, een stad – intricaat 
en boeiend omdat men weet dat ze niet ontoegankelijk, niet ondoordringbaar 
is, ook zo vermoeiend is (Robberechts 1969, 178). 

In het vierde deel van Aankomen in Avignon somt de schrijver aan de hand van de 
frase ‘men kan schrijven’ allerlei mogelijkheden op die zouden kunnen worden 
verkend met betrekking tot Avignon. De lijst lijkt echter voornamelijk de gehele 
onmogelijkheid van het project te onderstrepen (Scheer 1971, 279).  

Deze vergelijking tussen Robberechts’ wereldvisie en de hedendaagse 
maatschappij is niet bedoeld als kritiek. Wel stelt zij ons in staat om enkele vragen te 
stellen bij Robberechts’ project en dan met name bij de norm of utopie waarvoor 
Robberechts het schrijven inzette. De hedendaagse norm is immers niet die van 
Robberechts. Vandaag leidt de mens aan vermoeidheid omdat hij zich over-
identificeert ‘met voorgegeven definities van succesvol presteren die tegelijk 
appelleren aan het eigen zelf als een potentieel van te verwerkelijken mogelijkheden’ 
(Laermans 2015). Die norm is in hoge mate onzichtbaar omdat hij net appelleert aan 
de zelfontwikkeling van het individu in zogenaamde vrijheid: alles kan! 

In een tijd waarin de burgerlijk-katholieke maatschappij ontmanteld werd en 
waarin de opkomst van de consumptiemaatschappij nog niet geheel tot het 
bewustzijn doordrong, ervaart Robberechts een hoge mate van permissiviteit: 
‘Moraal, moraal: er is geen ontkomen aan, zohaast men beseft dat àlles mag, dat àlles 
mogelijk is, moet men wel “in vrees en beven” zijn levenswijze ontwerpen’ (1987, 
139). Verschillende malen legt Robberechts de klemtoon op de wil zijn eigen leven te 
ontwerpen, maar tegelijk spreekt hij voortdurend over de normale werkelijkheid 
waarvan hij vervreemd is, de normale mensen van wie hij afgesneden is, het normale 
(seksuele) contact waaraan hij geen deel heeft. De wil om bij die normaliteit te horen, 
staat schijnbaar in contrast met de wil tot zelfcreatie.  

Deze paradox sluit aan bij de werkelijkheid die gegeven is, maar die door zijn 
raadselachtigheid tegelijk steeds nog moet komen. Het vlees (het lichaam, de 
lichamelijke ervaring, de werkelijkheid) moet woord worden: de werkelijkheid moet 
in de taal binnengebracht worden. Tegelijk dient het woord steeds vlees te worden: 
het woord moet samenvallen met de werkelijkheid, of moet als bemiddelaar 
verdwijnen. De taak van de schrijver bestaat in de poging zo goed mogelijk de 
werkelijkheid met taal te benaderen, en in die zin berust Robberechts’ schrijven 
tevens op een hoge mate van negativiteit: het wantrouwen tegenover allerhande 
literaire vormen die de werkelijkheid van zijn opaciteit en discontinuïteit ontdoen, 
wantrouwen tegenover taalgebruik dat pretendeert zonder meer naar de 
werkelijkheid te verwijzen.  
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Toch is Robberechts’ wereldbeeld gericht op een algehele positiviteit, een algehele 
‘adjustering’. Dat leidt tot de destructie van het andere dat door Sven Vitse, in een 
artikel waarin hij Robberechts en Jacques Derrida in dialoog brengt, omschreven 
wordt als datgene ‘wat ons niet toelaat om ooit “geadjusteerd” te zijn aan wat dan 
ook’ (Vitse 2010a, 69). Net dat gebrek houdt een horizon open, creëert de 
mogelijkheid tot toekomst en verandering, tot verantwoordelijkheid en beslissing. In 
Robberechts’ utopie valt dat allemaal weg. Wanneer woord en werkelijkheid 
samenvallen, verdwijnt de auteur die niet langer de verantwoordelijkheid kent van 
de benadering. Daarnaast houdt de utopie van een drempelloos en volmaakt bestaan 
de verdwijning in van de ander: ‘grenzen, drempels en overgangen >zijn de zones@ 
waarachter het geheimzinnige en het raadselachtige wonen, waar het atopisch 
andere begint. Met die grenzen en drempels verdwijnen ook de fantasieën voor de 
ander’ (Han 2014, 146). Met de ander verdwijnt de kunst en verdwijnt de wereld als 
alles wat ons gegeven is maar wat ons onbekend blijft (cf. 13.2). En daarmee 
verdwijnt het leven. Wie de gift van de wereld ‘in zijn volle onhandelbaarheid kan 
ontvangen’ zou iemand moeten zijn die ‘er ten volle van geniet (…) dat hij aan die 
wereld vasthangt via een punt waarin alles verdwijnt, een punt waarin hij inderdaad 
niemand is’ (Vande Veire 2003a). 

In afwachting van de deze onmogelijke utopie brengt een dergelijke 
levensbeschouwing van de positiviteit voornamelijk schaamte met zich mee. 
Wanneer alles kan, wanneer geen negatieve distinctie kan worden gemaakt en de 
gehele werkelijkheid zich opent als mogelijkheid, leidt elk verzuim van een kans tot 
schaamtevolle zelfkritiek. Schaamte lijkt wel het affect van de positieve potentie: het 
beschamende tekort terwijl men meent het vermogen te hebben om iets te doen. In 
een maatschappij waar ieder vooral trots moet zijn (op zijn job, zijn kinderen, zijn 
geliefde, zijn seksuele aard, zijn lichaam), kent die schaamte geen uitweg en weinig 
recht van bestaan. In die zin vormt het project van Robberechts een dubbele 
getuigenis: niet enkel van de schaamte zelf, maar ook van de verstikkende en 
beschamende kracht die het verlangen naar het normale, het drempelloze en louter 
positieve telkens opnieuw is. 
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 14 Koorddansen tussen lichaam en geest: 
Ambivalentie als discours in Paul-
tegenpaul van Paul de Wispelaere 

Zulke tonelen kan ik bij tientallen beschrijven, en 
met allerlei variaties. 

Paul de Wispelaere, ‘Het vat der Danaïden’ 

 
In de openingspagina’s van Paul-tegenpaul stelt de schrijvende ik-figuur de vraag 
naar de manier waarop hij zijn eigen identiteit en vrijheid kan affirmeren in de 
wetenschap dat hij op allerlei manieren gebonden is aan ‘de woekering van het 
leven, van gevoelens, stemmingen, neigingen en klierafscheidingen’ (De Wispelaere 
1970, 7). Anders dan bij Robberechts is de derde roman van De Wispelaere niet de 
aftastende benadering van een antwoord. Veeleer is hij de dubbelzinnige weergave 
van wat de hoofdfiguur als de kern van zijn identiteit beschouwt.  

Die weergave is ten eerste dubbelzinnig omdat deze kern, zoals de titel aangeeft, 
een ambivalent karakter heeft. Het literaire alter ego van Paul de Wispelaere 
beweegt van pool naar tegenpool: van cerebraal naar lichamelijk, van de literatuur 
naar het leven, van het abstraherende denken naar de concrete natuur, van het 
objectieve naar het subjectieve, van het creatieve naar het kritische. Elk van de 
fragmenten waaruit de roman is opgebouwd is een uitdrukking van deze 
ambivalentie:  

Enerzijds, anderzijds: aan deze dialektiek van denken, voelen en oordelen 
ontkom ik niet omdat ik niet aan mezelf ontkom. Wie mij daarin wil aanvallen, 
mag en moet dat doen, hij heeft zelfs de plicht mij op deze plek te kwetsen 
omdat hij precies daar mijn wezenheid kan raken (De Wispelaere 1970, 69). 

De verteller presenteert de kern van zijn identiteit als een dialectiek tussen polen, en 
doet dat op een zelfbewuste manier.  
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Dit reflecterende zelfbewustzijn vormt een tweede reden voor de dubbelzinnige 
weergave van zijn identiteit. De hoofdfiguur is een schrijver die zich bewust is van de 
vervormende en objectiverende aspecten van de taal en de literatuur. De eigen 
autobiografie tot literatuur maken impliceert een reflectie over deze transformatie 
en haar gevolgen voor de eigen identiteit: hoe stemt het personage overeen met de 
levende persoon; vervormt de literatuur zijn herinneringen en zijn verleden? 
Dergelijke vragen keren in talloze variaties terug, waardoor de schriftuur van De 
Wispelaere leest als een ‘literatuur tot de tweede macht: een literatuur die zich in 
hoge mate bewust is van zichzelf en die, terwijl ze zich schrijft, zichzelf in de spiegel 
bekijkt, haar eigen problematiek en dubbele bodems onderkent’ (Jans 1990, 98).1 

De problematiek van De Wispelaere is de problematische verhouding tussen de 
talige representatie en de concrete ervaring van het leven. Vanuit die problematiek 
wil ik de lichamelijkheid bespreken die in deze roman een dubbele rol speelt. Op het 
vlak van de ervaring is het lichaam het sterkst verbonden met de genoemde 
woekering van sentimenten, ervaringen en stemmingen. De schrijver moet zich op 
een afstand plaatsen van deze belevingen en emotionele schokken om voor zichzelf 
de gewenste vrijheid en identiteit te creëren. Deze ambivalente verhouding tussen 
het lichamelijke en het cerebrale vormt een specifieke manifestatie van de spanning 
tussen de werkelijkheid en de representatie. Op het vlak van de representatie drukt 
de roman de ambivalentie van ‘paul-tegenpaul’ en van de artistieke creatie uit in 
lichamelijke beelden zoals de koorddanser, de ziekte of de erotiek.  

Mijn bespreking van het lichaam zal de vraag opwerpen in welke mate er sprake is 
van een derde reden waarom Paul-tegenpaul een dubbelzinnige indruk geeft: wordt 
de ambivalentie als model immers niet al te rechtlijnig toegepast? Dient de 
ambivalentie zich niet aan als een oplossing onder het mom van een 
problematiserende en kritische houding? In welke mate is de veronderstelde 
spanning tussen het leven (het lichaam) en de literatuur (de taal en de geest) niet 
een theoretische premisse in plaats van een concrete ervaring? Kortom, in hoeverre 
is er geen vangnet gespannen onder het koord waarop de protagonist zijn evenwicht 
tussen twee tegengestelde polen tracht te bewaren? 

In een eerste deel bespreek ik De Wispelaeres poëtica van de ambivalentie en 
onderzoek ik op welke manier Paul-tegenpaul als ‘nouveau journal’ die poëtica 
articuleert. Een tweede deel concentreert zich op het centrale antagonisme tussen de 

 
                                                      
1 Deze tweevoudige dubbelzinnigheid wordt mooi samengevat door P.H. Dubois: ‘Een dubbel dualisme: 
dat van de mens die in zichzelf heeft (h)erkend dat zijn werkelijkheid niet “één” is, maar veelvuldig en dus 
ook vaak tegenstrijdig; en dat van de schrijver die beseft hoe hij in wat hij schrijft nooit de waarheid 
achterhalen kan, omdat die hem ontsnapt op hetzelfde moment waarop zij tot woorden stolt’ (Dubois 
1977, 64). 
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plompe realisten en de creatieve koorddansers. Zijn die eersten in de ban van 
ideologische mistwoorden, dan onttrekt de koorddanser zich daaraan door zijn eigen 
standpunten en geloof telkens uit evenwicht te brengen: hij zweert bij de 
ambivalentie. Of deze ambivalentie niet zelf een discours vormt dat de protagonist 
uitnodigt tot een genotvolle identificatie, staat centraal in het derde deel. Vervolgens 
bespreek ik de representatie van de erotiek en de vrouw waarin de problematiek van 
de ambivalentie het sterkst tot uitdrukking komt. Ik concludeer met een bespreking 
van het engagement in Paul-tegenpaul.  

14.1 Ambivalentie, poëtica en ‘nouveau journal’ 

In 1990 publiceert Paul de Wispelaere in Raster het essay ‘Ambivalentie’.2 Het stuk 
draait rond ‘het grote thema van de onzekerheid en de twijfel, dat knaagt in het hart 
van de moderne literatuur’ (1992, 355). De Wispelaere bespreekt dit thema en 
verschillende vormelijke manifestaties ervan via enkele modernistische auteurs uit 
binnen- en buitenland. Voor wie enigszins vertrouwd is met De Wispelaeres oeuvre, 
leest het stuk als een retrospectieve. Het behandelt in kort bestek diverse aspecten 
van een kernwoord in zijn werk, en het essay haalt verscheidene voorbeelden aan 
die De Wispelaere eerder al (uitvoeriger) besprak. Enkele daarvan komen aan bod in 
Paul-tegenpaul: Paul Valéry en zijn befaamde zin ‘La marquise sortit à cinq heures’ 
(1992, 360; 1970, 138), De Kapellekensbaan van Boon (364-65; 140), Gustave 
Flaubert en zijn these dat de werkelijkheid uit de herinnering geboren wordt (358; 
135), en de erotische scène uit Der Schatten des Körpers des Kutschers van Peter 
Weiss (369-370; 119-120). 

Deze overeenkomsten hoeven misschien niet te verbazen. Binnen het oeuvre van 
De Wispelaere wordt Paul-tegenpaul als vanzelfsprekend met het thema van de 
ambivalentie verbonden (Van Aken 1987, 66). Wat ‘Ambivalentie’ is voor het 
kritische werk, is Paul-tegenpaul mogelijk voor het creatieve werk van De 
Wispelaere: een overzicht van de verschillende manieren waarop ambivalentie zich 
manifesteert in het leven en in het schrijven van de hoofdfiguur. In een interview 
met Hugo Bousset zegt De Wispelaere: ‘Ja, de ambivalentie speelt een belangrijke rol 
in al mijn werk, maar in Paul-tegenpaul is het zeker, en wel op verschillende 
gebieden en niveaus, het centrale thema’ (Bousset 1982, 121). 
 
                                                      
2 Het stuk werd later opgenomen in Tekst en context (1992). Ik citeer uit deze editie. 
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Niet enkel vormt de ambivalentie een thema voor de protagonist in Paul-
tegenpaul als persoon en als schrijver, zij is ook een vormelijke aangelegenheid. De 
roman verbindt immers de diverse genres die De Wispelaere in verspreide 
publicaties heeft beoefend: essayistiek, autobiografisch proza, literatuurkritiek en 
literatuurtheorie. De Wispelaere bedreef deze genres in zijn diverse hoedanigheden 
als criticus bij Het vaderland, als redacteur van literatuur- en cultuurtijdschriften als 
De tafelronde, Diagram en Komma, en als auteur van scheppend proza, met name de 
romans Een eiland worden (1963) en Mijn levende schaduw (1965).3,4 Ik bespreek 
deze vormelijke genremix als een ‘nouveau journal’ (14.1.2), maar ik ga eerst in op 
de voornaamste kenmerken van de poëtica van De Wispelaere (14.1.1). 

14.1.1 Ambivalentie als poëtica 

‘Literatuur als zelfexpressie en literatuur als taalcreatie: ik zie ze beide, uiteindelijk 
boeit het probleem van de raakpunten en de overgangen mij persoonlijk meer dan 
de zuivere verwezenlijkingen ervan,’ schrijft de hoofdfiguur (1970, 71). Tussen beide 
opvattingen in bevindt zich Paul-tegenpaul.5 De roman staat tussen de pool van het 
expressieve autobiografische schrijven en de pool van de radicalere 
taalexperimenten zoals Orchis Militaris van Ivo Michiels waarin ‘aan alle realisme 
wordt verzaakt’ (49). Bij Michiels is de werkelijkheid geheel geabstraheerd en zijn 
expliciete referenties aan een concrete buitenwereld afwezig. Paul-tegenpaul 
verwijst daarentegen naar de alledaagse leefwereld van zijn auteur, het nationale en 
internationale nieuws en een herkenbaar (West-)Vlaanderen.  

De ambivalente positie van Paul-tegenpaul bestaat erin dat deze mimetische 
referenties niet op hun woord worden geloofd: de literaire expressie valt niet samen 
 
                                                      
3 Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende activiteiten en redactionele functies van De 
Wispelaere in de jaren zestig , zie Paul van Aken (1987, 6-7).  
4 In later werk zal De Wispelaere deze genres nooit meer zo expliciet vermengen. Vooral de literaire 
kritiek en theorie zullen naar de achtergrond verdwijnen. In Een dag op het land (1976) valt bijvoorbeeld 
op dat de verteller zich verschillende malen negatief uitlaat over theorie: ‘Dat ik toch ook zelf als een 
theoreticus te boek sta? Godbetert, ja, en ik ben het kotsmisselijk beu’ (1976, 34). Meer bepaald plaatst de 
verteller de abstracte theorie tegenover de concrete kennis: ‘veel scherp gestelde theoretische 
tegenstellingen zouden hun hinderlijk karakter van zelfstandigheid verliezen: het is namelijk goed dat je 
mekaar eens te prooi aan ontmoediging en angst en wanhoop ziet, en dat je mekaar al eens op de wc ziet 
zitten’ (47). In een interview noemt De Wispelaere de jaren zestig en zeventig ‘bij uitstek een periode van 
reflexieve, theoretiserende en kritische activiteit. Dat hing ongetwijfeld samen met ontwikkelingen in de 
moderne literatuurwetenschap en ook met een toename van politieke bewustwording. Maar ik heb wel de 
indruk dat het nu aan het afnemen is, velen hebben er een soort kater aan overgehouden, de lyrische en 
epische aspecten van de literatuur komen weer op de voorgrond. Ook bij mij is dat trouwens het geval, 
denk ik’ (Bousset 1982, 120). 
5 Dat geeft De Wispelaere aan in een interview: ‘Ik denk ook dat mijn eigen creatieve werk zich ergens in 
dat tussengebied bevindt’ (Bousset 1982, 124).  
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met de werkelijkheid. Literatuur is volgens de verteller geen ‘weergave of 
afspiegeling (…) van een reeds bestaande en bekende werkelijkheid’ (39). Hij 
beschouwt de taal niet als een ‘neutraal glazen scherm (…) waardoor de lezer 
moeiteloos en zelfverzekerd op de levensrealiteit neerkijkt’ (40). In zijn artikel over 
de romanpoëtica van De Wispelaere spreekt Bart Vervaeck van een expressieve 
taalopvatting (2003, 97): de taal zou een vooraf bestaande realiteit 
werkelijkheidsgetrouw kunnen weergeven. Deze opvatting hoort bij de traditionele 
roman. De moderne roman waarvan De Wispelaere de pleitbezorger was, huldigt 
daarentegen een creatieve taalopvatting (97). De taal creëert een beeld van de 
werkelijkheid dat nooit ten volle ermee kan overeenstemmen en bijgevolg geen 
accurate representatie ervan kan zijn. Literatuur is geen afspiegeling, maar is 
‘geschreven >en bestaat@ dus louter als taalvorm en literaire constructie’ (De 
Wispelaere 1970, 39).  

Deze laatste uitspraak bevat een mix van relativiteit en verabsolutering. Enerzijds 
relativeert ze het werkelijkheidsgetrouwe karakter van de literatuur. Anderzijds 
wordt de band met de werkelijkheid grotendeels doorgesneden: de literatuur 
bestaat ‘louter als taalvorm en literaire constructie’ (39, mijn accentuering). De 
literatuur maakt zich los van de werkelijkheid én van het subject dat schrijft. Erwin 
Jans spreekt in dat verband van ‘het trauma van de taal als literatuur’ (2003, 85) 
waarin de literaire creatie steeds gepaard gaat met destructie en verlies. De schrijver 
creëert zijn identiteit met taal, maar diezelfde taal verwijdert hem van zijn concrete 
werkelijkheid, waardoor hij zichzelf verliest. In Paul-tegenpaul schrijft de 
hoofdfiguur:  

Mijn eigen historische ik wordt slechts tot werkelijk bestaan gebracht en 
gefixeerd in de taal- en stijlvorm die ik schrijf, en wordt daarin tegelijk on-
historisch en onpersoonlijk: objektief. De artistieke vormgeving is daarom de 
hoogste wijze van denken, maar ze verwijdert zich steeds verder van het 
empirische ik (135).6 

Deze combinatie van creatie en destructie is ‘essentieel’ in de romanpoëtica van De 
Wispelaere (Vervaeck 2003, 94). Ze wijst op de ambivalente relatie die er bestaat 
tussen het schrijven en leven, tussen literatuur en de wereld, tussen de auteur als 
levende persoon en als personage.  
 
                                                      
6 In ‘Dagboeknotities’ uit Elf in Vlaanderen staat een meer expliciete variatie van dezelfde passage: ‘Dan 
geldt deze gedachtengang: het gewone denken (en dus ook het gewone spreken), dat met een dikke 
navelstreng vastzit aan het twijfelachtige “ik”, is zoals het leven zelf: verward, vaag, vormloos; hoe verder 
de taalexpressie zich daarvan verwijdert, hoe zuiverder, hoe gevormder, hoe juister ze wordt. De 
artistieke vormgeving is daarom de hoogste wijze van denken, maar ze verwijdert zich steeds meer van 
het “ik”, streeft er hardnekkig naar de navelstreng door te knippen’ (1966b, 56). 
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Deze ambivalentie is zowel positief als negatief (98). Negatief omdat ze zorgt voor 
de vervreemding tussen tekst en werkelijkheid waardoor de eigen identiteit als een 
ander wordt: ‘als gold het een vreemdeling die op bezoek is’ (1970, 32). Positief 
omdat deze vervreemding aanleiding geeft tot het voortdurende verhalen en 
schrijven. Zouden literatuur en realiteit samenvallen, dan zou het niet langer nodig 
zijn om verhalen te scheppen. De mogelijkheden van de literatuur ‘liggen, ambivalent 
genoeg, in de onmogelijkheid tot kennis en weergave van de te beschrijven realiteit’ 
(De Wispelaere 1992, 357).  

Het ambivalente karakter van het schrijven moet steeds erkend worden. Nooit kan 
de schrijver zeker zijn van de werkelijkheidsgetrouwheid van zijn woorden. Daarom 
moet de auteur ‘zichzelf als in een spiegel wantrouwig gadeslaa[n]’ en steeds een 
‘angstige twijfel aan de authenticiteit’ kennen (1970, 134). Authenticiteit is bij De 
Wispelaere niet de eenheid van taal en werkelijkheid, maar bestaat ‘in de nooit 
eindigende poging om taal, bewustzijn en leven met elkaar te verzoenen’ (Vervaeck 
2003, 99). Met dit authenticiteitsbegrip gaat ‘de methode van het kritische en 
reflexieve schrijven’ gepaard: ‘van het verhalen en beschrijven dat zichzelf 
gaandeweg tot probleem maakt en tegenspreekt en gedeeltelijk opheft’ (De 
Wispelaere 1970, 35). Schrijven veronderstelt steeds een metabewustzijn dat zich 
buigt over de verhouding tussen wereld (leven) en literatuur (schrijven), en 
daarover in metafictionele passages kritisch reflecteert. 

Poëticaal huldigt De Wispelaere een mens- en wereldbeeld dat open en 
veranderlijk is. Nooit is er een perfecte creatie van een ‘in zichzelf berustende 
volmaaktheid’ (De Wispelaere 1967b, 101). Het trauma van de taal als literatuur is 
bij De Wispelaere geen exceptioneel moment, maar een constante crisis. Die ziet hij 
uitgedrukt in ‘het vat der Danaïden’ dat hij beschouwt als ‘een prachtig symbool van 
het menselijke leven, want het houdt de verhalen in stand, het houdt het 
kunstscheppen in stand’ (102). Telkens opnieuw moet de mens beginnen aan het 
verhaal van en over zichzelf. Die verhalen zijn als puzzelstukjes die hij echter niet 
kan ordenen tot één helder beeld: ‘alle stukjes passen aan elkaar maar precies 
daardoor kunnen ze nooit samengevoegd worden tot een vaste, dwingende figuur, 
iedere poging daartoe is een nieuw verhaal’ (103). Een dergelijke ‘dooreengegooide 
puzzel’ (103) vormt Paul-tegenpaul als ‘nouveau journal’.  
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14.1.2 Paul-tegenpaul als ‘nouveau journal’ 

‘En op deze manier en op deze plaats begint weer een bladzij journaal te ontstaan’ 
(1970, 159), schrijft de ik-figuur. Met dergelijke opmerkingen en met de ondertitel 
1969-1970 kondigt Paul-tegenpaul zichzelf aan als een dagboek.7 Hoewel de tekst 
dagboeknotities bevat, is hij zowel meer als minder dan een dagboek (Vervaeck 
2004, 193). Minder omdat het boek niet chronologisch opgebouwd is, amper 
tijdsaanduidingen kent en bijgevolg geen dagelijks verslag is van gebeurtenissen of 
mijmeringen. Meer vanwege de verzameling van allerhande genres. In de roman zegt 
de hoofdfiguur daarover: ‘Tussen proza en kritiek kan ik niet kiezen, beide glijden 
bestendig over in elkaar’ (70). Literaire kritieken over het werk van Vogelaar en 
Michiels staan naast herinneringen over voorbije liefdes en overleden vrienden; 
literaire en theoretische polemieken met Kousbroek of cultuurbarbaren naast 
essayistische fragmenten over de relatie tussen literatuur en leven. 

Dit type mengvorm van dagboek, essayistiek en kritiek was aan het einde van de 
jaren zestig niet uitzonderlijk. In het algemeen sluit het aan bij verschillende 
tendensen in de prozavernieuwing van de jaren zestig zoals de doorbreking van 
genreconventies, hybridisering en defictionalisering (cf. 2.2). Meer specifiek wijzen 
Hans Vandevoorde (2009, 2011) en Matthieu Sergier (2011) erop dat het dagboek 
een gegeerd genre is in de sixties. Voor de specifieke experimenten ermee, reserveert 
Vandevoorde de term ‘le nouveau journal’. Hij spreekt van ‘een mengsel van 
zelfbeschouwing, reflectie over het schrijven, lectuurnotities, beschrijvingen, 
aforismen, brieven en ook fictionele fragmenten’ (2009, 50). Andere voorbeelden 
dan Paul-tegenpaul zijn Het zomers nihil (1967) van Willy Roggeman, De grote 
schaamlippen van Daniël Robberechts (1969) en ‘Petruia’ in Puin (1970) van 
Weverbergh. Vandevoorde wijst erop dat deze journaals zich kenmerken door een 
‘bewuste constructie’ (2011, 204). Er is sprake van de verwerking van verschillende 
motieven en van de ‘bewerking, selectie en manipulatie’ (207) van eerder 
gepubliceerd materiaal. 

Dat gaat tevens op voor Paul-tegenpaul waarin de periode ‘1969-1970’ niet 
accuraat is. Een groot aantal stukken uit de roman verschenen weliswaar in de in 
1969 gestarte rubriek ‘Lezen om te schrijven, schrijven om te leven’ in het Nieuw 
Vlaams Tijdschrift (Vervaeck 2004, 194), maar andere fragmenten zijn onder andere 
geplukt uit ‘Dagboekaantekeningen’ in Elf uit Vlaanderen (1966) en uit de Komma-
geloofsbrief ‘Het vat der Danaïden. Uit het dagboek van een ik-schrijver’ (1967). 
Naast de tijdsaanduiding klopt ook de chronologie niet. Zo verschenen bijvoorbeeld 
 
                                                      
7 De flap spreekt van een ‘schrijvers-dagboek’.  



 

346 

de kritieken over Vogelaars Gedaanteverandering of ’n metaforiese muizeval en 
Hamelinks Ranonkel respectievelijk in Het vaderland van 1 maart 1969 en 11 april 
1970, maar staan ze in Paul-tegenpaul in bewerkte versies slechts op een tiental 
pagina’s van elkaar verwijderd (1970, 140-143; 161-170). Deze verstoorde 
chronologie valt de lezer ook op zonder dat hij of zij het originele materiaal kent. Zo 
is het september op pagina 15, terwijl op pagina’s 18-22 teruggeblikt wordt naar 3 
en 5 maart en een zomerdag. Vervolgens vermeldt de protagonist op pagina 22 kort 
het overlijden van Stijn Streuvels (15 augustus 1969), waarna op pagina 23 de 
verteller zich polemisch uitlaat naar aanleiding van een recensie van Lieve Scheer uit 
oktober 1968.  

Deze doorbreking van de chronologie valt in verband te brengen met de poëticale 
ambivalentie van De Wispelaere. De constructie onderstreept dat het schrijven een 
eigen realiteit creëert en geen afspiegeling is van de werkelijkheid. Die ontstaat en 
krijgt betekenis in het heden van het schrijven: ‘het verleden bestaat slechts nu, 
gekleurd met nostalgie of schuldgevoel of haat. Zo wordt het een verhaal, een roman, 
in een bepaalde toon gezet’ (111).  

Zo wijst ‘le nouveau journal’ directer dan een roman op de problematische 
verhouding tussen werkelijkheid/ identiteit en tekst. Is het dagboek normaliter een 
retrospectieve, intieme en autobiografische kroniek van alledaagse ervaringen 
(Sergier 2011, 150-51), dan problematiseert ‘le nouveau journal’ het mimetische 
contract. Het dagboek is onlosmakelijk verbonden met de alledaagse realiteit, met 
‘het beweeglijke, vlokkige, wat onachtzame karakter van alle dingen die, terwijl ze 
gebeuren, reeds ontsnappen en overglijden in een toekomst’ (1970, 18), maar als 
bewust geconstrueerd ‘nouveau journal’ wijst het op de autonomie van de tekst. Dat 
is de ambivalentie van ‘le nouveau journal’: de tekst kan maar bestaan dankzij de 
alledaagse werkelijkheid, terwijl die alledaagse werkelijkheid slechts bestaat in de 
specifieke vorm en betekenis van de tekst.  

Tegelijk is deze bewuste constructie en doorbreking van de chronologie 
merkwaardig binnen de hierboven geschetste poëtica. In welke mate verstoort ze 
immers niet het open en dynamische wereld- en mensbeeld? In Met kritisch oog 
schrijft De Wispelaere: een ‘mogelijke relatie tussen mens en “objets” moet, vanuit 
iedere nieuwe situatie, steeds opnieuw gezocht en eventueel tot stand gebracht 
worden, op volkomen subjectieve wijze’ (1967a, 81). Leent het normale dagboek zich 
niet beter tot een dergelijke zoektocht?8 Toegespitst op de thematiek van Paul-

 
                                                      
8 Zie in dat verband De goddelijke hagedisjes van Willy Roggeman waarin een vergelijkbare problematiek 
en poëtica wel in een normale dagboekvorm gegoten wordt: ‘Het betekent dat ik mijzelf wil bewijzen dat 
de creatieve expressie ieder zinloos ogenblik kan doen muteren tot specifiek menselijke zin. Ieder nihil 
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tegenpaul: moet de schrijver niet elke dag opnieuw de ambivalente verhouding 
tussen taal en werkelijkheid en tussen zijn diverse polen boekstaven? 

Op dit punt moeten we een laatste aspect van De Wispelaeres poëtica 
introduceren. De dooreengeschudde puzzel vat De Wispelaere op als een eenheid 
zonder dat hij aan de verscheidenheid en veelheid van de stukjes onrecht wil doen: 
‘de moderne roman >zoekt@ naar een nieuwe samenhang, een voorlopig evenwicht. 
De puzzelstukken worden op nieuwe, complexe en altijd voorlopige manieren in 
elkaar gepast’ (Vervaeck 2011b, 14). Zo spreekt de hoofdfiguur in Paul-tegenpaul 
over de ‘innerlijke gelijktijdigheid van diverse tegenstrijdige en uiteenlopende 
mogelijkheden’ in een roman van Vogelaar (1970, 142). Die tegenstrijdige 
mogelijkheden worden op verschillende niveaus en in verschillende lettertypes 
uitgewerkt, maar vormen niettemin ‘een indrukwekkende artistieke eenheid’ (143-
44).  

De spanning tussen veelheid en eenheid is een leeshouding,9 maar lijkt in Paul-
tegenpaul tevens een schrijfhouding. Fens merkt in zijn recensie op dat er ‘duidelijk 
naar een totaliteit gestreefd’ is (Fens 1971). In zijn typering van Paul-tegenpaul als 
een gefragmenteerd boek is Hugo Brems’ nuancering eveneens betekenisvol: 
‘allemaal fragmenten van een ik, dat de schrijver al schrijvende samensprokkelt, of 
veeleer: al schrijvende samenstelt’ (Brems 2009, 296). Het lijkt erop dat de 
hoofdfiguur zijn identiteit begrijpt zoals hij literatuur leest: een veelheid aan 
fragmenten die hij samenbrengt in een ambivalente eenheid. Op die manier schuift 
de collagevorm van ‘le nouveau journal’ een duidelijke identiteit naar voren: een 
identiteit van de ambivalentie, van paul versus tegenpaul. De vraag die ik in de 
volgende paragrafen wil stellen is welke rol het lichaam daarin speelt en welk effect 
deze identiteit heeft op de representatie van het lichaam. 

 
                                                                                                                                                                      
kan zomers worden en door de schok van de tegenstelden van onzin in zin, van chaos in orde springen( 
(1978, 7). Zie ook Sergier (2013). 
9 ‘Vandaar dat De Wispelaere van de moderne lezer “een scherpe aandacht en een groot 
combinatievermogen” eist: de lezer moet alle uiteenliggende aspecten bij elkaar kunnen brengen, zonder 
de veelheid onrecht te doen in een gemakzuchtige eenheid als een ultieme moraal of waarheid’ (Vervaeck 
2011b, 14). 
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14.2 Plompe tweevoeter versus koorddanser 

De ambivalentie staat in Paul-tegenpaul in een antagonistische relatie met elke vorm 
van ideologie. Een ideologie meent immers dat haar discours wel samenvalt met de 
werkelijkheid, en dat het subject zich er volledig mee kan identificeren. De 
Wispelaere geeft aan dit antagonisme vorm via twee lichamelijke beelden: de 
‘plompe tweevoeter’ (1970, 59) versus de koorddanser. De eerste gehoorzaamt aan 
de uitdrukking ‘Met beide voeten op de grond staan’ (58). Het is een uitspraak van de 
gevestigde machten en instituten: ‘een aanmaning van politici, pedagogen en plompe 
realisten die niet weten wat evenwicht is omdat zij nog nooit gesprongen hebben’ 
(58). Daartegenover staan de koorddansers: 

de koorddansers beschikken over een veel geraffineerdere evenwichtszin 
omdat zij het evenwicht uitdagen: zij lopen op de uiterste grens, zuigen de val 
in de hyperbewuste – en daardoor haast weer onbewuste – spierbeheersing 
van hun lichaam op en worden daardoor creatief (58-59). 

Houdt de plompe tweevoeter vast aan de realiteit zoals hij die kent of zoals die hem 
wordt voorgehouden, dan wil de koorddanser de status-quo uitdagen. In wat volgt 
wil ik aantonen via welke equivalentieketen Paul-tegenpaul dit antagonisme uitdrukt 
(14.2.1) om vervolgens te kijken op welke manier de koorddanser zich onderscheidt 
van de tweevoeter (14.2.2). 

14.2.1 De plompe tweevoeter 

De verschillende elementen van de equivalentieketen drukken alle het gebrek aan 
ambivalentie uit. De elementen zijn rechtlijnig of eenduidig: ze beperken zich tot één 
pool. Die elementen vindt de protagonist terug bij enerzijds het establishment van de 
politiek, de katholieke kerk en de media, en anderzijds bij de massa die hen volgt: 
‘Vlaanderen moet het kalmpjes aan doen, ons uitverkoren volk is nog niet rijp voor 
emancipatie, de belangen van de gechoqueerde huismoeders en die van de heren van 
het establishment laten zich wonderwel verenigen’ (17). Meer in het algemeen gaat 
het om elke ideologie. Zo ziet de hoofdfiguur het verzet tegen nuance en 
ambivalentie ook ‘in linkse en “revolutionaire” middens’ opduiken (36). Ik som eerst 
de meest bepalende elementen op van deze equivalentieketen en geef vervolgens 
enkele citaten waarin verschillende aspecten samen aan bod komen.  

In de eerste plaats bezit het establishment of de massa een lichaam dat zintuiglijk 
gehandicapt is waardoor het blind en doof is voor veranderingen in de werkelijkheid. 
Moet het subject zich volgens de poëtica van De Wispelaere telkens op nieuwe 
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manieren tot zijn omgeving verhouden, dan maken zijn antagonistische 
tegenstanders die oefening niet: de werkelijkheid blijft wat zij volgens hun ideologie 
is. Doordat het lichaam niet van belang is, komt de aandacht te liggen op zijn 
tegenpool: de ziel, abstracte waarden of de ‘geestelijke gezondheid’ (94). De concrete 
ervaring legt het af tegenover het geloof in deze principes of in een Godfiguur. Dit 
vormt een tweede element van de equivalentieketen. Een derde element is de taal: 
woorden en de daarin gevormde ideeën worden steevast omschreven als troebel en 
onzuiver. Een laatste element is een eenzijdige focus op emoties, alsof de hevigheid 
van de emotie waarmee een opinie geuit wordt garant staat voor de waarheid ervan. 
Ik geef enkele citaten waarin twee of meerdere elementen van de equivalentieketen 
aan bod komen. Ik onderstreep daarbij het lichaam, cursiveer de geest, zet de taal 
vet, en plaats EMOTIE in klein kapitaal. 

Over het schoolsysteem dat aansluiting mist bij de ontwikkelingen in de 
politiek, de wetenschap en de kunst: ‘ouderwets en levensvreemd is het een 
bizar lichaam zonder geslacht en zintuigen, maar – als alle officiële organismen 
– met een hoofd als een reusachtige pompoen waarin het gonst van 
mistwoorden als Opvoeding, Cultuur, Burgerzin, Moraal, Traditie, Schoonheid, 
Trouw en Heilige Principes’ (39). 
 
Het samengaan van primitiviteit en rechtlijnig denken: ‘politici doen aan 
dominerende bavianen denken, wat mij het meeste aan hen irriteert is hun 
frasemakerij, de ongelooflijke taal die zij kunnen bezigen’ (148). 
 
Over Kerk en establishment: ‘Onveranderd stroomt hetzelfde beschamende, 
kleffe jargon over de wereld, om de macht en de rijkdom van enkelen in stand 
te houden of te ontzien en de onmondige massa in slaap te wiegen met 
hypnotische toverformules. De officiële wereld, de wereld van de 
Eerbiedwaardige Cultuur, bestaat bij de gratie van een ontzaglijke 
woordzwendel’ (25). 
 
Over de emotionele reactie en eenduidigheid: ‘het EMOTIONELE RADICALISME (…) 
verblindt hem zodanig dat hij zelf tot geen enkele vorm van kritisch denken 
meer in staat is’ (37). 

De taal van de plompe tweevoeters mag troebel en mistig zijn, toch vestigt zij de orde 
van het dagelijkse bestaan. De protagonist hamert erop ‘dat een gevestigde orde en 
een georganiseerd systeem in de eerste plaats een kwestie van gevestigde en volgens 
een bepaalde logika georganiseerde woorden is’ (26). Dit lijkt een paradox te 
impliceren: de woorden spuien mist, maar bevatten niettemin een logica? De 
paradox valt te begrijpen vanuit het antagonisme: bij zowel een troebel als een 
georganiseerd taalgebruik staat de relatie tussen taal en werkelijkheid niet ter 
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discussie.10 De massa laat zich hypnotiseren door de toverformules als waren ze de 
werkelijkheid; het georganiseerde taalgebruik doet alsof het overeenstemt met de 
werkelijkheid.  

Deze talige orde bedreigt de vrijheid en de identiteit van de hoofdfiguur in Paul-
tegenpaul. Dat drukt hij diverse malen in forse verwoordingen uit. Hij spreekt van ‘de 
waanzin van de ongenuanceerde rechtlijnigheid’ die leidt tot ‘uitspraken van oud-
testamentische vernielzucht’ (37). Of nog: ‘Tegen zulke ambivalentie bouwt de 
officiële wereld allerlei stelsels van rechtlijnigheid op, die ik beschouw als 
persoonlijke aanvallen op mij’ (125). Ook de literatuur die deze ambivalentie 
uitdrukt is niet veilig voor het establishment. Het beschouwt de literatuur ‘als een 
vijand’ en tracht ze monddood te maken door uitsluiting of via inlijving: ‘de 
literatuur in dienst van het onderwijs, in dienst van het vaderland, van de 
godsdienst, van de politiek, van het sociale engagement’ (125). De hoofdpersoon 
tracht zich aan dit geweld te onttrekken door als een koorddanser de realiteit uit te 
dagen en uit balans te brengen. Daarin zoekt hij zijn vrijheid en identiteit.  

14.2.2 De koorddanser 

a) Enerzijds, anderzijds 

‘Tegenover de doctrinairen en rancuneuzen van diverse soort, die mij omringen,’ 
neemt de protagonist ‘hoe langer hoe bewuster en hoe overtuigender een houding 
van (…) la volupté de l’intelligence’ aan (36). De geest en de intelligentie krijgen bij De 
Wispelaere het gezelschap van de wellust en het genot. Deze houding laat hem toe  

naar hartelust te ontdubbelen, van alles en iedereen tegelijk het pro en het 
contra te zien, mij achtereenvolgens op verschillende en tegengestelde 
standpunten te plaatsen, met mijzelf te dialogeren, uiteenlopende personages 
in mij te laten opstaan (36).  

De protagonist wil steeds oog hebben voor contrasterende polen en voor de 
interactie tussen beide. Zo bevat een emotie voor de hoofdfiguur geen 
waarheidsaanspraak, maar gaat het erom te kijken hoe ‘>i@ntelligentie en sentiment 
(…) elkaar beurtelings bestoken en geniepig bederven’ (70). Net zo vat hij schrijven 
niet op als een louter geestelijk en cerebraal proces, maar als een combinatie van 
‘observatie, plotseling opduikende vondsten, onweerstaanbare woordcombinaties’ 
 
                                                      
10 Het antagonisme lost de paradox echter niet op. In paragraaf 5 geef ik aan dat het antagonisme ervoor 
zorgt dat de verteller niet in moet gaan op de aard van de logica die de woorden van de plompe 
tweevoeters bezitten. 
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én van ‘onverhoedse aanvallen van weerzien >sic@ of vermoeidheid, jeuk op de rug, 
pijn in de darm’ (34). 

De protagonist kan niet volstaan met het observeren of vaststellen van de diverse 
polen in of rondom zichzelf. Hij moet in deze ‘yin-yang beweging’ naar een evenwicht 
streven: ‘streven, en daarin ligt al voldoende spanning besloten om alle tamheid en 
kleurloosheid uit te sluiten’ (69). De mens moet een koorddanser zijn. Deze 
evenwichtskunstenaars ‘zuigen de val in het hyperbewuste – en daardoor haast weer 
onbewuste – spierbeheersing van hun lichaam op’ (58-59). Het bewustzijn raakt aan 
het onbewuste en het lichamelijke, terwijl het lichaam zijn materiële lichamelijkheid 
ontstijgt door de hyperbewuste beheersing en stilering. 

Dit gedrag belet de verteller niet om standpunten in te nemen of overtuigingen te 
hebben. Alleen mogen die niet als de waarheid worden gepresenteerd: ‘die bezit ik 
niet en ze bestaat niet’ (37). Vandaar dat elke opvatting zich bewust moet tonen van 
zijn relativiteit, van het besef dat ‘iedere overtuiging de waarheid in de weg staat’ 
(33). Vandaar dat de mens als een koorddanser moet ‘>b@alanceren op een dun koord 
van evenwicht met de bedoeling dit evenwicht telkens weer te verstoren’ (70). 
Slechts op die manier kan de mens zichzelf affirmeren in zijn identiteit en zich 
onttrekken aan de heersende opvattingen en machten.  

Door elk standpunt te relativeren en te ontwrichten en door zichzelf zelfbewust te 
observeren waakt de protagonist erover dat hij niet zelf een ideoloog wordt. Dat 
onderscheidt hem van de massa en van het establishment. Tegelijk is er sprake van 
een verabsolutering van de eigen positie doordat hij de koorddanser naar voren 
schuift als de ideale subjectpositie. Zo heet de ambivalentie ‘de enige menswaardige 
geesteshouding’ te zijn (125). In die verabsolutering speelt het lichaam een 
belangrijke rol doordat de ambivalentie verbonden wordt met het natuurlijke en de 
realistische blik. In wat volgt wil ik aan de hand van die twee aspecten nagaan hoe 
we deze combinatie van relativering en verabsolutering moeten begrijpen.  

b)De koorddanser als natuurlijke mutatie 

Het is een gemeenplaats in de studies naar ideologie dat de opvattingen en waarden 
ervan als natuurlijk worden opgevat of als natuurlijk functioneren (Jouve 2001, 18; 
Tambling 1991, 19). Omgekeerd kan het een strategie zijn om de eigen overtuigingen 
als natuurlijk voor te stellen. Zo maskeert men (al dan niet bewust) het ideologische 
karakter ervan, en claimt men een juist begrip te hebben van de werkelijkheid. Een 
dergelijke aanspraak zit vervat in het beeld van de koorddanser:  

De spelende, dansende, dichtende mens, de mens in zijn ogenblikken van 
nutteloosheid en extase, in zijn ogenblikken van sterk verhoogd 
evenwichtsgevoel en van creativiteit, heft op alle mogelijke manieren zijn 
voeten op om aan zijn staat van plompe tweevoeter te ontstijgen (59). 
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Hoewel het opheffen van de voeten een daad is van creatieve wil, vraagt de verteller 
zich af of dit geen ‘nieuwe mutatie’ vormt: ‘een mensentype dat op de toppen van de 
tenen loopt’ (58). Hij spreekt van de ‘>h@omo verticalis, als verlate resultaat van de 
homo erectus’ (58). De verteller stelt de artistieke uitdaging van de status-quo voor 
als een stap in de natuurlijke evolutie van de mensheid. Met lichamelijke beelden 
naturaliseert en legitimeert hij zijn avant-garde.  

Dat heeft normatieve implicaties. De massa’s die staan te kijken naar de acrobatie 
van de koorddansers zijn als ‘de realistische apen die lachten met de eerste, 
vruchteloze pogingen van de homo erectus’ (59). Zij zijn intussen nog steeds apen, en 
zijn inferieur aan de homo erectus zoals die laatste inferieur zou blijven aan de 
‘homo verticalis’. De massa van plompe tweevoeters applaudisseert immers wanneer 
de koorddanser opnieuw met beide voeten op de grond staat: ‘het applaus breekt los, 
de dagelijkse wereld wordt hersteld’ (59). Het moment waarop de koorddanser over 
de hooggespannen koord wandelt, is daarentegen ‘onmenselijk’ (59). De meesten 
willen een dergelijke spanning en dergelijke uitdaging van het bestaande vermijden. 
Vandaar dat de acrobaten ‘aan de rand van de maatschappij’ staan (58), en niet in het 
centrum.  

In dat centrum horen ze wel thuis volgens de verteller. De koorddansers geven 
namelijk uitdrukking aan de dualiteit en de ambivalentie die eigen aan de mens is. 
‘Tegenstrijdigheden zijn heel natuurlijk, wat ons zou moeten waarschuwen voor de 
onzin de rechtlijnigheid van onze redelijkheid,’ citeert de verteller D. Hillenius (30). De 
rede en de logica verstoren de natuurlijke ambivalentie van de mens. Creatieve en 
artistieke mensen durven het tegenstrijdige karakter van de mens opnieuw naar de 
oppervlakte te brengen. Het nieuwe mensentype is in die zin niet enkel een 
progressie, maar ook een terugkeer naar de kern van het mens-zijn. In beide gevallen 
wordt de creatieve daad voorgesteld en gerechtvaardigd als een natuurlijke 
eigenschap die maatgevend zou moeten zijn voor het menselijke bestaan.  

c) Het realiteitsprincipe 

Wat voor de relatie tussen een ideologie en het natuurlijke telt, gaat evengoed op 
voor ideologie en realiteit. In Paul-tegenpaul hekelt de protagonist de ideologische 
pretentie dat een discours zou samenvallen met de realiteit. Toch lijkt ook hij die 
realiteit te claimen. Hij legt de nadruk op ‘het kijken, het nuchtere scherpe kijken’ 
(33) als een middel om de mistwoorden van het establishment door te prikken. Een 
literair voorbeeld: de traditionele roman vertroebelt ‘de werkelijkheidszin’ en staat 
zo een ‘kritisch kijken in de weg’ (38). Het schrijfproject van de protagonist bestaat 
er daarentegen in ‘zichzelf gade te slaan, even geboeid maar emotioneel onbewogen’ 
(32; De Nutte 1986, 32). Dat leidt niet tot navelstaarderij, want een navelstaarder is 
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een ‘blindstaarder’ die zichzelf als centrum van de wereld beschouwt (1970, 32). De 
zelfobservatie richt het vizier evengoed op de wereld:  

Wie scherp toekijkt echter, ontmaskert en verpulvert, niet dramatisch, maar 
met een juist gedoseerde glimlach, die meteen zelf ook gechecked wordt op de 
mogelijke aanwezigheid van een pose. Wie op die manier zichzelf bekijkt, raakt 
aan de hele wereld, leert de hele wereld kijken en glimlachen (33).  

De literatuur en de auteur die scherp toekijken, hebben een breder bereik dan een 
ideologie. Zij zien voorbij de mistwoorden en de poses die de mensen worden 
opgedrongen, en hebben oog voor de diverse polen van het bestaan. 

De manier waarop de protagonist zijn project voorstelt, doet denken aan wat 
Franco Moretti in The Bourgeois als het ‘reality principle’ omschrijft (2014, 83-89). 
Dit principe is deel van het serieuze karakter van de burgerlijke klasse waarmee ze 
zich wou onderscheiden van het carnavaleske van de arbeidersklasse: ‘Serious, is the 
bourgeoisie on its way to being the ruling class’ (74). Aan het realiteitsprincipe, aan 
het ‘coming to terms with reality’, is dan ook een morele les verbonden: het is 
moedig en volwassen om illusies te doorbreken en om zichzelf met meer 
onaangename zaken te confronteren (86-87). Zo confronteert de verteller in Paul-
tegenpaul zich met de romantische mythe waarin hij zichzelf graag inspint. Hij 
spreekt van een ‘blindheid’ (gebrek aan realiteitszin) die tevens ‘een vorm van 
oneerlijkheid’ is (de morele dimensie) (1970, 14). Dit is de moed van de koorddanser 
die durft zijn vertrouwde realiteit uit te dagen. De verteller schrijft dat hij ‘die 
slijmerige sentimenten van toen met een harde bezem >heeft@ opgeruimd’ terwijl hij 
‘als een onzekere koorddanser op een dunne draad van ironie’ of relativering stond 
(51).11  

Een ander aspect van het sérieux van de bourgeoisie is haar nadruk op 
nauwkeurigheid: ‘Escaping from vagueness and inaccuracy’ (2014, 84). In de 
literatuur gaat het om ‘the mot juste’ (84). Daarin ziet de protagonist van Paul-
tegenpaul de taak van de schrijver: dat hij de ‘ontzaglijke woordzwendel (…) brutaal 
doorbreekt en ontmaskert, in de eerste plaats door de bronnen van de taal weer te 
zuiveren’ (1970, 25). Met Flaubert spreekt hij van de obsessie met de volmaakte 
vormgeving (134): die valt weliswaar buiten ieders bereik, maar toch geldt zij als het 
ultieme streefdoel. Moretti brengt deze serieuze omgang met accuraatheid in 
verband met ‘the sense of responsibility of professional ethics’ (2014, 84). Opnieuw 
is de ernst verbonden met een morele of ethische taak, en dat is in De Wispelaeres 
omgang met de volmaakte literaire vormgeving niet anders. Zo schrijft hij dat het 

 
                                                      
11 Op de verhouding tussen de ernst en de ironie kom ik later terug (14.3.4). 
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‘ethisch engagement’ van Orchis militaris ‘door een uitsluitend formeel-esthetische 
creatie wordt verwezenlijkt’ (1970, 49). Daaraan verbindt hij de volgende conclusie 
over de taak van de schrijver: ‘Het toont daardoor op extreme en grandioze wijze aan 
dat het engagement van de schrijver uitsluitend op het vlak van het creatieve 
taalgebruik ligt’ (49). 

De dubbele taak van het kritische kijken en het creatieve en zuiverende 
taalgebruik levert een paradox op. Het ontmaskerende kijken en het 
daarbijbehorende taalgebruik willen de woordzwendel en werkelijkheidsbeneveling 
doorbreken, maar het creatieve en literaire taalgebruik is gericht op een autonome 
vormgeving. De literatuur kijkt met andere woorden beter dan de plompe 
tweevoeters die de dagelijkse orde handhaven, maar de realiteit die zij presenteert is 
niet zonder meer te verbinden met de werkelijkheid. De verteller citeert Valéry: ‘de 
werkelijkheid van de roman is die van de roman als kunstgreep (bewuste 
constructie)’ (138). De opvattingen van de verteller zijn niet zo radicaal, maar leggen 
wel de nadruk op een breuk tussen werkelijkheid en literatuur. Neem bijvoorbeeld 
de volgende definities van het schrijven:  

Schrijven kan zijn: isoleren door het woord. Uit een vertrouwd verband 
rukken. Een orde van woorden maken op papier en daardoor een in het leven 
bestaande samenhang verbreken. Beschrijf bladzijden lang alleen haar gezicht, 
en de geliefde verdwijnt (…). De schrijver die isoleert is een koel registrerend 
oog, dat bevreemdende, fantastische voorwerpen maakt (1970, 118). 
 
Schrijven kan echter ook zijn: verbinden door het woord. Een orde van 
woorden maken op papier, waardoor een in het leven onbestaande (of 
onvermoede) samenhang wordt tot stand gebracht (121). 

Welke schrijfmethode ook wordt gekozen, het resultaat blijft een verschil tussen 
literatuur en werkelijkheid. De literatuur ‘doorbreekt het bestaande’ of creëert een 
‘onbestaande’ samenhang. De blik van de schrijver registreert de werkelijkheid, 
maar stileert ze ook tot een beeld dat ervan afgesneden is.  

De breuk tussen taal en werkelijkheid wordt verabsoluteerd. Zoals Vogelaar in 
zijn recensie aangeeft, doorbreekt De Wispelaere de mythe dat literatuur 
probleemloos de werkelijkheid zou weergeven, om vervolgens een nieuwe mythe te 
scheppen: ‘De onwerkelijkheid van de tekst wordt verabsoluteerd tot een algehele 
onmogelijkheid om adekwate mededelingen te doen over de realiteit’ (Vogelaar 
1971). Deze breuk berust op een ander verabsoluteerd verschil: het onderscheid 
tussen de dagelijkse woordzwendel en de literaire creatieve taal. Dat verschil heeft 
in het werk van De Wispelaere ‘een ontologische status’ (Jans 2003, 81).  

Deze tweevoudige en verabsoluteerde breuk valt te illustreren aan de hand van 
een erotische scène uit een roman van Peter Weiss. De verteller beschrijft die als een 
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‘zonderlinge pantomine van die twee schaduwen, die een paring uitvoeren op de 
tafel’ (119). Dit gebarenspel wordt geëvoceerd met lyrische technieken zoals 
woordherhalingen en een obsederend ritme: ‘Der Schatten seiner Arme streckte sich 
in den Schatten des Arms der Haushälterin hinein, auch der Schatten des andern 
Arms der Haushälterin schob sich in den zu einem Klumpen anschwellenden 
Schatten der Arme,’ en zo gaat het nog even door (119). 

De commentaar van de verteller bij dit fragment berust op de twee genoemde 
breuken. In de eerste plaats die van de taal. Elk beeld van de werkelijkheid bestaat 
via de taal en veronderstelt een breuk. De literaire bewerking kan die breuk 
uitvergroten:  

hoe uitzonderlijker dit taalsymbool is, bij voorbeeld door de methode van de 
isolerende beschrijving, hoe verder het beeld zich verwijdert van het 
zogenaamde gewone werkelijkheidsbeeld, dat nochtans ook slechts in functie 
van een taalordening bestaat (120). 

Door deze kloof bestaat de erotische scène volgens de verteller als ‘louter een functie 
van de taal’ (120, mijn accentuering). Dat vergroot de kloof tussen werkelijkheid en 
literatuur. Het erotische tafereel krijgt door de bijzondere taalbehandeling ‘een 
ongewone, fantastische inhoud’ (120), maar die inhoud heeft geen betekenis: ‘De 
waargenomen werkelijkheid blijkt zonder betekenis te zijn en het taalbeeld waarin 
ze verschijnt geeft er ook geen betekenis aan. Alleen: dit taalbeeld is er, en het is 
fascinerend in zijn autonomie’ (119). De literaire enscenering van de erotiek houdt 
geen verband met de lichamelijke werkelijkheid van de erotiek, en geeft er geen 
inhoud of zin aan.  

Omgekeerd valt dit autonome literaire object niet te integreren in de 
werkelijkheid. Door zijn autonoom karakter bezit een literaire tekst ‘een gehalte aan 
waarheid en werkelijkheid die verweven zit in de textuur van een tekst’ (34), maar 
die waarheid kwijnt weg wanneer ze uit de literaire omgeving wordt gerukt en 
‘opgaat in de conventionele gebruiks- en communicatieformules van de wereld’ (34). 
Dit impliceert dat de scène van Weiss niet verbonden kan worden met de eigen 
erotische ervaring, dat de levende mens de erotiek niet kan beleven op een 
dergelijke ongewone of fantastische manier. De enige mogelijkheid, zo suggereert de 
roman, om de erotiek zo te beleven is via het schrijven. ‘Een schrijver maakt mee wat 
hij schrijft,’ zegt de verteller (56), en hij verbeeldt een erotische herinnering op 
eenzelfde lyrische manier:  

aan knieën die iets verder uit elkaar gingen, aan blikken die we de hele avond 
zochten en vermeden, aan een mond, aan een mond, aan ontwijkende 
antwoorden op suggestieve vragen, aan de stilte tussen woorden, aan de 
woorden tussen licht uit elkaar gaande knieën (…) (72). 
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Wat geldt voor het lichaam, geldt voor de werkelijkheid. Voor de verteller in Paul-
tegenpaul is het zo ‘dat de wereld gemaakt is om uit te monden in een Boek’ (136), 
maar omgekeerd kan dat Boek niet uitmonden in de werkelijkheid. Zelfs wanneer hij 
gewag maakt van een dergelijke re-integratie, blijft het onderscheid bestaan tussen 
het artistieke en het dagelijkse. De verteller kan namelijk geen blik soep meer zien 
zonder aan Campbell’s Soup Cans van Andy Warhol te denken: ‘De artistieke isolering 
bewerkt hier dus een nieuwe, omgekeerde integratie: de picturale afbeelding waarin 
het blik aan zijn nuttigheidssfeer is onttrokken, betrekt het reële, utilitaire objekt in 
een bevrijde sfeer van nutteloosheid: wat enkelvoudig was, wordt dubbelzinnig’ 
(121). 

Het onderscheid dat De Wispelaere maakt tussen de dagelijkse en de literaire taal 
valt moeilijk vol te houden. Enkele negatieve kenmerken die hij de eerste toedicht 
zijn evenzeer van toepassing op de tweede. Erwin Jans heeft erop gewezen dat de 
creatieve taal net als de taal van de massa en het establishment een dwang uitoefent: 
in de literatuur is er evenzeer ‘een soort van totalitair verlangen’ aanwezig (2003, 
84). De verteller poogt immers een literaire orde te creëren en streeft naar een 
‘gesloten systeem’ (1970, 140). 

De verteller van Paul-tegenpaul is zich hiervan bewust, en stelt zichzelf voor als 
een gelovige van de literatuur: ‘de schrijver is een verbeten asceet, een monnik in de 
woestijn’ (1970, 135). Het gaat om een ‘overtuiging’ (135) en de vreugde die hij 
beleeft aan het schrijven is een ‘verblinding’ (136). Echter, ‘het product ervan, het 
werk, is een lucide vorm’ (136). Toch vindt de auteur in deze verblinding zijn 
identiteit en innerlijke vrijheid: 

Het is misschien het meest nutteloze waartoe >een mens@ in staat is, maar dan 
is het in deze hoogste vorm van nutteloosheid dat hij maximaal zijn lucide 
vrijheid bevestigt tegenover een wereld die letterlijk op alle gebied uit utilitaire 
verslaving en verblinding bestaat (123). 

Dat is de belofte die de literatuur in zich draagt. De kunst vertegenwoordigt het 
andere van een utilitaire maatschappij. Dat andere zit niet in een utopische 
voorstelling, maar in de breuk met elke ideologie. Zo stelt De Wispelaere:  

alle literatuur van betekenis gaat tegen de ideologie in, niet alleen tegen 
concrete economisch, politiek en religieus bepaalde ideologieën, maar tegen 
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het idee van de ideologie zelf. Daar ligt haar voornaamste werking (De 
Wispelaere in Weverbergh 1977, 35).12 

Om de literatuur in dat breukkarakter en in haar ‘anders-zijn’ te bevestigen en elke 
verdenking van een utopische (want ideologische) voorstelling te vermijden, moet 
de literatuur zowel verabsoluteerd als gerelativeerd worden. Verabsoluteerd in haar 
autonome en aparte status, en gerelativeerd in haar reikwijdte en geldigheid: 
‘Schrijven is de wereld fragmentair scheppen, want de realiteit van de wereld bestaat 
niet zolang wij haar niet doen bestaan door de taal. Hoe volmaakter vormgeving, hoe 
volmaakter waarheid’ (1970, 134).  

De verabsolutering en de relativering heffen de waarheidsaanspraak of 
werkelijkheidsgetrouwheid op. De wereld bestaat slechts in de taal en haar waarheid 
is afhankelijk van de autonome vormgeving. Die onttrekt zich echter aan inhoud en 
betekenis: ‘de ziel’ en ‘de menselijkheid’ van het werk van een auteur zijn ‘niets 
anders, op alle niveaus, dan de vorm en de struktuur ervan’ (49-50).13 De 
menselijkheid en de ziel zijn een lege vorm geworden, waardoor de schrijver zich 
onttrekt aan het invullen van deze termen. De waarheid van de tekst wordt tevens 
gerelativeerd doordat de mens ‘niet altijd kan schrijven, en dit is zijn gebrokenheid, 
zijn dubieuze staat, alsof er ergens een god zou bestaan (…) die maar af en toe god is’ 
(1967b, 102). Alsof er een koorddanser is die eeuwig op zijn koord kan blijven 
wandelen zonder het evenwicht te verliezen. De protagonist in Paul-tegenpaul is een 
gelovige die noodgedwongen telkens opnieuw van zijn eigen geloof valt. Zijn 
waarheid is daarom fragmentair en niet algemeen geldig. 

De combinatie van relativering en verabsolutering in de schriftuur van De 
Wispelaere toont de realiteit van de gebroken menselijke conditie en de breuk 
tussen elk discours en de werkelijkheid. De vraag die zich nu opwerpt is of er wel 
sprake is van een reële breuk en van de doorbreking van elk geloof wanneer die 
breuk enerzijds ingecalculeerd en zelfs gewenst is en anderzijds berust op een 
moeilijk vol te houden hypostasering van de autonomie en het anders-zijn van de 
literatuur.  

 
                                                      
12 Elders omschrijft De Wispelaere die werking als de doorbreking van ‘gevestigde denkpatronen’ 
waardoor de literatuur ‘bewustzijnsmutaties teweegbrengen’ kan (De Wispelaere in Auwera 1969, 206). 
Deze bewustzijnsmutaties moet elk voor zichzelf forceren, want de schrijver houdt zich slechts bezig met 
‘het vormen van persoonlijke waarheid en werkelijkheid, en dan nog alleen maar met mogelijke 
taalvormen ervan’ (De Wispelaere in De Ceulaer 1969, 38). 
13 Bij het herlezen van een eigen tekst van enkele jaren geleden, stelt de protagonist: ‘Alleen nog in de 
manier van schrijven herken ik mezelf. Wàt ik heb meegemaakt interesseert zelfs mezelf niet meer (…). 
Maar het “hoe” van het schrijven blijft mij intrigeren, louter uit nieuwsgierigheid’ (1970, 56). 
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d) De realiteit van het antagonisme? 

De afkeer van het rechtlijnige en ideologische taalgebruik en het geloof in de 
autonomie van de creatieve taal blijken twee zijden van dezelfde munt. Beide wijzen 
immers op de breuk tussen taal en werkelijkheid en de ambivalente verhouding 
tussen beide. Wijst de reflexieve en kritische methode van De Wispelaere op die 
manier niet op wat Laclau & Mouffe het reële antagonisme noemen? Dit zou 
impliceren dat de literatuur van De Wispelaere de limiet blootlegt die elk 
betekenissysteem tracht te verdringen.  

Dat lijkt alvast de opvatting van Erwin Jans en Erik Spinoy in de door die laatste 
geredigeerde bundel Mythe & geschiedenis. De wereld van Paul de Wispelaere (2003). 
Met een impliciete verwijzing naar de theorieën van Laclau, Mouffe en Žižek 
herformuleert Erik Spinoy de problematiek van de ambivalentie als ‘een telkens 
weer spaak lopende subjectidentificatie’ (2003a, 14). Enerzijds is de schrijver in het 
werk van De Wispelaere zich ervan bewust dat geen enkel discours de werkelijkheid 
zomaar kan weergeven. Zijn spreken verraadt daardoor ‘de acute ervaring van een 
gapende kloof tussen datgene waar hij het over heeft en wat hij erover zegt’ (Spinoy 
2003b, 54). Anderzijds wordt het discours doorboord door wat Spinoy ‘het 
opdringen van le réel’ of ‘het genot’ (2003a, 12, 13) noemt. Het gaat om de 
ervaringen van het lichaam, de beleving van de natuur, van een ruimte of de taal.  

Erwin Jans ontwikkelt een soortgelijk argument. Hij merkt terecht op dat sommige 
critici te weinig oog hebben voor de factor van verlies die in elke creatie vervat zit. 
Zij doen het uitschijnen alsof de schriftuur van De Wispelaere er via metaforiek en 
symboliek in slaagt toch ‘de utopische eenheid van de zintuiglijke perceptie en de 
linguïstische representatie’ te bereiken (Jans 2003, 79). Hoewel een dergelijke 
romantische ideologie De Wispelaere niet vreemd is, vormt dit slechts één pool die 
noodzakelijk in evenwicht moet worden gehouden door een bewustzijn van de 
ongelijke verhouding tussen taal en werkelijkheid. Ook Jans duidt dit in termen van 
le réel die ‘aan de orde van het symbolische ontsnapt’ (87), en ziet daarvan de meest 
exemplarische uitdrukking in de representatie van de vrouw en de erotische relaties 
ermee (cf. infra). Hij besluit:  

De Wispelaeres oeuvre is dan ook niet zozeer een zoektocht naar een 
oorspronkelijke eenheid, laat staan de articulatie daarvan, als wel de 
traumatische herhaling van een oorspronkelijk afscheid en de daaropvolgende 
onmogelijke rouw (87). 

Het ‘oorspronkelijke afscheid’ waarover Jans theoretisch spreekt, verhaalt De 
Wispelaere in zijn geloofsbrief: ‘mijn navel is het merkteken dat ik uit mijn moeder 
geboren ben, het is daardoor ook een litteken want ik ben van haar weggeknipt, deze 
geschondenheid is mijn wezenlijkste staat’ (1967b, 103). Deze geschonden staat mag 
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niet verdrongen worden, maar moet bewust beleefd worden. In Paul-tegenpaul 
spreekt de verteller van een ‘dialektische beweging van binden en losmaken’ (1970, 
124). Deze beweging vindt zijn oorsprong in het doorknippen van de navelstreng: ‘ik 
ben uit het andere ontstaan en besta door het andere, maar moet mij tegelijk van dat 
andere losrukken om te kunnen bestaan: ik heb niet één navel maar vele’ (1967b, 
104). Telkens bindt hij zich en laat hij zich vullen om zich vervolgens opnieuw los te 
scheuren en te laten uithollen. Dit proces is ‘pijnlijk en wreedaardig’ (104), maar 
heet in Paul-tegenpaul ‘de enige menswaardige geesteshouding’ (1970, 125) te zijn. 
Telkens opnieuw moet de mens zijn oorspronkelijke geschondenheid herhalen. 

De analyses van Spinoy en Jans en de retoriek van de vertellers in De Wispelaeres 
werk sluiten bij elkaar aan. Twee opmerkingen zijn echter noodzakelijk. In de eerste 
plaats beschouwt De Wispelaere ideologie als een epistemologisch probleem: de 
discoursen van Kerk en Staat creëren een vals bewustzijn dat een gebrekkige kennis 
produceert over de realiteit. Ook de literatuur is in datzelfde bedje ziek, met dat 
verschil dat ze zich bewust is van haar vervorming van de werkelijkheid. Het 
discoursbegrip van Spinoy, die zich laat beïnvloeden door Laclau & Mouffe, speelt op 
een ontologisch niveau waarbij het talige verbonden wordt met het materiële. Het 
talige creëert ons begrip van het sociale, en daarbij wordt niet langer uitgegaan van 
een juiste werkelijkheid die via epistemologische twijfel te bereiken valt. Discours 
valt daarom nog niet samen met ideologie. Bevindt De Wispelaeres discours zich op 
het epistemologische niveau, dan denken Spinoy en Jans ontologisch. Het falen van 
elk discours botst bij de eerste op een onkenbare werkelijkheid, bij de essayisten op 
het reële. Het lijkt me echter dat het epistemologische niveau niet zonder meer te 
transponeren is naar het ontologische. 

Ten tweede zie ik namelijk de motor achter de ambivalentie immers niet als de 
falende subjectidentificatie of de doorbreking van het discours door het reële. De 
ambivalente relatie tussen tekst en wereld is niet datgene waarop elk discours 
stukloopt, maar vormt zelf een discours dat het reële antagonisme verdringt. Is het 
reële normaliter het punt waarop alle betekenis verstoord wordt, dan krijgt het in 
het discours van de ambivalentie de betekenis van enerzijds een positieve belofte die 
de mogelijkheid van een ander spreken openhoudt en anderzijds de voorwaarde om 
de mythe van de autonomie in stand te houden. Ik wil aantonen dat de protagonist in 
Paul-tegenpaul dit discours van de ambivalentie gebruikt als een vertaal- en 
parafrasemechanisme dat samenvalt met het sociale, en dat hij zich succesvol en 
genotvol identificeert met dit discours. Ik zie ideologie dan niet als louter vals 
bewustzijn, maar als ‘een sociaalpsychologisch proces’ waarbij een subject zich 
identificeert met een subjectpositie van waaruit hij een ‘imaginaire verhouding tot 
de werkelijkheid’ inneemt (Vitse 2014, 152, 153). Dat illustreer ik via een bespreking 
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van de verhouding tussen affecten en lichaamsbeelden (14.3) en van de 
representatie van de vrouw en de erotiek (14.4). 

14.3 Ambivalentie als discours: affecten en 
lichaamsbeelden 

De retoriek van De Wispelaere en de analyses van Jans en Spinoy veronderstellen 
een conditie die ik met Willem Schinkel wil omschrijven als een ‘schizotopie’. De 
Nederlandse socioloog doelt daarmee op ‘de ontologische conditie van het verstrooid 
zijn, het gefragmenteerd zijn, het hier én daar zijn, en dus het nooit geheel thuis zijn’ 
(Schinkel 2014, 95).14 De mens en zijn wereld kunnen nooit volledig met zichzelf 
samenvallen, maar dat vormt tegelijk een positieve en productieve kracht: de wil om 
huizen te bouwen waarin men kan wonen. ‘Er zijn breuken van onbegrip, 
antagonisme, dissensus en onzekerheid die overbrugd moeten worden, zonder dat 
dat ooit helemaal lukt,’ stelt Schinkel (96). Ik gebruik de schizotopie als het 
vertrekpunt voor de bespreking van de ambivalentie als discursieve 
subjectidentificatie in Paul-tegenpaul.  

We zagen eerder dat De Wispelaeres overbrugging van de vervreemding en het 
onbegrip bestaat uit verhalen en literatuur. Deze verhalen betreffen meestal ‘het 
andere: dat wat ver of voorbij is, of nog moet komen’ (1967b, 99). De verhalen 
wijzen erop en versterken dat de mens in zichzelf verdeeld is: ‘Haast nooit is men 
wat of waar men is, altijd anders of elders’ (99). De mens is kortom nooit thuis, zoals 
ook Schinkel aangeeft. Toch wil ik in deze paragraaf aantonen dat De Wispelaeres 
metaverhaal van steeds versplinterende verhalen het huis vormen waarin hij zich 
genesteld heeft.15 Als uitgangspunt neem ik een korte tekst van Foucault om de 
omgang met affecten en lichaamsbeelden in de roman te bespreken. 

 
                                                      
14 Deze conditie vormt voor Schinkel het vertrekpunt voor ‘een ontologie van het sociale’ (2014, 91), en 
resulteert uit een kernachtige samenvatting van een hele rist aan denkers zoals Deleuze, Butler, 
Heidegger, Stengers en Luhman.  
15 Dat is tevens de indruk van verschillende critici. Gert de Nutte schrijft dat de tegenstelling tussen de 
polen van leven en literatuur ‘in hun dialectische verbondenheid >blijken@ te worden aanvaard’ (1986, 30); 
Paul van Aken meent dat Paul-tegenpaul ‘de bedoeling’ heeft de ‘polen leven – schrijven (…) te verzoenen’ 
(1987, 63); Wesselo spreekt van een ‘roerloze positie’ en van het ‘volmaakte evenwicht’ waarbij er niet 
langer een keuze moet worden gemaakt tussen leven en literatuur: beide worden nu in ‘hun 
onlosmakelijkheid’ benaderd (1983, 68). 
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14.3.1 Het schizotopische lichaam 

Eerder gaf ik al aan dat het lichaam geen onproblematische referent is (cf. hoofdstuk 
4). Als relationele entiteit is het niet herleidbaar tot zichzelf, waardoor het steeds 
verwijst naar een verschil of naar het andere. Dit andere of verschil wil ik in verband 
brengen met het utopische denken via Le corps utopique, een radioconferentie die 
Michel Foucault op 7 december 1966 uitsprak. Daarin betoogt hij hoe het verlangen 
naar het utopische (het andere) aan het lichaam ontspringt. Foucault laat daartoe het 
lichaam verschuiven van een onwrikbare naar een ongefixeerde referent.  

De korte tekst start met de constatering dat het lichaam datgene is waarmee de 
mens onlosmakelijk verbonden is: het lichaam ‘est ici irréparablement, jamais 
ailleurs. Mon corps, c’est le contraire d’une utopie’ (2009, 9). Utopie en lichaam staan 
met andere woorden tegenover elkaar, en ‘l’utopie première’ is volgens Foucault dan 
ook tegen het lichaam gericht: ‘l’utopie d’un corps incorporel’ (10). Het is de utopie 
van de ziel waarmee ‘la triste topologie du corps’ wordt uitgewist (11). Foucaults 
betoog evolueert vervolgens naar het tegendeel. Is het lichaam immers wel zo’n 
onwrikbare en altijd te identificeren entiteit? Kent het niet veel duistere en 
ondoordringbare plekken zoals het brein? Hebben we niet de hulp nodig van spiegels 
om bepaalde lichaamsdelen (zoals de rug) te zien? Is het lichaam soms niet soepel en 
onmogelijk te grijpen: ‘il court, il agit, il vit, il désire, il se laisse traverser sans 
résistance par toutes mes intentions’ (14). 

Het lichaam heeft de ziel niet nodig om soepel en ongrijpbaar te zijn en om zich 
het andere te verbeelden. Meer zelfs, het lichaam vormt de basis van die utopische 
verbeelding: ‘Toutes ces utopies par lesquelles j’esquivais mon corps, elles avaient 
tout simplement leur modèle et leur point premier d’application, elles avaient leur 
lieu d’origine dans mon corps lui-même’ (14). Het lichaam is ‘un grand acteur 
utopique’ (15) doordat het steeds in staat is tot andere metamorfoses. Het gebruik 
van maskers, maquillage en tatoeages brengt op het lichaam een enigmatische taal 
aan die het in verband brengt met een andere wereld.  

Foucault besluit dat het lichaam niet onherleidbaar hier is, maar ‘toujours ailleurs’ 
(17). Het lichaam is ‘le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces 
viennent se croiser le corps n’est nulle part’ (18). Het lichaam is de plek waartoe alle 
reële of utopische plekken zich verhouden. Het vormt ‘la source du rapport au 
monde, mais, dans sa virtualité utopique, il n’est réductible à aucune subjectivité 
stabilisée’ (Sforzini 2014, 122). Het lichaam valt met andere woorden nooit zonder 
meer samen met zichzelf. Slechts het lijk en de spiegel kunnen ons leren dat het 
lichaam een vorm heeft en een plek inneemt (Foucault 2009, 18-19).  

In deze conditie waarin het lichaam als lijfelijke aanwezigheid virtueel steeds 
elders is, geeft Le corps utopique aan dat het lichaam niet een plek is waarin de mens 
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zonder meer woont. Het lichaam is nooit zonder meer hier of utopisch: het is 
schizotopisch. Dat komt op twee manieren tot uiting in Paul-tegenpaul, en beide 
houden verband met zijn identeit en met een verschil waarmee hij al verbonden was 
of waarmee hij zich wil verbinden. Kunnen we dat eerste bestempelen als affecten 
die wijzen op veranderingen of onbewuste interesses die voelbaar zijn aan het 
lichaam, dan valt dat tweede te verbinden met lichaamsbeelden waarmee hij zich wil 
identificeren. In wat volgt geef ik aan dat het verschil van het onherleidbare lichaam 
steeds gecontroleerd en geneutraliseerd wordt door het in te schakelen in 
vergelijkbare lichaamsbeelden van de ambivalentie.  

Ik start met een discussie van het eerste en laatste fragment in de roman (14.3.2), 
en bespreek vervolgens het genot dat de hoofdfiguur ervaart bij de identificatie met 
geësthetiseerde lichaamsbeelden van ambivalentie (14.3.3). Ik beschrijf dat genot als 
een ‘behagen in het onbehagen’, een affect dat tevens spreekt uit de twee 
lichaamsbeelden waarmee de protagonist zijn ambivalente conditie bespreekt: de 
ziekte en de glimlach (14.3.4). 

14.3.2 Begin en einde: affectieve gehechtheid en cerebrale 
afstand 

 
‘Attachments are not made by will, after all, but by an intelligence after which we are 
always running,’ schrijft Lauren Berlant (2011, 125). Deze affectieve en non-
intentionele verbinding zorgt voor een gehechtheid die we kunnen vaststellen 
zonder dat de betekenis ervan ons helder voor de geest staat (cf. 6.2.2). In Paul-
tegenpaul tracht de protagonist deze affectieve intelligentie te begrijpen om er zich 
op een vrijere manier toe te verhouden.  

De roman opent met de constatering van een affectieve gebondenheid. ‘Opeens 
besef ik dat ik sinds vele jaren haast nooit meer een boek lees zonder de bedoeling of 
de noodzaak erover te schrijven,’ luidt de openingsregel (1970, 7). Als een plotse 
revelatie komt de ik-verteller tot de conclusie dat zijn dagen een ineengestrengeld 
verlangen van lezen en schrijven zijn. Dat verlangen is een fysieke en innerlijke 
noodzaak die een vorm van onvrijheid is. Verzaakt hij immers een dag aan de 
literatuur, dan voelt de verteller zich ‘meer schuldig dan bevrijd. Dit schuldgevoel – 
zoals wellicht alle schuldgevoelens – wijst op een verslaving, op een tekort aan 
innerlijke vrijheid’ (7). Vrijheid bestaat bij De Wispelaere slechts in het abstracte, het 
absolute en het onbereikbare: ‘Vrijheid kan alleen betekenen: niets doen, niets 
hebben, niemand zijn. Vrij zijn is dood zijn’ (7). Vrij zijn is niet langer een lichaam 
hebben in de zin van Latour (cf. 4.1): het lichaam als een raakvlak dat geaffecteerd is 
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en voortdurend connecties maakt. Wanneer dit niet langer gebeurt, verdwijnt het 
lichaam en het leven.  

Deze affecten en lichamelijkheid dienen zich niet aan als het eigene, maar als het 
andere. Het gaat om een verschil dat de ik-figuur aan den lijve ervaart en dat hij 
slechts kan opmerken. Tegenover het blad papier waarop hij zou moeten schrijven, 
ervaart hij ‘een proces (…) van aantrekking en afstoting waar ik niets tegen vermag, 
dat ik onderga en slechts kan constateren’ (8). Hij kan zich van dit proces niet 
bevrijden, terwijl er intussen een ‘krachtig verlangen’ opsteekt om de kamer te 
verlaten en ‘enkele doodgewone handelingen te verrichten’ (8). Intussen blijft hij 
roerloos zitten: ‘Volstrekte besluiteloosheid. Schuldgevoelens in alle richtingen’ (8). 
Dit gehele lichamelijke en affectieve proces beïnvloedt zijn schrijven zonder dat hij 
er een greep op kan krijgen. ‘De eigenlijke betekenis van wat wij doen ontsnapt ons,’ 
stelt de protagonist (9).  

Voor hem is de mens onvrij wanneer hij leeft, een lichaam en een identiteit heeft: 
‘Mijn “ik” staat dus mijn eigen vrijheid in de weg. Zoeken naar mijn wezenlijkste “ik”, 
is zoeken naar mijn wezenlijkste onvrijheid’ (8). Wil de protagonist de ruimte van de 
innerlijke vrijheid voor zichzelf vergroten, dan moet hij zich des te meer bewust 
worden van wat hem knecht en stuurt en van de betekenis die zijn daden hebben: 
‘Waarschijnlijk is de vraag naar die zin een poging tot afstand en bevrijding. Ik 
probeer alleen het maximum te halen uit mijn onzekerheden’ (9).  

Afstand vormt inderdaad het codewoord binnen dit ambivalente proces van het 
leven en de observatie ervan. ‘[I]k heb haar lief, ik voel het overal in mijn lichaam, 
maar wat betekent dat,’ vraagt de ik-figuur zich af (1970, 133). Vanuit het besef dat 
hij ‘zich van geen enkele realiteit echt meester kan maken en daardoor ook steeds 
meer van zichzelf vervreemdt’ (149), moet hij van elke realiteit afstand nemen: ‘Ook 
van zichzelf, als van zijn dichtste tegenpool’ (149). Die afstand creëert de protagonist 
in het schrijven, een handeling die hij weliswaar niet ononderbroken kan uitvoeren. 
Hij kan slechts tijdelijk afstand nemen van zijn gevangenschap in allerhande emoties, 
affecten, omgevingen en realiteiten. De protagonist schommelt ‘tussen de 
fragmenten leven die hij fixeert en waarin hij daardoor bestaat en de wolken realiteit 
waarin hij dreigt op te lossen’ (149). Het streven naar een evenwicht en een beeld 
waarin de schrijver kan bestaan is een proces dat zich steeds moet herhalen. Paul-
tegenpaul vertoont geen plotontwikkeling van onbewust naar bewust, maar is een 
verzameling van momenten en scènes waarin de cerebrale afstandname uitgebreid, 
kort of niet behandeld wordt. 

Hoe bestaat de protagonist in Paul-tegenpaul en hoe fixeert hij zichzelf? Ik wil 
daarvoor kijken naar de laatste scène uit de roman. Daarin komt de verhouding 
tussen een lichamelijk ervaren affect en de interpretatie ervan uitgebreid aan bod. 
Verder kunnen we deze scène beschouwen als een ‘herhaling’ van de openingsscène 
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waarin de protagonist zich moet verhouden tot een affect dat hem determineert. In 
die laatste scène is het lente en loopt de ik-figuur met zijn geliefde in de natuur. De 
ik-figuur focaliseert de omgeving intern waarna de aandacht verschuift naar de eigen 
sensatie: ‘Mijn huid gloeit. Tegen deze omgeving, deze verblijdende sfeer is geen 
weerstand mogelijk, na de lange winter geen zelfbedwang. Plant en vogel zijn, vis 
zijn’ (171).  

Er lijkt sprake te zijn van een zekere spanning die zich lichamelijk laat gevoelen en 
tegelijk een vorm van verstomming is: het observerend subject wil zichzelf 
overgeven aan een dierlijke toestand van zijn. De taal faalt, en hij is nog slechts in 
staat om te glimlachen: ‘Ik lach om niets te moeten zeggen, tegen deze overweldiging 
van jonge zomer en jonge vrouw heb ik geen ander wapen’ (171). De keuze voor het 
woord ‘wapen’ wijst erop dat de ik-figuur zijn lichamelijke positie evalueert als 
verzwakt of toch op zijn minst kwetsbaar. Tegelijk is er hier al sprake van een 
delokalisering van het affect: het gevoel dat zich aan het lichaam openbaart wordt 
voorgesteld als iets dat de ik-figuur van buitenaf aanvalt en dat zodoende 
onschadelijk gemaakt kan/moet worden.  

In de volgende zin blijft de focalisatie intern, maar krijgen we een verschuiving 
van interne naar externe presentatie waarbij de ik-figuur zichzelf objectiveert: ‘Ik zie 
mij staan, zie ons staan, tussen een begin van overgave en opstekende argwaan, 
tussen drang en belemmering, tussen bevrijding en beklemming blijven mijn handen 
op haar schouders aarzelen’ (171). De verschuiving van een betekenisvol maar niet 
te representeren gevoel (‘mijn huid gloeit’) naar een (visuele) afstandelijkheid is nu 
compleet. Opvallend daarbij is dat de focalisatie eerder afstandelijk dan empathisch 
is: veeleer dan speculatie over de emoties, is er het poneren van de emotionele 
toestand. Twee krachten lijken elkaar daarbij te bestrijden: enerzijds een cerebrale 
wil tot overzicht en controle over wat komen moet; anderzijds de overgave aan een 
drang waarvan het verhaal en de uitkomst onbekend zijn. ‘>A@lles is nog mogelijk,’ 
(172) zegt zijn vriendin die hem aanmaant zich te laten gaan. Ondertussen 
onderneemt de ik-figuur geen actie: zijn handen blijven op haar schouders rusten.  

In wat volgt blijft die spanning bestaan. De ik-figuur en zijn vriendin ‘kruipen 
onder een prikkeldraad,’ lopen door het bos, maar niet voordat de ik-figuur het 
primaat van de taal benadrukt én relativeert: ‘Misschien is alles vooral een kwestie 
van woorden, zeg ik, ik heb ze vroeger te gemakkelijk gebruikt’ (172). Op het einde 
van de passage (en de roman) neemt zijn vriendin een foto van hem. Deze kan 
worden beschouwd als een volgende stap in de objectivering. Op die foto loopt hij 
echter op haar toe. Zo krijgen we opnieuw een beeld van de onbesliste spanning 
tussen beheersing en drang.  

Wat zich in deze scène afspeelt, kan uitgebreid worden naar de gehele roman. 
Verschillende malen neemt de verteller een ambivalente positie in tussen overgave 
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en drang enerzijds en belemmering en bewuste controle anderzijds: de dingen op 
hun beloop laten gaan en een speelbal worden van je emoties en affectieve 
verbindingen of de dingen van een afstand waarnemen en je gevoelens begrijpen en 
sturen. In de volgende paragraaf wil ik aantonen dat de verteller deze ambivalente 
positie nastreeft, en dat deze positie te verbinden valt met het (utopische) 
lichaamsbeeld van de koorddanser: een geësthetiseerd lichaam dat met een 
beheerste controle streeft naar een spanningsvol evenwicht tussen beide polen.  

14.3.3 Het genot van de ambivalentie: het behagen in het 
onbehagen 

In het slotbeeld van de roman komt de protagonist voor een probleem te staan: zich 
overgeven aan de zon en een jonge vrouw of zich ervan afwenden en opteren voor de 
koele beheersing? Zijn oplossing bestaat niet in de keuze voor een van beide polen. 
Wanneer de protagonist voor één pool kiest, ervaart hij zelfverlies: ‘dit ben ik, dit is 
mijn diepste zelf, ik ben overgeleverd aan de ene pool van het verlies, wanneer ik 
niet tussen twee polen kan schipperen ben ik verloren. Ik zit vastgezogen op één 
giftige bloem. De wellust van het verdriet moet scherpe, snijdende contouren krijgen’ 
(130). De protagonist voelt zich overmand door zijn emoties, en moet deze een vorm 
geven die afstand scheppen. Hij moet de lyricus in zichzelf ‘onderkoelen’ (14). Ook de 
taal kan de slingerbeweging tussen de polen stopzetten. Wanneer de protagonist zijn 
‘eeuwige trouw’ aan het meisje D. belooft met zijn hand op haar ‘blonde venusheuvel, 
als op een bijbeltje,’ ervaart hij een lichamelijke vervreemding: ‘mijn hand verlaat de 
bijbel, zit ergens aan het verste uiteinde van mij, is haast niet meer van mij, en 
bevoelt vochtig vlees’ (126). Trouw beloven is zich nestelen ‘in de schoot’ (125), en 
zichzelf beschermen tegen het pijnlijke proces van binden en losmaken. 

De protagonist zoekt de oplossing van de problematische tegenstelling tussen 
leven (emoties, lichaam, overgave) en literatuur (bewustzijn, vorm, controle) niet in 
de ontmanteling maar in de esthetisering ervan. De verteller wordt een foto. Hij 
belichaamt de fixatie van een ambivalentie. Door deze esthetisering krijgt de 
ambivalentie het dubbele karakter van een schikbreuk en een reddingsboei:  

Nogmaals Kafka: Hoe ik mij tegen alle onrust aan mijn schrijftafel vastklamp, 
als een standbeeld dat in de verte schouwt en zich vastklampt aan zijn sokkel’ 
(145). 
 
verward en opgewonden en ongrijpbaar is de sfeer, ik denk, ik voel: zo kan ik 
misschien leven, zo kan ik misschien de dagen en de nachten aan, laat mij 
gelukkig zijn, – maar ik kijk ook, ik kan mezelf het kijken niet beletten (…) 
acteur en toeschouwer, als een borstbeeld uitstekend boven de schrijftafel, 
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naast de bureaulamp aan de verchroomde stengel, omsingeld en ingesloten 
door stapels papier en boeken, verstard – uit het dolle leven klinkt haar stem, 
niet bereid om toe te geven (54-55). 

De esthetisering legt het probleem vast en lost het in dezelfde beweging op. De 
protagonist belichaamt in deze scènes de kunst en haar breuk met het leven. Hij 
verkrijgt hierdoor een autonoom karakter: als (stand)beeld is hij niet zomaar in het 
dagelijkse leven te integreren. Dat vormt zijn probleem of schipbreuk: hij kan niet 
zorgeloos genieten van een keuze voor de wereld of de literatuur. Tegelijk houdt 
deze autonomie zijn reddingsboei in als de distinctie waarmee hij zijn identiteit 
bevestigt. Met de esthetisering gaat immers een norm gepaard. De bourgeois-ernst 
waarover ik sprak in verband met de kritische blik is ook aanwezig in de zelfreflectie 
van de protagonist. In de laatste scène van de roman en in het tweede citaat 
hierboven is er aandacht voor de reflexieve blik die de verlokkingen van het 
gelukkige (liefdes)leven op afstand houden. ‘Containing one’s immediate desires is 
not just repression: it is culture,’ schrijft Moretti (2014, 87). De protagonist laat zich 
voorstaan op zijn wilskracht zich te onttrekken aan verleidingen en aan directe 
lichamelijke reacties. Hij wordt een standbeeld dat, zoals in het Kafka-citaat, in de 
verte staart: hij is onthecht en richt zijn blik op de wereld.  

Toch ontleent de protagonist zijn identiteit niet aan de mate waarin hij voldoet 
aan een burgerlijke opvatting van cultuur. Dan zou hij zich immers onderwerpen aan 
het plompe realisme van het establishment waartegen hij fulmineert. Het 
terugdringen van de emotie is voor de protagonist niet de ontkenning ervan noch de 
verruiling van de zekerheid van de emotie voor de zekerheid van het intellect. Het 
gaat erom beide in een ambivalente verhouding te brengen. Bij het aanschouwen van 
een kunstwerk moet hij zich bewustworden van ‘een vorm, die de menselijke emotie 
even terugdringt, het intellect stimuleert, afstand en ambivalentie schept’ (123). Dat 
is ‘la volupté de l’intelligence’ (36): het genot van de intellectuele bespiegeling en 
ontdubbeling. Met die ambivalentie identificeert hij zich, een identificatie die met 
genot gepaard gaat:  

Voor de boeiende, niet zelden geniepige, soms beklemmende, allicht wel 
decadente ervaring van ambivalente situaties heb ik ook in het leven zelf een 
voorkeur (…). Het hyperbewuste samengaan van echte verliefdheid en het zich 
laten ontwikkelen van anti-gevoelens. Op reis gaan en tot het laatste moment 
argumenten zoeken om thuis te blijven (124). 
 
genietend van deze tegenstelling, kauwend op de noot die tegelijk zoet en 
wrang smaakt, bevangen door een sterk, ongericht seksueel verlangen dat zijn 
roede doet spannen in zijn slip (koelte op zijn rug), kijkend recht voor zich 
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tegen de muur naar een strakke, radicaal vergeestelijke structuur van zwarte, 
grijze en witte strepen, een litho van Luc Peirce (32, mijn accentuering). 

Een ideologische identificatie gaat gepaard met genot wanneer ze erin slaagt het 
subject een gevoel van welbevinden te geven. Na de verstoorde identificaties met het 
leven of de literatuur komt niet het reële bloot te liggen, maar volgt er een 
subjectidentificatie met de ambivalentie. Die identificatie zorgt voor ‘de reproductie 
van de maatschappelijke werkelijkheid’ (Vitse 2014, 153), d.i. de reproductie van de 
discursieve en ideologische constructie van de maatschappelijke werkelijkheid 
waarbinnen het subject zich goed en onbedreigd voelt. In het geval van Paul-
tegenpaul zou dat de discursieve reproductie zijn van de ambivalentie van pool en 
tegenpool. Zo bekeken, is de ambivalentie in Paul-tegenpaul niet zozeer een 
probleem, maar een vertaal- en parafrasemechanisme waarbinnen verschillende 
aspecten van de werkelijkheid hun voorbestemde plaats krijgen binnen de orde. De 
ambivalentie vormt met andere woorden een ‘genre’ (cf. 3.1). Dat heeft gevolgen 
voor de beschrijvingen van het lichaam. Om dat te begrijpen moeten we een kleine 
stap terugzetten naar de poëtica van De Wispelaere.  

De Wispelaere verzet zich tegen de traditie en de overgeleverde vormen van 
romanschrijven omdat deze de blik op de werkelijkheid benevelen. Daartegenover 
moet de verhouding van de schrijver tot de werkelijkheid op elk moment ‘opnieuw 
gezocht en eventueel tot stand gebracht worden, op volkomen subjectieve wijze’ 
(1967a, 81). In de termen van Offermans’ stuk ‘Van alle maken is doodmaken wel het 
volmaakste’ (cf. 2.2.2.) beoogt de literatuur ‘de realisering van het primaat van het 
bijzondere’ (1978, 58) en verzet ze zich daarom tegen ‘het algemene’ dat de vorm 
(genreregels) en het materiaal (grammatica, poëtisch idioom) omvat (58).  

De vraag die ik wil stellen is in welke mate De Wispelaere het algemene buigt naar 
het bijzondere van de lichamelijke ervaring. Wordt de taal gebogen naar de ervaring, 
of de ervaring naar de taal? Concretiseert het lichaam de taal? Of abstraheert de taal 
het lichaam? Het lijkt mij dat de ambivalentie als discours ervoor zorgt dat het 
lichaam een veeleer abstract karakter krijgt. Het verschijnt als de tegenpool van het 
cerebrale, de geest of het intellect, maar het heeft als tegenpool weinig concrete 
ervaringen om het lijf. Ik geef enkele voorbeelden van (genotvolle) identificaties met 
de ambivalentie:  

a) Bij het aanschouwen van de film Adalen 31 van Widerberg: ‘Zelden heb ik 
een struktuur kunnen beleven als zo’n unieke, functionele samenhang en 
onderlinge betrokkenheid van gevoelens en ontroeringen – liefde, afschuw, 
woede, hartstocht, schoonheid, treurnis –, verrukking om artistiek raffinement 
en verstandelijke bewondering voor filmische techniek: gebondenheid van het 
hart en tegelijk vrijheid van geest’ (122). 
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b) Over de emotionele drijfveren van de criticus: ‘Eigenlijk wel, maar: enerzijds, 
anderzijds. De belediging windt mij op en vuurt mij aan, maar tegelijk heb ik de 
behoefte haar te relativeren en te ontkrachten als een te eenzijdige en te 
persoonlijke grond: ik ga er niet helemaal op door, ik blijf halverwege staan, 
zoek naar objectieve argumenten om mijn emoties tegen te spreken’ (69-70). 
 
c) Bij het lezen van Uren met Dirk Coster van Du Perron: ‘Mijn leesbeleving 
ervan bevat maximaal genot aan dit briljante, wrede spel en maximale 
weerstand ertegen: beide in een haast ondraaglijk evenwicht gebracht’ (105); 
‘Maar ik vind het jammer dat in >Du Perrons@ agressiviteit niet meer twijfel aan 
zichzelf doorklinkt: ik mis er de sceptische glimlach in waardoor, in het heetste 
van het gevecht zelf, de eigen opwinding wordt gerelativeerd’ (106). 
 
d) Bij het aanschouwen van enkele oude foto’s: ‘Wat betekent deze koele 
ontroering, dit verlangen om nu buiten te staan en de adem diep in mijn longen 
te voelen? (…) de behoefte aan herinneringen en ontroeringen die 
verontrustend in de maagstreek beginnen en de borstholte binnendringen, en 
daar, precies daar gekoeld moeten worden, vermengd moeten worden met 
zuivere, onbesmette ijslucht: slechts van uit dit evenwichtspunt is schrijven 
nog mogelijk’ (110-111). 

We zouden kunnen stellen dat in deze citaten het algemene (het ‘genre’ van de 
ambivalentie) het wint op het ‘primaat van het bijzondere’. In de termen van Deleuze 
& Guattari (cf. 9.4) gaat het in deze citaten veeleer om ‘des affections’ dan om ‘des 
affects’. Het subject is niet onderhevig aan een proces van desubjectivering, maar 
neemt net een positie in. Het is niet de ‘onvrijheid’ waarover de protagonist spreekt, 
maar de positie van de gefixeerde ambivalentie: het evenwicht tussen het 
lichamelijke en het cerebrale. Die positie is normatief: steeds schuift de protagonist 
de ambivalente ervaring naar voren als de beste. In citaat (a) gaat het om de 
esthetische ervaring, in (b) over de invloed die emoties mogen hebben op het 
schrijven, en in (c) over de ideale polemiek. Citaat (d) lijkt zich daarvan enigszins te 
onderscheiden doordat het concreter ingaat op een ervaring en niet in een 
normatieve context wordt geplaatst. Echter, de ‘koele ontroering’ geeft op 
microniveau de tegenstelling tussen het lichamelijke en cerebrale weer: emoties 
moeten gekoeld worden.16 Vervolgens gaat het om de behoefte aan een beleving die 
een bepaald vooropgesteld patroon van binnendringen en koelen volgt. In plaats van 
een telkens opnieuw gezochte en tot stand gebrachte verhouding, is de ambivalente 

 
                                                      
16 Het gaat erom de lyricus te ‘onderkoelen,’ zegt de verteller (1970, 14). 
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verhouding tussen lichaam en intellect een discours dat zorgt voor herhaling en 
bevestiging van de identificatie met de subjectpositie van de ambivalentie. 

Hoe moeten we die subjectpositie van affectief welbevinden begrijpen? Ik gaf 
eerder aan dat de protagonist de literatuur verabsoluteert in haar autonomie en in 
de manier waarop zij ‘het andere’ van de maatschappij is. Door zichzelf te 
esthetiseren suggereert de protagonist dat hij dit ‘anders-zijn’ personifieert. Om met 
De Wispelaeres eerste roman te spreken wordt hij het eiland dat de literatuur binnen 
de samenleving is.17 Het is in diezelfde literatuur dat ‘de schrijver zich in zijn 
revolterende apartheid uitdrukt, bevestigt en zichzelf schept’ (26). Hij plaatst 
zichzelf daardoor, net als de koorddansers, ‘aan de rand van de maatschappij’ (26, 
58). Dat deert de protagonist niet. Vanuit het centrale antagonisme wil hij ‘graag 
behoren tot hen die de diepste zin van de Cultuur kwijt blijken te zijn’ (25). Hij wil 
zich onttrekken aan de ideologen en aan de massamensen die hen volgen. Wie zijn 
woorden ‘grotere en ergere wartaal vindt’ dan het hypocriete taalgebruik van het 
establishment, werpt hij ‘vanuit de verte een kushandje toe: adieu’ (26). Het 
breukkarakter tussen de autonome creatieve literatuur en het dagelijkse taalgebruik 
vertaalt zich in een geïsoleerde buitenstaanderspositie voor de schrijver. De 
schrijver beschouwt deze plaats niet als een probleem, maar als een ereteken. 

Doordat hij ‘vrede neemt’ met deze buitenpositie die een gevolg is van het 
breukkarakter van de literatuur, zou ik met Vande Veire willen stellen, dat de 
protagonist ‘ontrouw’ is aan die breuk (Vande Veire 2003b). Hij is ontrouw omdat 
het ‘andere’ van deze aparte breukpositie voor hem geen probleem meer vormt. 
Daardoor wordt het andere van zijn moeilijkheid en vervreemding ontdaan. Een 
dominant affect in Paul-tegenpaul valt dan ook te omschrijven als ‘behagen in het 
onbehagen’ (Vande Veire 1997, 211-219). Dat gevoel begeleidt volgens Vande Veire 
een dominant discours waarmee de waarde van modernistische artiesten als Bacon, 
Céline of Sade wordt verdedigd. Deze kunstenaars doorbreken de dagelijkse 
communicatie door hun ‘absurd, gedrochtelijk, onbegrijpelijk, bevreemdend’ werk, 
en net deze kwaliteiten zouden ‘op zichzelf heilvolle ervaringen zijn, ervaringen die 
alles welbeschouwd verrijkend en constructief zijn’ (215).  

De heilvolle ervaring bestaat er voor De Wispelaere in dat dit anders-zijn van de 
literatuur het tegenstrijdige en ambivalente karakter van de mens kan blootleggen. 
Daarnaast vormt het voor de protagonist een middel om zichzelf te affirmeren als 
iemand die zich tegen de alledaagse communicatie en ideologie kan verzetten. Die 
 
                                                      
17 Daarin staat hij niet alleen. De Wispelaere maakt in Paul-tegenpaul veel intertekstuele referenties en 
plaatst deze auteurs in eenzelfde positie. Het gaat bijvoorbeeld om Kafka, Flaubert, Jan Walravens en 
Henri-Frédéric Amiel. Zie in dat verband ook Sergier (2010) voor een analyse van het schrijversethos in 
Paul-tegenpaul. 
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identificatie levert genot op en zorgt voor de reproductie van de ambivalentie als 
(positief) wereldbeeld. Door echter deze positieve kwaliteiten van de bevreemding 
en doorbreking te benadrukken, zo zegt Vande Veire, verdwijnt het gat dat in het 
alledaagse was geopend: ‘Men dekt het gat als het ware toe door op het eminente 
belang ervan te hameren’ (218). De weerbarstige literaire en autonome producten 
roepen daardoor ‘geen enkel onbehagen op, maar integendeel een behaaglijke 
consensus’ (218). Dat zal tevens blijken uit het gebruik van ironie in Paul-tegenpaul.  

14.3.4 Ernst en ironie: de ziekte, de glimlach 

Het kushandje waarmee de protagonist adieu zegt aan de Cultuur, is een voorbeeld 
van de ironie die De Wispelaere in Paul-tegenpaul hanteert.18 Op een ironische 
manier neemt de protagonist het denkkader van zijn vijanden over om hen daarmee 
tegen de schenen te schoppen. Zijn ironie is dubbel. Hij ironiseert de ernst van de 
culturele gezagdragers die auteurs uitsluiten in naam van het zielenheil van de 
massa. Daarnaast ironiseert hij de ernst van zijn eigen schrijven of van de 
literatuur(kritiek) in het algemeen:  

En dat wij allen, lezende en schrijvende, uren en uren op die kermis 
doorbrengen, en het fuifnummer uitbreiden door er weer andere lezers in te 
betrekken, die weer op hun beurt…, en dat een aanzienlijk deel van het 
literatuurbedrijf daaraan opgaat, het is wel om te grinniken (1970, 63). 

Die ironie komt duidelijk naar voren in twee lichamelijke beelden waarmee de 
verteller uitdrukking geeft aan zijn geschondenheid en gebrokenheid na het 
doorknippen van de navelstreng: de ziekte en de glimlach. Die beelden vormen 
opnieuw genotsvolle identificaties: het zijn geen affecten (desubjectivering), maar 
affecties (posities). Net als in de hierboven besproken citaten spreekt de protagonist 
over ervaringen van ambivalentie waarvan hij weet dat ze de best mogelijke 
ervaringen zijn: beter dan enkel verlies, beter dan enkel vreugde of genot. Dit 
ontdoet de ambivalentie niet van zijn dynamiek van pool en tegenpool: wat 
ambivalent is, wordt door de ironie niet opeens eenduidig. Wel wordt de protagonist 
zijn ambivalentie ontrouw doordat de ironie hem de mogelijkheid verschaft er met 
enige afstand over te vertellen. Die afstand impliceert, zoals we zullen zien, ook een 
zekere vrijblijvendheid.  

 
                                                      
18 Deze ironie is een nieuw stilistisch instrument binnen het oeuvre van De Wispelaere vanaf de 
geloofsbrief en komt ten volle tot wasdom in Paul-tegenpaul (Vervaeck 2004, 198).  



 

 371 

Op de openingspagina’s van de roman noemt De Wispelaere zijn passie voor de 
literatuur ‘een ziekte’ (7) en zichzelf ‘een verslaafde, verziekte, onvrije lezer’ (10). De 
ziekte wijst op het bewustzijn dat hem of andere moderne schrijvers begeleidt 
tijdens het schrijven. De Correspondance van Flaubert noemt hij het ‘weergaloze 
dokument van de passie (hartstocht en lijden) van het schrijven, deze kwelzieke 
bezinning over de noodzaak en tegelijk de onmogelijkheid van het schrijven’ (134). 
Het beeld van de ziekte onderstreept het onbehagen dat voor de auteur gepaard gaat 
met het schrijven. Ze is een metafoor ‘voor zijn voortdurend aarzelen, twijfelen, over 
zichzelf ontevreden zijn, zich schuldig voelen’ (Kruithof 1990, 40). 

Zijn ziekelijke vragen bedwingt de protagonist met de glimlach van de ironie. De 
protagonist grinnikt om het besef dat er steeds een kloof bestaat tussen leven en 
literatuur. De glimlach dient om te voorkomen dat hij begint te ‘duizelen’ (35) van de 
ambivalente schrijfdaad die nooit een vaststaande identiteit of waarheid kan 
bereiken. Vervaeck stelt dat deze glimlach geen ‘bevrijding’ vormt (2004, 198): ‘Zijn 
ironie is een kwetsuur, geen genezing’ (199). Ik ben het met deze interpretatie ten 
dele eens: de ironie lost het probleem van de kloof niet op, en legt ze telkens 
opnieuw bloot.  

Maar in hetzelfde moment waarop de ironie de kloof blootlegt, dekt ze die 
opnieuw toe. De ironie plaatst de protagonist op een afstand van zijn wonde 
waardoor hij om die wonde kan grinniken en waardoor hij de wonde kan 
esthetiseren. In een lange passage waarin de protagonist de lof uitspreekt over 
‘enerzijds, anderzijds’ (1970, 70), spreekt hij over ‘de glimlach van het ambivalente 
weten, waarin verzoeningsgezindheid en wreedheid elkaar raken met een 
Proustiaanse toets’ (70).19 De glimlach en de ironie zijn onderdeel van de 
esthetisering die het probleem van de ambivalentie tot een oplossing omvormen: een 
behaaglijke consensus. Dat de protagonist spreekt over ‘wreedheid’ doet aan deze 
behaaglijkheid niets af: ze is immers een noodzakelijk element in de dynamiek van 
pool en tegenpool. Dat wordt duidelijker in wat volgt.  

De behaaglijkheid in zijn onbehaaglijk ambivalent weten komt duidelijk naar 
voren in een scène waarin de ziekte ironisch wordt ingezet als ‘een soort 
geuzennaam’ (Kruithof 1990, 39). Op aanvallende toon wordt de protagonist tijdens 
literaire avonden gevraagd waarin de meerwaarde ligt van het oordeel van een 
professioneel criticus ten opzichte van dat van de normale lezer (1970, 89). In ‘de 
spreekwoordelijke rust van de werkkamer’ (90) formuleert hij een antwoord dat valt 
te beschouwen als een ‘fenomenologie van de lezer’ (10): hij vergelijkt zijn eigen 

 
                                                      
19 Ironie, zo zegt de verteller al vroeg in de roman, biedt hem ‘creatieve mogelijkheden’ (1970, 14). 
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leespraktijk met die van de gewone lezer. Opnieuw gaat het daarbij om affecties, en 
niet om affecten. 

In zijn fenomenologie neemt de hoofdfiguur de orde van zijn aanvallers over. Hij 
plaatst de normale lezer bij de pool van het natuurlijke en het lichamelijke, terwijl de 
criticus de geesteszieke is. De ‘door eruditie verziekte geest’ van de criticus kan de 
bal misslaan doordat zijn ‘onbevangenheid’ is aangetast (91). De normale lezer kan 
dan weer ‘op natuurlijke wijze trefzeker’ zijn (91). Gewone lezers zijn ‘geschokt tot 
in hun edelste delen’ (91), terwijl de criticus ‘onbewogen’ blijft en zich een 
‘glimlachje >permitteert@’ (91). Omgekeerd kan de criticus door zijn ‘rijke 
leeservaring (…) zeer gespecialiseerde – en daardoor wat decadente – genoegens’ 
ervaren (91). Hij kan ‘geestdriftig opspringen’ door bijzondere formuleringen of 
inventieve structuren die de gewone lezer zelfs niet opvallen (91). 

De uiteenzetting van de protagonist is ironisch en dubbelzinnig doordat hij om 
erkenning vraagt via de bevestiging van de vooroordelen van zijn vijanden. Hoewel 
hij enerzijds bijzondere vormen van plezier kent, presenteert hij zich anderzijds als 
het slachtoffer van de ziekte die hem wordt verweten: 

Probeert >de criticus@ naderhand van die ervaringen mededeling te doen, dan 
verwijt men hem terecht estheticisme, formalisme, nihilisme, individualisme, 
futilitisme, drogistisme, immoralisme, en isme zonder meer, een 
ongeëngageerde ivoren toren l’art pour l’art mentaliteit en gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin (91, mijn accentuering).  
 
Begin je ergens te voelen, waarde gewone lezer, al was ’t maar aan je ellebogen, 
hoe de criticus een helemaal gesofisticeerde en pedante lezer is, een vakidioot, 
die belegerd wordt door leesgenot bedervende vragen die hij dan nog nooit 
afdoende kan beantwoorden? (92) 

De ironie van de hoofdfiguur kun je ten eerste interpreteren als een zelfrelativering 
die de absurde taak van de kritiek (en de kritiek erop) onderstreept binnen de 
bedenking ‘dat het hele leven eigenlijk om te grinniken is’ (63). Ten tweede wijst de 
ironie op het behagen in het onbehagen. Zijn fenomenologie legt de problemen bloot 
die de criticus als schrijver en lezer ervaart, maar door dat onbehagen in te zetten als 
‘terzelfdertijd aanval en verweer’ (Kruithof 1990, 44) vernauwt hij het opnieuw tot 
een distinctieve positie. Ten derde valt de ironie te lezen als een afweermechanisme 
en een afwimpeling van de gestelde vraag. Dat is een typerend kenmerk van een 
bepaald gebruik van ironie: ‘the ability to interdict the question without attending to 
its subject’ (Wallace 2013 >1997@, 68). 

Het is namelijk opmerkelijk dat de hoofdfiguur een fenomenologie van de lezer 
schetst, en niet schrijft over de functie van de criticus binnen een literaire cultuur of 
binnen de maatschappij. Eerder sprak hij wel over de noodzaak van kritiek voor een 
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goed functionerend literair klimaat (89), maar meer dan aanstippen doet hij niet. 
Doordat een dergelijk antwoord ontweken wordt, gaat zijn rede niet over de 
werkelijkheid die de verteller en de ‘gewone’ lezer gemeenschappelijk hebben, maar 
louter en alleen over zijn persoonlijke werkelijkheid. Doordat hij die schetst in de 
ironisch overgenomen dualistische termen van zijn tegenstanders, reveleert hij die 
werkelijkheid in dezelfde beweging waarmee hij ze afschermt.  

Dat is wat de protagonist omschrijft als het doel van de polemiek. In zijn stijl moet 
de polemicus een evenwicht vinden tussen ‘emotieve aandrift en intellectuele 
scherpte’ (97). Hierdoor ‘ontmenselijkt’ de polemist ‘ten dele zijn agressiviteit door 
die op te laten gaan in het esthetische spel van de schriftuur’ (98). De polemist geeft 
zichzelf bloot, maar objectiveert zichzelf in zijn stijl. In dat dubbelspel bestaat zijn 
vrijheid: een engagement dat via de esthetiek op een afstand wordt gehouden en als 
zodanig geobjectiveerd.  

De ironie maakt deze vrijheid mogelijk, maar legt er tegelijk de beperktheid van 
bloot. Het gaat immers om een volkomen persoonlijke en esthetische vrijheid die 
losstaat van de sociaaleconomische realiteit. Zijn vrijheid bestaat in zijn 
buitenstaanderspositie die zich onttrekt van de reële wereld: ‘Zich opsluiten om vrij 
te zijn’ (149); hij ‘kruipt in zijn schulp’ (29). Sommige critici hekelen deze 
beperktheid. Fens stelt dat de ambivalentie enkel een ‘literaire ambivalentie’ is: 
‘consequenties – andere dan geformuleerde – heeft ze niet’ (Fens 1971). Vogelaar 
levert kritiek op De Wispelaeres apolitieke notie van onvrijheid. De auteur heeft geen 
oog voor ‘de konkrete uitwerkingen van de buitenwereld op een individu’ (Vogelaar 
1971). Onvrijheid bestaat voor De Wispelaere slechts in de eigen emoties, affecten, 
denkbeelden of lichamelijke tics. Het repetitief schoonmaken van zijn nagels en het 
afknippen van ‘uitspringende haartjes’ van zijn bakkebaarden noemt de protagonist 
bijvoorbeeld ‘>t@wee onweerstaanbare manieën. Twee ergerlijke vormen van 
onvrijheid dan maar’ (1970, 150).  

Volgens Moretti wees de ernst van de bourgeois erop dat deze nieuwe klasse 
onderweg was naar de macht. Staat de ernst die zichzelf kan relativeren of de ernst 
die afstand kan nemen van het eigen engagement, dan voor de bourgeois die zich 
veilig en onbedreigd voelt in zijn afzondering? Het is een open vraag waarop geen 
sluitend antwoord te geven is zonder verregaande speculatie. We kunnen slechts 
constateren dat de protagonist in staat is om zich zonder problemen terug te 
trekken, dat hij geen oog heeft voor sociaaleconomische verschillen en dat hij zijn 
eigen positie of problemen niet in dergelijke termen formuleert. Vrijheid en politiek 
zijn in Paul-tegenpaul in de eerste plaats esthetische, linguïstische en individuele 
aangelegenheden. Dat neemt niet weg dat de protagonist zich in bepaalde passages 
expliciet uitspreekt over de wereldpolitiek. Die behandel ik in de conclusie; daarvoor 
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ga ik in op de representatie van de erotiek en de vrouw, en hun verhouding tot de 
literatuur. 

14.4 De erotiek en de vrouw 

Het antagonisme herhaalt zich op het vlak van de erotiek: de gevestigde instituten 
bedreigen de seksuele vrijheid en het seksuele genot. De protagonist in Paul-
tegenpaul fulmineert tegen het katholieke ‘spook van de onkuisheid’ (11), ‘het 
geestelijk en zedelijk leven’ (23), en de negatieve fixatie op ‘de pil en de pornografie’ 
(76). Als een vorm van provocatie ‘>i@n verband met de problemen van celibaat en 
echtscheiding’ (85), gaat hij uitgebreid in op de ‘Zeven Principes en Technieken van 
Aftrekken’ (85) die een bevriend kapelaan heeft ontwikkeld (85-88). Eerder in de 
roman staat het ‘verhaal van L.’. Die wordt niet expliciet als dezelfde kapelaan 
voorgesteld, maar heeft evengoed tijdens het kloosterleven ‘zoveel geraffineerde 
masturbatietechnieken’ gehanteerd dat ‘hij nu bij geen enkele vrouw tot een normaal 
orgasme kan komen’ (26). Bij een bezoek aan een prostitué legt zij hem uit dat hij 
‘helemaal normaal’ is, maar ‘een aanpassing nodig’ heeft (28). Hij moet ophouden 
met masturberen, en vervolgens de liefde bedrijven met een meisje van wie hij 
houdt: ‘Het moet natuurlijk zijn (…), en je moet een beetje van haar houden, dan is 
het heerlijk’ (28). De boodschap is in deze voorbeelden telkens duidelijk: het 
katholieke establishment vervormt en verstoort de seksualiteit die anders op een 
‘normale’ en ‘natuurlijke’ wijze zou beleefd kunnen worden. 

Daartegenover staat de onbezorgde seksualiteit die de verteller observeert in het 
dierenleven. Zo beschrijft hij het erotisch getinte en deels agressieve spel tussen een 
paard, een koe en een veulen (15), en merkt hij toevallig hoe een hond zomaar een 
andere hond op straat bespringt (20). Eenmaal wordt deze dierlijke seksualiteit in 
verband gebracht met de heersende moraal:  

Door het raam op de overloop zie ik in het nog zwarte, knoestige decor van de 
boomgaard twee lesbische varkens bezig: de ene staat met de kop gestrekt en 
de oren plat roerloos te genieten, de andere, mannelijk erop, laat ritmisch de 
beslijkte kont op en neer gaan. Publieke idylle in Damme. Geen politieagenten 
te bespeuren (151).  

De boodschap is wederom duidelijk: zelfs in de natuur is zogenaamd afwijkende 
seksualiteit normaal.  
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Toch is de seksualiteitsbeleving van de ik-figuur allesbehalve vanzelfsprekend en 
natuurlijk. Ook hier geldt dat de protagonist de lichamelijke pool in relatie brengt 
met een cerebrale pool. Toch bespreek ik in eerste instantie enkele citaten waarin 
deze ambivalentie afwezig lijkt (14.4.1). Met het verhaal van Bérénice duik ik er 
opnieuw middenin: de relatie van de protagonist met dit meisje kan worden gelezen 
als een allegorie voor de literaire creatie en dus de ambivalentie (14.4.2).  

14.4.1 Erotiek en literatuur 

Het hoeft niet te verbazen dat in Paul-tegenpaul de verhouding tussen de polen 
erotiek en literatuur verschillende constellaties kent. Zo kan de erotiek deel zijn van 
het schrijven: de penis kan ‘eigenzinnig stijf’ worden (34) en heeft zo een invloed op 
het ‘ondoorzichtig’ schrijfproces (34). Of schrijven en erotiek kunnen met elkaar 
vergeleken worden. Tussen pen en papier ‘speelt zich een proces af van aantrekking 
en afstoting’ (8) zoals in een erotische verleidingsspel tussen twee geliefden. De 
literatuur kan het erotisch genot ook verbreken. In het verlengde van de hierboven 
geschetste tegenstelling tussen de gewone lezer en de criticus verhoudt de eerste 
zich tot een boek als ‘een minnaar tot een vrouw’ met ‘verrukking en beneveling’ als 
gevolg (94). De criticus daarentegen ‘streelt en liefkoost’ met de ene hand, terwijl hij 
met de andere erover ‘waakt (…) de grens van het zelfverlies niet te overschrijden’ 
(95).  

Omgekeerd kunnen de erotiek en de verleiding de ascetische literaire arbeid 
verstoren: ‘Mijn stemming is vreemd opgewonden en geil genoeg om vamiddag >sic@ 
niet veel te werken’ (52). Deze verstoring neemt soms ‘puberale’ vormen aan. 
Wanneer een pakketje boeken uit ‘het wufte Frankrijk’ (53) verpakt zit in Playboy-
foto’s van Brigitte Bardot voelt de protagonist zijn ‘piemeltje zalig pik worden en om 
het feest nog meer luister bij te zetten, begint opeens de klok in de toren van Damme 
te luiden, klepel groet klepel, teken van mannelijke solidariteit’ (53). Valt deze 
opmerking nog enigszins in het verlengde van de ‘heerlijke wulpse dag’ (50), dan 
creëert een vergelijkbare opmerking een veel grotere registerbreuk. Nadat de 
protagonist drie pagina’s lang op intelligente wijze de roman Gedaanteverandering, 
of ’n metaforiese muizeval van J.F. Vogelaar heeft besproken, schrijft hij:  

Het cafémeisje van twee huizen verder staat tegen de reling geleund, buigt 
voorover (naar het gras?) en laat volop haar lentedijen zien. Ook dit opent 
meer dan één mogelijkheid. Haar lang niet metaforiese muizeval is er één van 
(143). 

Daarna keert de hoofdfiguur terug naar de bespreking van Vogelaar om die in een 
tweetal zinnen af te ronden.  
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In deze korte paragraaf wil ik mij op dit type passages concentreren – een ander 
voorbeeld is de opsomming van masturbatietechnieken (85-88). Recensenten laten 
zich hierover immer op diverse negatieve manieren uit. Paul Hardy meent dat de 
schrijver ‘volkomen het noorden’ verliest wanneer hij zijn bevriend kapelaan ‘een 
soort kursus over masturbatietechnieken’ laat vertellen (Hardy 1971). Over 
datzelfde fragment vraagt Fons Sarneel zich af of het ‘in het boek thuishoort zoals het 
er staat’ (Sarneel 1971). In dezelfde lijn vindt Fens dat er iets schort aan de 
‘vormgeving’ van de roman. De auteur objectiveert zichzelf niet voldoende, blijft op 
‘het niveau van persoonlijke anekdotes’ hangen waardoor hij ‘vaak nogal koket en 
niet vrij van exhibitionisme’ is (Fens 1971). Een anonieme recensent laat zich 
neerbuigend uit over enkele ‘puberale’ opmerkingen: ‘dat zal tussen Gent en Brugge 
misschien nog ergens in een dorp als een formidabel soort literatuur worden 
beschouwd’ (Anoniem 1978). Ik wil aantonen dat dergelijke passages wel degelijk 
aansluiten bij het discours van de roman.  

Op een eerste niveau onderstrepen deze fallocentrische opmerkingen de 
mannelijkheid van de hoofdfiguur en zijn erotische genoegens en verlangens. Op een 
tweede en meer algemeen niveau illustreren de citaten de dynamiek tussen pool en 
tegenpool: intellectualisme en literatuur versus erotiek en puberale mannelijkheid. 
Dat laatste wordt gecultiveerd door de verteller: ‘Een nieuw symptoom van mijn 
onvolwassenheid, akkoord, maar heerlijk is dat’ (53). De passages geven zo opnieuw 
blijk van ironie. Hij perverteert de eis van de zogenaamd volwassen gevestigde orde 
tot kleine provocaties aan hetzelfde adres. De ironie wordt zelfbewust ingezet omdat 
ze de protagonist toelaat zowel iets puberaals te zeggen als dat te ontkennen. Deze 
schrijver is ernstig, maar kan evengoed die ernst bespotten. 

In die dynamiek van pool en tegenpool, van intellectualisme en onvolwassen 
erotische beleving vindt de protagonist zijn genot. In de passage voorafgaand aan de 
elkaar groetende klepels esthetiseert de protagonist de foto’s van Brigitte Bardot via 
een vergelijking met de schilderkunst: ‘Het zou een 18de-eeuws Frans schilderij 
kunnen zijn, bij voorbeeld van Fragonard’ (53). Het plezier dat hij ontleent aan de 
foto’s is esthetisch, wat in Paul-tegenpaul een spanning tussen het lichamelijke en het 
cerebrale impliceert.20 Het gaat om de combinatie van hoge kunst (cerebraal) en laag 
entertainment (lichamelijk), en in die combinatie wordt zijn genot gelegitimeerd. 
Ook in de lijst van masturbatietechnieken ligt de klemtoon op de combinatie van 
lichamelijke én cerebrale activiteit: ‘Het vinden van de juiste formuleringen verrijkt 
de beleving nog met een zeker geestelijk genot. (De verfijnde aftrekker is een 
intellectueel)’ (86); ‘Het is ook echt een vorm van l’art pour l’art’ (88).  
 
                                                      
20 Kruithof spreekt zelfs van een ‘bijna lyrische passage’ (Kruithof 1990, 43).  
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In het geval van de passage van de groetende klepels en de opmerking over het 
cafémeisje en haar ‘lang niet metaforiese muizeval’ (143) is de situatie anders. In 
deze ‘platte’ opmerkingen is de ambivalentie niet aanwezig, maar zij vormen wel de 
lichamelijke noot in een veeleer cerebrale omgeving. De elkaar groetende klepels 
komen na de opmerkingen over Bardot en vóór een mijmering over de 
vergankelijkheid van de herinnering. Het cafémeisje komt aan bod binnen de 
bespreking van een avant-gardistische roman.  

In deze passages is de protagonist even niet degene die geestkrachtig 
weerstand biedt aan ‘het dolle leven’, zoals wanneer zijn vriendin hem tracht te 
verleiden met ‘een liedje over mijn kloten, die smaken naar paddestoelen en onrijpe 
noten’ (1970, 55). Dan staat er: ‘niet bereid om toe te geven’ (55). De ironie en het 
discours van de ambivalentie laten hem toe dat af en toe wel even te doen, en tegelijk 
de rangen opnieuw te sluiten. Ook in het verhaal van Bérénice speelt de spanning 
tussen het toelaat- en ontoelaatbare een rol.  

14.4.2 Het verhaal van Bérénice 

Bérénice is een negentienjarige studente (128) aan wie de hoofdfiguur lesgeeft in de 
normaalschool, en met wie hij een clandestiene relatie heeft. De twee uitgebreide 
fragmenten die de verteller in Paul-tegenpaul aan haar wijdt, staan beide in het teken 
van verlies. In het eerste fragment (77-85) beschrijft hij hun twee laatste 
ontmoetingen en de voorvallen die ertoe leiden dat hij een punt zet achter de relatie: 
‘het is uit tussen ons, ik wil je nooit meer terugzien’ (82). In het tweede fragment 
(126-33) blikt de verteller terug op zowel het begin van hun relatie als de nasleep 
ervan. In beide fragmenten wordt het verhaal onderbroken door passages over de 
protagonist aan zijn schrijftafel. Die onderstrepen dat hij zijn herinneringen in het 
heden aan het creëren en aan het vormgeven is: ‘ik rook, ik drink cognac, mijn pen 
aarzelt, ik moet het nu, op dit moment, heel precies terug kunnen vinden en kunnen 
formuleren, anders bestaat het niet meer’ (82). De verhalen over Bérénice brengen 
de poëtica van de auteur in stelling: creatie en verlies.  

Dat is ook de stelling van Erwin Jans: ‘Nergens is de kloof tussen werkelijkheid en 
literatuur zo diep en zo onoverbrugbaar als bij de representatie van vrouwelijke 
personages’ (2003, 86). Meer dan in andere motieven komt het trauma van de taal 
als literatuur naar voren in het motief van de vrouw omdat zij enkel de rol mag 
spelen die de schrijver voor haar uitkiest. Daardoor verliest zij haar singulariteit. 
Deze problematiek komt exemplarisch tot uiting in het verhaal van Bérénice. De 
protagonist maakt hun relatie niet enkel tot literatuur na hun relatie; hij beleeft die 
tevens als literatuur. Hun verhouding is een clandestiene daad waarvan de 
protagonist meent dat ze evenzeer als de literatuur de status-quo uitdaagt. De relatie 
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onttrekt zich net als de creatieve daad aan het dagelijkse leven. Net zoals de 
literatuur haar waarheidskarakter verliest wanneer haar taal wordt opgenomen in 
het dagelijkse taalgebruik, verdwijnt de waarheid van hun liefde wanneer het 
alledaagse die binnendringt.  

In zijn vroegste herinnering aan Bérénice ontmoet hij haar op school. De setting 
onderstreept het besloten karakter van hun relatie:  

Ik kom binnen in het stille, lege gebouw, dat als een aquarium midden in de 
stad staat. Een aquarium heeft maar een dunne wand van glas waar je zo 
doorheen kijkt, maar het is toch onherroepelijk van de wereld der normale 
luchthappers gescheiden. Wat zich erbinnen afspeelt lijkt vanzelfsprekend, 
maar het behoort tot een ontoegankelijk, dodelijk element (127). 

Het leven binnen het aquarium lijkt in sterke mate op het gewone leven, maar is 
onherroepelijk door een destructieve tendens getekend. In het aquarium is er geen 
zuurstof, niets levenskrachtigs kan er ontstaan.  

Als de literatuur isoleert door het woord, dan ontwikkelt deze relatie zich in 
isolatie: ‘Telkens voor korte tijd uit die hele samenhang losgemaakt, leven we 
geïsoleerd in het nieuwe, hevige, gesloten verband van een verhaal dat we samen aan 
het maken zijn. Zo is literatuur (…). Het verband tussen daden en woorden wordt 
onvast, onzeker’ (129). Het verband is onvast omdat het niet langer duidelijk is naar 
welke werkelijkheid hun woorden en daden verwijzen: de alledaagse werkelijkheid 
of hun verhaal? Zo vraagt de protagonist haar: ‘ga je morgen mee naar zee, we zullen 
in de duinen liggen en zwemmen’ (129). In de alledaagse werkelijkheid betekenen 
deze woorden: ‘ik verlang naar je, ik wil je hebben’ (129). Hij stelt echter de vraag in 
het volle bewustzijn dat ze niet kan: ‘Het is onmogelijk, het gaat niet morgen, zegt ze, 
en ik zeg: ik weet het, en ergens denkt het in mij: precies daarom’ (129). In die zin 
wijzen de woorden naar hun clandestiene liefde waarvan de onmogelijkheid de 
belangrijkste verlokking is: ‘Deze Liefde is Taboe, dat weten wij, en daarom 
onweerstaanbaar’ (126-27).  

Wat binnen deze relatie onmogelijk wordt geacht, is bizar genoeg het alledaagse. 
Wanneer hij haar omarmt, ervaart hij ‘het heerlijke gevaar dat wij betrapt worden’ 
én ‘de vele heerlijke onmogelijkheden’ (128):  

om gewoon samen de straat op te gaan en dicht bij elkaar op een terrasje in de 
zon Campari te drinken, om gewoon aan tafel te gaan en te eten, om gewoon 
naar bed te gaan en te vrijen, om gewoon te zeggen naai die knop eens even 
aan (128). 

In een interview met Bousset omschrijft De Wispelaere het verhaal van Bérénice als 
de ‘mythe van de amour passion’ (Bousset 1982, 131). Hij stelt dat deze ‘in de 
werkelijkheid’ niet getolereerd wordt in burgerlijke en socialistische 
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maatschappijen. Ze mag slechts bestaan ‘als fictie en evasief tijdverdrijf’ (131). Wie 
daarentegen deze mythe daadwerkelijk beleeft, ‘wordt uitgestoten en geïsoleerd’ 
(131). In Paul-tegenpaul wordt deze isolatie aanvaard en zoeken de geliefden deze 
zelfs op. Net daardoor verkrijgt de dagelijkse werkelijkheid opnieuw een zekere 
aantrekkingskracht.  

In The Bourgeois geeft Moretti met behulp van Barthes aan dat in de bourgeois-
literatuur de achtergrond de voorgrond verovert (2014, 78). Hij doelt daarmee op de 
manier waarop ‘turning points’ (belangrijke en beslissende gebeurtenissen in de 
plot) terrein verliezen aan de ‘fillers’ (alles tussenin, de ‘turning points’) (70-71): 
‘what is truly unforgettable, in the novel, is not the “unheard-of” of the revolution, 
but how quickly the waters close down, and the old commonplaces return, the petty 
egoisms, the weak aimless daydreams…’ (78). Anders gezegd gaat er steeds meer 
aandacht uit naar de alledaagse gebeurtenissen en muizenissen dan naar cruciale en 
levens veranderende gebeurtenissen.  

In Paul-tegenpaul verkrijgt het fatale liefdesverhaal met Bérénice het karakter van 
de voorgrond. Het begin van hun verhaal staat in het teken van verwachting en 
avontuur. De protagonist citeert Tristram Shandy: ‘We are going to enter upon a new 
scene of events’ (1970, 130). Deze voorgrond wordt gecontrasteerd met de 
achtergrond van de dagelijkse handelingen van een normaal liefdespaar. Beide polen 
zijn aantrekkelijk doordat ze onverenigbaar zijn.21 Op het moment dat voor- en 
achtergrond, binnen- en buitenwereld met elkaar botsen, komt de relatie onder druk 
te staan. Tijdens hun twee laatste ontmoetingen dringt de alledaagse werkelijkheid 
zich voortdurend op. Op de voorlaatste avond vertelt ze over medestudenten naar 
wie ze opkijkt, en hoe een van haar kotgenoten haar ‘tegen mij gewaarschuwd’ had:  

hij had gezegd zo zijn ze allemaal die artiesten en estheten, mooipraters en 
verleiders zijn het die hun avontuurtjes misbruiken om er verhalen uit te 
destilleren, maar een vrouw een huiskring bezorgen en gelukkig maken, nee 
daar zijn ze te laf voor (78). 

Hierop ontvlamt de hoofdfiguur in woede, een razernij die uiteindelijk eindigt met 
een (voorlopige) hereniging: ‘de verzoening op de sofa verliep brutaler dan de 
paringsdans van de kraanvogels (…) en daarna streelde je mijn totaal uitgedanste 
piemel’ (80). Het herstel van hun passie is broos. Bérénice confronteert hem met de 
vraag ‘of ik je echt liefhad, je zei ik bedoel echt om mee te leven, ik streelde je 

 
                                                      
21 In Het verkoolde alfabet, een veeleer traditionele dagboekroman, valt over de relatie met Bérénice te 
lezen: ‘Daarin was er immers geen sprake geweest van wat men gemeenlijk een mislukking noemt, het 
was geen zaak van psychologie of misverstand, maar integendeel van een bewust gewilde en opzettelijk in 
stand gehouden onmogelijkheid’ (De Wispelaere 2002, 102). 
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schaamhaar en zag hoe mijn sperma uit je drupte’ (80). Het antwoord blijft uit, 
terwijl het beeld in het teken staat van een verlies. 

De vraag wijst op een wijziging in Bérénices beleving van hun verhaal. In een 
vroege brief schreef zij hem: ‘Ik stort me in dit avontuur, maar durf en wil er niet 
over nadenken’ (127). De laatste avond op haar studentenkot merkt de verteller dat 
haar blinde overgave verminderd is: ‘Je lachte maar ik voelde wel dat je je in het spel 
niet meer echt inleefde’ (81). De ik-verteller tracht het spel in stand te houden:  

onberekenbare kerel, indringer, verwoester, gouddelver, je bent een speler, 
onberekenbaar, ha, maar zorgvuldig ieder gebaar berekenend, denkend: ik 
moet mij opzwepen, in mijn diepste reserves putten, weer iets 
onweerstaanbaars zeggen, de mythe in stand houden (81).  

Zoals ik eerder aangaf, is de seksualiteitsbeleving van de ik-figuur niet 
vanzelfsprekend, maar een bewuste constructie. Zoals hij zijn identiteit affirmeert in 
de literatuur, affirmeert hij zijn mannelijkheid binnen de transgressie van de ‘amour 
passion’. 

Tijdens de laatste avond wil Bérénice pannenkoeken bakken voor hem – een 
activiteit van dezelfde orde als het ‘naai die knop eens even aan’ (128). Wanneer zij 
en de protagonist in bed liggen, stapt zij uit bed om ‘een propje papier’ in het 
sleutelgat te duwen, ‘iets dat je nooit eerder had gedaan’ (82). Wanneer de 
protagonist bijna tot een orgasme komt, dringt de realiteit de mythe opnieuw 
binnen: ‘kraakte de trap op de overloop, je schrok en verstrakte, en hoe ik daarna 
ook stootte en wrikte, je was en bleef gesloten, dichtgeklapt als een klem’ (82). Beide 
handelingen geven aan dat het risico om betrapt te worden de erotische spanning 
voor Bérénice niet langer doet stijgen, maar een (alledaagse) belemmering wordt. 
Hierna zet de protagonist een punt achter de relatie, ontgoocheld dat hun ‘zo 
buitensporig begonnen hartstocht’ een ‘zo eenvoudig en banaal’ einde kent. (82) De 
mythe is voorbij, en de spelers van de voorgrond komen in de achtergrond terecht: 
‘het leek alsof wij plotseling door een nietig toeval uit onze rol waren gevallen en 
beseften hoe drakerig het toneelspel wel was (83). 

Door zich langzaamaan te onttrekken aan het spel, geeft de figuur van Bérénice 
uitdrukking aan het trauma van de taal als literatuur.22 ‘>H@et is allemaal verblinding 
en literatuur,’ zegt ze later in een brief (130). Deze verblinding en het verlangen 
ernaar hebben de hoofdfiguur sterk in zijn greep. Op een namiddag – hun relatie is al 

 
                                                      
22 Het is een constante in het oeuvre dat vrouwen die functie vervullen (Jans 2003, 84-85; Kruithof 1990, 
43; De Nutte 1986, 33). 
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voorbij – wacht hij haar op aan de Oostendse haven. Zij keert terug van Engeland, en 
terwijl hij zit te wachten in zijn auto, krijgt hij  

de gedachte dat ik over die middag een verhaal zou schrijven en dat ik in het 
leven zou moeten wachten op iets waar ik geen verhaal meer zou willen over 
schrijven, want dat pas dan het leven echt het leven waard zou zijn. Bij 
voorbeeld een vrouw die ik niet schrijvende zou kunnen invullen omdat zij een 
eigen boeiende, weerbarstige inhoud zou hebben (131-32). 

De hoofdfiguur lijkt dat vooral niet te willen doen. In de directe nasleep van hun 
relatie is hij onrustig en overmand door verdriet. Hij kan zichzelf van ‘de ene pool 
van het verlies’ (130) slechts bevrijden wanneer hij haar stem en gebaren opnieuw 
voor de geest kan halen. In zijn verbeelding verschijnt zij niet als singulariteit, maar 
als het beeld van zijn verlangen: ‘zij lacht zoals ik het wil, ik vind in haar de schat die 
ik er zelf heb in gelegd, zij bestaat alleen door mij’ (130-31). Hij zoekt tevens naar 
‘typische gezegden van haar, bij voorbeeld: “het heeft voor mij geen zin je minnares 
te zijn als niemand het mag weten, want dan ben ik het niet echt”’ (130). Deze zin is 
veelzeggend omdat de figuur van Bérénice de ambivalente verhouding tussen het 
alledaagse en de mythe moet belichamen. Wat voor haar een bron van onbehagen is, 
vormt voor hem een behaaglijk genoegen.  

Het verhaal stopt niet met het einde van hun relatie. Enkele jaren later sterft 
Bérénice na een zware bevalling, en ook deze dood wordt opgenomen in de mythe 
die de protagonist voor hen heeft geschapen: ‘Toen ik gezegd had dat ik je nooit meer 
wou zien, liet je mij uit met de dood in je: iedere daad die je van dan af hebt gesteld, 
was een onmiddellijke voorbereiding op je dood’ (84). 23 Zelfs het vervolg van haar 
leven dient de mythe te bevestigen dat de literaire creatie en de erotiek steeds 
aangeraakt zijn door de dood. Wat plaatsvindt in de achtergrond moet alsnog naar 
de voorgrond worden gebracht. 

De spanning tussen leven en dood en bij uitbreiding die tussen het lichamelijke en 
het cerebrale wordt in gender-termen vertaald. De protagonist staat voor Bérénice’ 
boekenkast vol boeken die hij haar geschonken heeft. Hij vloekt wanneer hij merkt 
dat zij Correspondance van Flaubert nog niet heeft opengesneden, iets wat hij pas 
jaren later aan zijn schrijftafel zal begrijpen: ‘dit levensvreemde ascetisme was niet 
aan jou besteed, de giftige bekoring die het voor mij had schampte af op je grillige, 
katachtige levenslust’ (79). De auteur is ‘une monstruosité, quelque chose hors nature’ 
(79), terwijl de vrouw die natuur en dierlijkheid belichaamt.  

 
                                                      
23 De verteller geeft expliciet aan dat hij haar verhaal ‘niet gezien’ heeft en dat hij het slechts kan 
‘navertellen’ (1970, 84).  
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Deze typering valt toe te passen op de andere vrouwen die in de roman aan bod 
komen. Gerda, de geliefde van de protagonist in het schrijfheden, is ‘het dolle leven’ 
(55). Zij is ‘uitbundig’ en de ‘toekomst is nog haast haar uitsluitend domein’ (171). 
Het meisje Diane is dan weer het verleden, zijn eerste geliefde. Hij heeft haar 
verlaten omdat zijn hoofd ‘vol verwarde ideeën over literatuur’ zit en haar ‘argeloze 
liefde’ daar niets aan kan doen (114).  

Deze genderverdeling is normatief. De vrouw is binnen dit kader steeds eenzijdig 
en behoort telkens tot één pool. De vrouw kan behoren tot de pool van het leven dat 
verlokt en verleidt. Deze vrouwen, zoals Bérénice, maakt de protagonist tot 
literatuur en esthetiek. Daardoor worden zij ambivalent, maar enkel in zijn beleving. 
Die ambivalentie kan slechts blijven bestaan zolang de vrouw dit leven blijft 
symboliseren.24 De vrouw kan echter ook behoren tot de pool van het alledaagse dat 
zich afsluit van dynamiek of ontwikkeling. In Paul-tegenpaul wordt die rol 
ingenomen door de moeder: ‘op zekere dag heeft ze besloten dat de verdere 
ontwikkeling van de wereld om haar heen haar niet meer aanging: wat ze ziet ziet ze 
niet meer, wat ze hoort hoort ze niet meer, langs alles heen alsof het niet echt meer 
was kijkt en luistert zij naar de beelden en stemmen binnen in haar’ (152). De 
verteller is daarentegen steeds gespleten, is zich steeds bewust van de kloof tussen 
realiteit en spel. Dat beschouwt hij als zijn tragiek (‘une monstruosité’), maar het is 
tegelijk datgene wat hem zijn identiteit schenkt en wat dan ook voortdurend 
herhaald en bevestigd moet worden.  

Wat voor de ambivalentie geldt ten opzichte van het lichaam, gaat evenzeer op 
voor de erotische relaties. Deze worden telkens in hetzelfde schema ondergebracht. 
De relaties met Diane, Gerda en Bérénice herhalen alle de spanning tussen de pool 
van het leven, het lichaam en de erotiek enerzijds en de pool van de literatuur, het 
cerebrale, en de liefdesmythe anderzijds. De vrouwen worden op die manier 
inwisselbaar. Dat drukt de tekst uit door hun namen. Zo wordt Bérénice aangeduid 
met haar naam (77) maar ook met ‘B.’ (126). Gaat het in dit geval om dezelfde vrouw, 
dan is er de nieuwe geliefde Gerda en de ex ‘G’ (13). In ‘Dagboekaantekeningen’ heet 
de figuur van G. nog Janinka, waardoor de mogelijke persoonsverwarring tussen de 
vrouwen G. en Gerda opzettelijk lijkt: alsof de ene in de rol van de andere zal 
vervallen. Hij moet G. ontmaskeren zodat hij ‘opnieuw draden zal kunnen spinnen 

 
                                                      
24 In die zin vind ik de volgende opmerking van Erwin Jans te eenvoudig: ‘De verhouding tussen de 
minnares en de officiële echtgenote kan in het werk van Paul de Wispelaere trouwens gelezen worden als 
een allegorie van de verhouding tussen literaire en niet-literaire taal’ (2003, 83). Dat zou betekenen dat de 
minnares net als de creatieve taal getuigt van haar verdeeldheid. In de liefdesrelaties is deze verdeeldheid 
echter steeds de beleving van de protagonist.  
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tussen een begin en een einde’ (111). Het verhaal van Bérénice kunnen we 
beschouwen als een dergelijk spinnenwerk tussen begin en einde.  

De inwisselbaarheid wordt ook uitgedrukt door de afwezigheid van concrete 
lichaamsbeschrijvingen. In tegenstelling tot de vrouwenfiguren in de drie andere 
besproken romans, worden deze personages in Paul-tegenpaul nauwelijks cultureel 
gemarkeerd. We komen weinig te weten over hun kledingstijl of uiterlijke 
verschijning. De protagonist laat wel iets vallen over de kleur van hun haren (128, 
151), dijen (132) of tepels (77), en verkiest jarretelles boven ‘die liefdesfnuikende 
panties’ (78), maar daar houdt het zowat op. De beschrijvingen zijn verder 
stereotiep. Een prostitué is dik (26-28), terwijl geliefden en hun lichamen worden 
omschreven als ‘zacht’ (113, 133) of ‘mooi’ (54, 112). 

De wereld van de erotiek en de vrouw dient uit te monden in een Boek. Het relaas 
van Bérénice en de andere vrouwen geeft aan in welke mate dat Boek een totalitair 
karakter heeft dat individuele verschillen en concrete lichamelijkheid uitwist. 
Daarnaast wijst het op de merkwaardige combinatie van avant-gardistisch en 
conservatief denken. Voor De Wispelaere is de literatuur zelf het ‘turning point’ dat 
het leven in een andere plooi legt: de literaire vormgeving of de erotische mythe met 
de minnares legt het leven in een andere plooi en breekt met de achtergrond van het 
alledaagse. Echter, de liefdesrelaties wijzen op het kunstmatige karakter van die 
breuk en tonen hoe miniem haar effect is. Wanneer de protagonist thuis terugkeert 
van het aquarium, merkt hij op: ‘hier werk ik, niets is veranderd, alles is 
onaangeroerd gebleven’ (132).  

De literatuur en de erotische mythe zijn schuiloorden, wat de schriftuur van De 
Wispelaere een conservatief karakter geeft. Er is wel het besef dat de literaire fixatie 
van voorbije ervaringen (liefdes-, levens-, lees- of schrijfervaringen) een dynamisch 
proces is, maar de fixatie of de erotiek tracht steeds de eigen identiteit te herstellen 
en te conserveren tegen een voorbijrazende achtergrond. Dit betekent niet dat deze 
conservatie geen kritiek kan vormen op de achtergrond, maar het impliceert wel dat 
deze kritiek net als de liefdesmythe afgescheiden moet blijven om effectief te zijn. 
Dat is het probleem van de breuk dat vooral in deze roman van De Wispelaere geen 
werkelijk probleem vormt. Het verhaal van Bérénice toont dat de protagonist 
behagen schept in de onmogelijkheid de twee werelden te verzoenen. Ter afsluiting 
van deze analyse ga ik in op die passages waarin de protagonist vanuit zijn 
schuiloord de buitenwereld becommentarieert. 

 
  



 

384 

14.5 De politiek van Paul-tegenpaul 

Hans Vandevoorde (2011) en Matthieu Sergier (2011) stellen zich de vraag waarom 
‘le nouveau journal’ zo’n succesvol genre was aan het einde van de jaren zestig. 
Beiden vinden het antwoord in de tijdgeest. Auteurs zouden het genre gebruiken ‘als 
resonantieruimte (…) voor de socio-culturele veranderingen die aan de gang zijn’ 
(Vandevoorde 2011, 206). Dit resonantie-effect komt in Paul-tegenpaul concreet tot 
uiting in enkele tirades tegen de hypocrisie van de katholieke kerk (11-13, 23-26), de 
gedienstigheid van de media aan het establishment (22, 74-77) en tegen de 
atoombom (74-77). Algemener komt dit engagement naar voren in het centrale 
antagonisme. De protagonist ziet zijn vrijheid bedreigd in de koppeling van Grote 
Waarden met rechtlijnig en mistig taalgebruik door het establishment.25  

De protagonist zet de ambivalentie in als kritisch wapen tegen elke vorm van 
dogmatisch en ideologisch denken. Zoals De Wispelaere in een interview met Hugo 
Bousset zegt: ‘De ambivalentie impliceert allerlei vormen van innerlijke vrijheid die 
ik niet prijs wil geven’ (Bousset 1982, 121). Tegelijk hanteert de protagonist de 
ambivalentie als een scherm om de wereld op afstand te houden. Net als bij de 
literatuur en de erotiek, gebruikt hij de ambivalentie als een abstract principe dat de 
concrete ontdubbeling (enerzijds, anderzijds) onnodig maakt. Zo ziet hij de reden 
voor de ondergang van de hoofdfiguur in Verstegens De koekoek in de klok in zijn 
fanatisme: ‘niet in staat die wantoestanden als feitelijkheden te integreren in het 
geheel van de menselijke realiteit en ze daardoor te relativeren, wordt hij een 
maniakale en monomane querulant’ (1970, 37).26 Een dergelijke opmerking maakt 
het voor de protagonist mogelijk de aanklacht van de wantoestanden ‘juist’ te 
noemen (37) en er tegelijkertijd afstand van te nemen.  

In het verlengde daarvan hoeft het niet te verwonderen dat de protagonist de 
sterkste uitdrukking van literair engagement vindt in een roman die de 
werkelijkheid grotendeels abstraheert, namelijk Orchis militaris van Ivo Michiels. Als 
criticus beargumenteert hij hoe de roman via het creëren van ambivalenties de 
verschillen tussen absolute tegendelen opheft. Op inhoudelijk-vormelijk vlak zouden 
de verschillen tussen goed en kwaad wegvallen, waardoor op ethisch niveau ‘goed en 
kwaad worden ontmaskerd als formules in het ritueel van religieuze en militaire 
systemen, die beide demagogische en doctrinaire dwangsystemen zijn’ (49). In dit 
voorbeeld zien we opnieuw het merkwaardige huwelijk van relativeren en 
 
                                                      
25 Verschillende critici stippen dit engagement aan als een belangrijk kenmerk van Paul-tegenpaul en als 
een nieuw element in zijn œuvre (o.a. Kruithof 1990, 44; De Nutte 1986, 33).  
26 Ik ontleent dit voorbeeld aan Vogelaar (1971). 
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verabsoluteren. Enerzijds relativeert hij goed en kwaad als essentiële categorieën; 
anderzijds verabsoluteert hij dat inzicht door te stellen dat goed en kwaad ‘formules’ 
zijn. Een discussie over de invulling van die termen wordt zo vermeden. 

Deze waardering van Michiels’ roman ligt in het verlengde van het onderscheid 
tussen het rechtlijnige taalgebruik van de machthebbers en het creatieve taalgebruik 
van de koorddansers. Deze scheiding bemoeilijkt het engagement van de protagonist. 
Zijn aanval op het establishment via een kritiek op de taal blijft abstract doordat het 
om een vormelijke en geen inhoudelijke kwestie gaat. Vogelaar stelt dat de 
tegenstelling tussen rechtlijnig en ambivalent tekortschiet, en dat het er daarentegen 
om gaat ‘exakt aan te geven welke belangen en belangengroepen de 
kommunikatiemiddelen sturen en een bepaalde soort denken en taalgebruik logies 
noodzakelijk maken’ (Vogelaar 1971).  

Een dergelijke concrete politieke taalanalyse ontbreekt in Paul-tegenpaul. Het 
politieke engagement in deze roman wordt op die manier flou. Neem bijvoorbeeld 
volgende zinnen: 

Het verzet tegen genuanceerd denken (en dus tegen denken zonder meer) is 
een barbaarse aanslag op de vrijheid van de mens en regelrecht in strijd met de 
demokratie (35). 
 
dat de vele duizenden kritiekloze lezers van pakweg Jan de Hartog en Jos 
Vandeloo meestal ook die zijn die onze welvaartstaat zo toejuichen, maar dat 
bleek te ver te gaan, men greep mij letterlijk naar de keel (90). 

Op welke grond de protagonist in deze zinnen de welvaartstaat afkeurt en de 
democratie prijst, is niet uit te maken.27 

Niettemin geven De Wispelaeres uitspraken een indruk van de desillusie die in de 
jaren zestig heerste met betrekking tot de dominante en traditionele opvattingen. De 
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn ‘feiten die de hele officiële moraal van 
deze wereld tot een sinistere grap maken’ (76), stelt de verteller. Ook in de 
wetenschap heeft de protagonist het vertrouwen verloren: ‘de wetenschap, de 
heilige koe van het westen, is levensgevaarlijk geworden omdat ze zich opsluit in de 
dynamiek van haar eigen gesloten systemen’ (148). De roman wijst op de 
legitimatiecrisis van de Grote Verhalen zoals Lyotard die later zou beschrijven in La 
condition postmoderne: ‘Le grand récit a perdu sa crédibilité, quel que soit le mode 

 
                                                      
27 De recensie in De Standaard noemt het gebruik van democratie in het citaat ‘nogal pittoresk’ (Anoniem 
1971).  
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d’unification qui lui est assigné: récit spéculatif, récit de l’émancipation’ (1979, 63).28 
De ontbinding van die verhalen heeft ertoe geleid dat het levensdoel ‘est laissé à la 
diligence de chacun. Chacun est renvoyé à soi’ (30). 

De bevrijding uit de traditionele en overgeleverde verhalen is niet louter een 
positief verhaal, maar gaat gepaard met een identiteitscrisis: de ‘tegelijk 
verlammende en bevrijdende indruk dat het ik niet bestaat, dat het vervluchtigt in de 
talloze verschijnselen waartoe men zich aangetrokken voelt, waarmee men dweept 
of flirt en waartussen men niet kan kiezen’ (De Wispelaere 1970, 149). Deze 
uitspraak valt historisch te begrijpen in de context van de opkomende 
consumptiemaatschappij die net deze vervluchtiging en verveelvoudiging van 
mogelijke identiteiten als effect heeft:  

The development of consumerism was associated with a certain secularization 
of society, because consumer culture opened up endless opportunities for 
experimentation with innovative and deviant life styles and personal images 
separated from the church or from a religious perspective (Turner 19997, 32). 

Daaraan kan worden toegevoegd dat het niet enkel gaat om een afscheiding van de 
kerk, maar ook van om het even welke zuil (Laermans 1992). 

Vanaf de jaren zeventig krijgt het individu voor zijn zelfverwerkelijking een enorm 
ruim aanbod aan lifestyles, smaken, informatie, subculturen, etc. Binnen een literaire 
populaire cultuur vormt ook de literatuur daartoe een middel: literatuur biedt 
transformatieve ervaringen aan en gaat een alliantie aan met zelfhulpboeken (Collins 
2010; De Bruyn e.a. 2012; Demeyer e.a. 2014). Dit impliceert niet dat een persoon los 
staat van de maatschappij: ‘il n’est pas isolé, il est pris dans une texture de relations 
plus complexe et plus mobile que jamais’ (Lyotard 1979, 31). Met Stiegler wees ik 
eerder al op dat dergelijke gepersonaliseerde en authentieke ervaringen 
gestandaardiseerd en vereenvoudigd zijn (cf. 1.3). In onze huidige maatschappij, 
 
                                                      
28 Met ‘récit spéculatif’ en ‘récit de l’émancipation’ verwijst Lyotard naar de twee voornaamste 
legitimeringstrategieën voor wetenschap en kennisverwerving. Die hadden respectievelijk als doelstelling 
‘la réalisation de la vie de l’esprit ou de l’émancipation de l’humanité’ (Lyotard 1979, 86). Beide modellen 
vinden hun oorsprong in het Verlichtingsdenken en Lyotard noemt ze respectievelijk het Duitse en het 
Franse model (54-63). Ik wil deze Grote Verhalen van de Verlichting dan ook onderscheiden van de mythe 
als groot verhaal. Die laatste zal in het latere oeuvre van De Wispelaere een steeds grotere rol spelen, 
maar in tegenstelling tot de verhalen van de Verlichting heeft de mythe een cyclische en niet een 
teleologische opvatting van de tijd. De Wispelaere keert zich dan ook tegen het idee van de utopie: ‘van het 
utopische verlangen naar een transparante en beheersbare wereld is (…) beslist niets goeds te 
verwachten’ (De Wispelaere 1992, 369). De mythe krijgt in het latere werk van De Wispelaere wel een 
utopische voorstelling in het beeld van de tuin, maar die wordt als utopie telkens ontmaskerd. Zo schrijft 
de verteller in Tussen tuin en wereld over zijn erotisch geladen tuin: ‘Alleen met aanrakingen, alleen met 
onze onder stroom gezette huid konden we het moment zuiver bewaren (…). Maar niet tegen te houden 
kreeg de tijd en de ruimte weer vorm, (….) de mis was uit het ritueel was volbracht’ (1979, 33-34). Zie ook 
Demeyer (2011b, 64-68). 



 

 387 

‘toutes les formes de la vie humaine sont devenues des objets de rationalisation, 
d’investissement et de de créations d’entreprises économiques de services’ (Stiegler 
2006b, 37). Jim Collins geeft daarvan een mooi voorbeeld met het genre lit lit. Het 
genre celebreert ‘the transformative power of the written word’ (2010, 222) en lonkt 
naar de individuele ervaring van de lezer, maar maakt daarvoor gebruik van een 
gestandaardiseerde ‘generic logic’ (250).  

In Paul-tegenpaul zijn dergelijke zaken nog niet aanwezig. De nadruk ligt er op de 
literatuur en op de erotiek als middelen om de eigen identiteit en werkelijkheid te 
kunnen affirmeren. Vooral met betrekking tot de literatuur ligt het progressieve en 
subversieve karakter van die affirmatie in de bevestiging en de verabsolutering van 
het andere. Dat andere zorgt voor een breuk en creëert ambivalentie. Mijn analyse 
van Paul-tegenpaul heeft erop gewezen dat dit discours een subjectpositie impliceert 
die zich meent te onttrekken aan het alledaagse en aan de barbaarsheid die de 
protagonist in elke ideologie (in epistemologische zin) veronderstelt. Dit is een 
subjectpositie van de distinctie die in de populaire literaire cultuur wordt uitgebuit 
en gestandaardiseerd (Demeyer e.a. 2014, 526-528) en die tegenwoordig in het 
esthetische of progressieve discours wordt voorgesteld als de enige mogelijke 
kritische positie die niet dogmatisch is.29  

Die positie wordt in Paul-tegenpaul zelf tot een dogma doordat het andere als een 
behaaglijke vervreemding wordt omarmd en doordat de ambivalentie als een 
esthetisch en abstract principe wordt ingezet. Dit houdt in dat de complexe ‘texture 
de relations’ waarin het subject is ingebed buiten beschouwing wordt gelaten. De 
protagonist vertaalt het politieke in abstract esthetische en linguïstische concepten 
die afgesneden zijn van de eigen ervaringen en belevenissen. Zijn lichamelijke 
onvrijheid begrijpt hij als zijn affecten, emoties en/of onverwachte ervaringen. Ze is 
niet de inwerking van het maatschappelijke op het lichaam.  

 
                                                      
29 Dat is bijvoorbeeld de positie van Marc Reugebrink in Het geluk van de kunst (2012), een boek dat op 
intelligente wijze de mogelijkheidsvoorwaarden van ons spreken en denken bespreekt. Zijn kritische 
positie lijkt echter een echo van De Wispelaere, al heet de ambivalentie bij Reugebrink ‘het menselijke 
tekort’ (‘de onvolkomenheid van het bestaan’ (2012, 199)). Literatuur is relevant volgens Reugebrink ‘om 
de afstand die ze schept tot ons eigen, vaak niet nader overdachte concept van de realiteit, om de botsing 
of wrijving tussen de literaire en de alledaagse werkelijkheid’ (162). Haar belangrijkste taak bestaat erin 
‘ons te herinneren aan ons eigen tekort en tegelijk daarmee ons verzet ertegen aan te wakkeren’ (198). Zie 
ook mijn bespreking van dit boek (Demeyer 2012).  
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 15 Ter conclusie: Aankomen in Avignon, 
Paul-tegenpaul en het geloof in de 
literatuur 

 
In een periode waarin de heersende doctrines en tradities een crisis doormaken, 
spelen de literatuur en de esthetiek voor Robberechts en De Wispelaere een 
belangrijke rol in de vorm- en betekenisgeving van hun bestaan. In zijn geloofsbrief 
schrijft die laatste dat de literatuur zijn ‘enig middel’ tot ‘zelfverwezenlijking’ is 
(1967b, 103), en Robberechts stelt in De grote schaamlippen dat hij in het 
compromitterende schrijven een mogelijkheid ziet tot ‘de affirmatie van elk mens’ 
(1969, 138). De twee auteurs verschillen niettemin in de manier waarop ze hun 
geloof in de literatuur belijden en in de manier waarop het schrijven hun 
werkelijkheid en identiteit kan affirmeren. Dient de werkelijkheid bij De Wispelaere 
uit te monden in een boek (1970, 136), dan wil Robberechts dat zijn 
dwangneurotische schriftuur leidt tot de incarnatie van een andere en betere 
werkelijkheid. Het is via deze notie van het geloof dat ik de verdeling van het 
zintuiglijk waarneembare in Aankomen in Avignon en Paul-tegenpaul wil bespreken. 
Vooraleer ik inga op de voornaamste aspecten ervan wil ik het verschil tussen beide 
opvattingen kort illustreren aan de hand van een bespreking van de 
lichaamsbewegingen in de twee romans. 

In De Wispelaeres ‘nouveau journal’ vertelt de protagonist over zijn laatste 
ontmoeting met de schrijver Ed Hoornik:  

Wij liepen op elkaar toe, er begon iets te gebeuren dat tussen ons nooit meer 
plaats zou grijpen: op elkaar toelopen, glimlachend, elkaar de hand drukken, 
elkaar aankijken, naast elkaar over het plein lopen naar een restaurant (…), in 
de jagende sneeuw midden op de oversteek bijna gegrepen worden door een 
brutale taxi, lachen – de ijskoude flinters snerpen in onze ogen –: dat was op 
het nippertje (1970, 116). 
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De protagonist fixeert wat anders maar al te achteloos voorbij gaat. Die relativiteit en 
tijdsgebondenheid komen nadrukkelijk naar voren in dit fragment door het bijna 
fatale ongeluk en de referentie aan Hoorniks nabije dood. Volgens de verteller zorgt 
de dood ervoor dat woorden en daden ‘definitief uit hun historische toevalligheid’ 
worden losgemaakt (19). Hij ziet de dood niet louter als een negatief gegeven. Zo vat 
hij ook zijn poëtica van creatie en destructie op: de verbinding met het dagelijkse 
leven wordt doorgesneden, maar dat leven krijgt in het schrijven een gefixeerde 
betekenis. Dat geldt tevens voor de beschrijvingen: de woorden fixeren de vluchtige 
en vervluchtigende lichamelijke handelingen van de ontmoeting. 

Dat gaat tevens op voor andere lichaamsbewegingen. Die hebben vaak betrekking 
op de schrijf- of leesarbeid van de protagonist: ‘Verder dan het volpompen van mijn 
pen, het slijpen van twee potloden en het rangschikken van een stapeltje verwijtend 
wit papier raak ik niet’ (52). Het is verhelderend om dergelijke passages te 
vergelijken met de weergaves van handelingen in Gangreen I (cf. 9.2.5). De verteller 
in Geeraerts’ roman brak acties op in verschillende handelingen, en wou daarmee 
vooral aantonen met welke beheersing en precisie hij al die taken moeiteloos tot een 
goed einde kon brengen. Zo bevestigen ze hem in zijn mythe van de heersende man. 
In Paul-tegenpaul wordt een actie (een ontmoeting, lezen, schrijven) eveneens in 
verschillende onderdelen opgesplitst, maar in tegenstelling tot Gangreen I hebben 
die handelingen geen duidelijk doel.1 De finaliteit ligt louter in het neerschrijven en 
vormgeven ervan omdat de verteller in zijn stijl zijn identiteit vindt: ‘Alleen nog in de 
manier van schrijven herken ik mezelf’ (56). De werkelijkheid dient uit te monden in 
een boek omdat in het schrijven ervan de protagonist zichzelf kan affirmeren.  

In Aankomen in Avignon komen de lichaamsbewegingen van de protagonist bijna 
enkel op de voorgrond wanneer zijn lichaam niet meewerkt, wanneer het hapert en 
het zich allesbehalve vlot beweegt. Wanneer hij als twintiger een tocht richting 
Avignon maakt, legt hij voortdurend de nadruk op de ontoereikendheid van zijn 
lichaam: ‘het maakte hem wrevelig dat hij maar moeizaam liep en het toch 
bespottelijk vroeg was om moe te zijn’ (1970, 18). In plaats van het meisje Danièle op 
de vooravond van zijn vertrek te benaderen, is hij aan het ‘talm>en@’ en aan het 
‘strompelen’ (31). Voortdurend blijft hij op de drempel hangen: ‘waagde hij het niet 
meer het bordes te verlaten’ (53).  

 
                                                      
1 Wat de verteller in De Wispelaeres roman stelt over het neerschrijven van enkele natuurwaarnemingen, 
gaat daarom evengoed op voor het registeren van deze handelingen: ‘Er is niets dat het noteren van deze 
waarnemingen >c.q. handelingen@ rechtvaardigt, en toch doet hij het’ (31). Of zoals hij in zijn geloofsbrief 
schrijft: ‘En dit zijn dan mijn nutteloze, belachelijke bewegingen: van de schrijftafel opstaan, een sigaret 
opsteken, het raam opentrekken, de zware, vochtige oktoberlucht inademen, naar de kraaien kijken (…) 
(dit is impressionisme, een ouderwetse artistieke opmerking (…))’ (1967b, 100).  
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Dit lichamelijke bewegen staat in contrast met het drempelloze bestaan waarnaar 
hij verlangt en waarin alles moeiteloos en zonder problemen zou verlopen. Een 
dergelijke vlotheid is hem slechts sporadisch gegund: ‘door de vlotheid en het gemak 
waarmee hij het station betreedt, in de binnenrijdende trein gauw een halflege coupé 
weet uit te zoeken, behoort hij tot een ander ras’ (88). Opvallend is dat de 
protagonist niet op een dergelijke manier beweegt in zijn verbeelding van de ideale 
aankomst in Avignon. Hij beperkt zijn lichaam daarentegen tot een registerende 
entiteit in de hoop op die manier een volledige reciprociteit met de stad te bereiken. 
Hij beseft dat hij zichzelf zo aan de rand van de dood brengt: ‘En dan rijst de vraag of 
hij Avignon zal overleven. Of een dergelijke omgang en een dergelijke gemeenschap 
niet noodzakelijk moeten uitmonden in een andere geboorte’ (129). Het lichamelijke 
tekort kan slechts worden uitgeschakeld in de dood en in de verrijzenis die daarop 
volgt.  

De woorden van Robberechts moeten uiteindelijk vlees worden: de affirmatie van 
het bestaan ligt in het andere en in een werkelijkheid die nog komen moet. Daar zou 
het menselijke en lichamelijke falen opgeheven zijn. Bij De Wispelaere moet het vlees 
woord worden via de eigen stijl die hem ten volle zijn eigen identiteit doet ervaren.2 
Met deze tegenstelling tussen het woord en het vlees – tussen ‘l’intelligible’ en ‘le 
vécu’ (cf. 12.2) – komen we bij een eerste belangrijke aspect van de verdeling van het 
zintuiglijk waarneembare. Dat behelst op zijn beurt vier kenmerken.  
 
Een eerste kenmerk omvat dat het lichaam een negatie inhoudt van de bestaande 
visies op de werkelijkheid en van de referentiële illusie van de taal en de literatuur. 
In de roman van Paul de Wispelaere vormt deze negatie de kern van het 
antagonisme tussen de plompe tweevoeter en de creatieve koorddanser. De eerste 
heeft een zintuiglijk gebrekkig lichaam en gaat uit van een overeenstemming tussen 
taal en werkelijkheid. De koorddanser daagt de status-quo uit door een verhoogd 
bewustzijn van het lichaam. Tevens leggen zijn blik en creatief taalgebruik de 
discrepantie tussen taal en wereld bloot. Aankomen in Avignon vertrekt vanuit de 
aanname dat de verkenning van de argeloze lichamelijke ervaring een 
‘gewoonmenselijke’ kennis (1970, 9) kan verschaffen die zich onttrekt aan elk 
instrumenteel denken. Daarnaast vormt het lichaam een belangrijk poëticaal wapen 
in Robberechts’ aanval op de traditionele literatuur en dan vooral het traditionele 
personage. In tegenstelling tot De Wispelaere die de kloof tussen taal en 
 
                                                      
2 In Tussen tuin en wereld schrijft De Wispelaere: ‘daarom is deze stijl, elegischer en met meer herfst erin 
dan ik zou willen, misschien wel mijn echtste en zuiverste ervaring, mijn mogelijkheid en mijn beperking 
(…), ik zou anders willen schrijven omdat ik iemand anders zou willen zijn, terwijl ik juist op deze manier 
moet schrijven om uit te drukken hoe ik ben’ (1979, 21). 
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werkelijkheid tot een cruciaal deel van zijn ambivalente identiteit maakt (de 
geïsoleerde buitenpositie van de auteur), blijft Robberechts geloven dat een 
verkenning van de werkelijkheid via diverse taalmiddelen de breuken tussen beide 
teniet kan doen. Zo verdwijnt ook de moeizame relatie tussen het subject en de 
werkelijkheid.  

In de negatie van heersende gedragsvormen of dominante morele opvattingen, 
stemmen De Wispelaere en Robberechts overeen met de auteurs van het rauw 
realisme (cf. hoofdstuk 11). Beschouwen Geeraerts en Wolkers het lichaam daarbij 
als een natuurlijke, onbemiddelde en eerlijke entiteit, dan nemen Robberechts en De 
Wispelaere een meer argwanende houding aan ten opzichte van het lichaam. 
Zintuiglijke waarnemingen en ervaringen mogen immers wel wijzen op het verschil 
tussen de eigen beleving en de overgeleverde tradities, wat zij uitdrukken is niet 
vanzelfsprekend en niet zomaar voor waarheid aan te nemen. Dat vormt een tweede 
kenmerk: ondanks zijn fysieke en materiële aanwezigheid, is het lichaam nooit 
zonder meer ‘hier’.3  

In het epistemologische schrijven blijft er steeds een kloof bestaan tussen het 
lichaam (le vécu) en betekenis (l’intelligible). In Paul-tegenpaul spreekt de 
hoofdfiguur in dat geval over de onvrijheden van het lichaam: zijn affectieve 
gehechtheid aan het dagelijkse lezen en schrijven zonder dat ooit bewust beslist te 
hebben, of het opborrelende gevoel van verblijding en bevrijding op een lentedag. De 
verteller reflecteert over de betekenis van deze lichamelijke ervaringen voor zijn 
identiteit. ‘Waarom dan toch nog onbehagen, en verlegenheid en onvoldaanheid,’ 
vraagt Robberechts’ alter ego zich af (1970, 27). Hoewel de aanblik van het Franse 
dorp waar hij verblijft aanvoelt als een thuiskomst, blijft hij schaamte ervaren. Die 
werpt hem terug op zijn identiteit: op wie hij is en wie hij wil zijn.  

Het citaat uit Aankomen in Avignon geeft aan op welke manier het ‘andere’ van het 
lichaam als affect steeds verband houdt met het ‘andere’ van het lichaam als utopisch 
wensbeeld. Loopt in het eerste geval ‘l’intelligble’ achter ‘le vécu’ aan, dan loopt in 
het tweede geval ‘le vécu’ achter ‘l’intelligible’: het huidige lichaam blijft in gebreke 
ten opzichte van een gewenste identiteit en lichaam. Robberechts projecteert die 
wens in de werkelijkheid. Avignon is in zijn roman onder meer een betekenaar voor 
een werkelijkheid waarin de schaamte is verdwenen en de ander op een ‘naakte, 
argeloze wijze’ kan worden ontmoet (20). Voor De Wispelaere ligt de utopie in de 
kunst: hij poogt ‘het maximum te halen uit >z@ijn onzekerheden’ (1970, 9) door die 
onzekerheden te esthetiseren. Ambivalentie vormt daarbij het kernwoord. In de 

 
                                                      
3 In verband met Paul-tegenpaul sprak ik over het schizotopische lichaam; in de analyse van Aankomen in 
Avignon behandelde ik Nancy’s bespiegeling over de bijbelse uitspraak ‘Hier is mijn lichaam.’  
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eerste plaatst zorgt de esthetisering voor een bevrijdende afstand waardoor de 
protagonist zichzelf kan affirmeren in het beeld van de koorddanser: hij behoudt het 
evenwicht tussen pool en tegenpool. Ten tweede vormt dit proces van esthetisering 
voor een ambivalente schommeling tussen ‘le vécu’ en ‘l’intelligble’: het subject 
beweegt tussen het leven en de gefixeerde beelden ervan. 

Bij de epistemologische schrijvers wordt telkens op het lichamelijke gereflecteerd. 
Deze vorsende houding ten opzichte van het lichaam vormt een derde kenmerk. Wat 
Robberechts in De grote schaamlippen schrijft, gaat zonder meer op voor beide 
romans: ‘Het zou een vergissing zijn de overwaardering van de geest (die de vorige 
eeuw pleegde) nu te “vergoeden” door overwaardering van het lichaam’ (1969, 141). 
Opvallend is dat deze auteurs het lichaam in zijn viscerale en materiële aspecten 
veeleer afzwakken dan affirmeren. In Paul-tegenpaul is er de cerebrale en 
esthetiserende afstandname van emoties, ervaringen, verlangens en 
gewaarwordingen. In Aankomen in Avignon benadert en verkent de verteller het 
lichaam behoedzaam om zo tot een beter beeld van de werkelijkheid te komen. 
Robberechts toont daarbij een wantrouwen tegenover brisante of intense ervaringen 
en een voorkeur voor de zwakke en milde beleving.  

Binnen deze emergente epistemologische praktijk valt deze bewuste reflectie op 
de lichamelijke conditie mogelijk te beschouwen als een doorwerking van de 
traditionele westerse omgang met het lichaam (Queval 2008, 39-46; Turner 1997, 
20-25). Daarin staan regulatie, controle en zelfexaminering centraal. Die houding valt 
waar te nemen in het moderniseringsproces met zijn nadruk op de instrumentele 
rede tegenover een excessieve natuur. Een ander dominante manifestatie ervan is te 
vinden in de christelijke ideologie waarin het lichaam een symbool is voor de 
gevallen mens. Vandaar dat de gelovige zichzelf en zijn lichamelijk gedrag 
voortdurend moet controleren.4 Hoewel De Wispelaere en Robberechts het lichaam 
beschouwen als een positief en belangrijk aspect van de werkelijkheid, leggen zij de 
nadruk op een cerebrale omgang met het lichaam. De protagonist in Paul-tegenpaul 
beschouwt zijn lichaam als een entiteit die zijn onvrijheid markeert, en hij kan zijn 
identiteit slechts affirmeren wanneer hij er cerebraal afstand van neemt. 
Robberechts’ hoofdfiguur schrikt dan weer terug voor al te excessieve ervaringen, en 
in zijn discours is het gebrek de centrale motor in zijn benadering van het lichaam. 
Het schiet tekort ten opzichte van de verlangde belevenis, de werkelijkheid en de 
 
                                                      
4 Dit stelt ook Foucault in La volonté de savoir. Veeleer dan censuur, was er een polymorfe prikkeling tot 
discours (2011b, 47). Hij wijst erop dat het vlees binnen het discours ‘la racine de tous les péchés’ wordt 
waarbij de zonde van de daad vervangen wordt door ‘le trouble, si difficile à percevoir et à formuler, du 
désir’ (28). Het gevolg is een voortdurende zelfexaminering: ‘Un discours obligé et attentif doit donc 
suivre, selon tous ses détours, la ligne de jonction du corps et de l’âme: il fait apparaître, sous la surface 
des péchés, la nervure ininterrompue de la chair’ (29). 
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bewuste observatie, en wordt in die zin in zijn ‘gewoonmenselijke’ lichamelijkheid 
niet aanvaard. 

Mijn analyses wijzen er op dat deze cerebrale benadering van het lichaam leidt tot 
de ontkenning van het bijzondere en viscerale ervan. Dat is het vierde kenmerk van 
de dynamiek tussen het woord en het vlees, en het is op dit punt dat het geloof van 
de beide auteurs het sterkst tot uitdrukking komt. In Paul-tegenpaul leidt de 
esthetisering van de eigen werkelijkheid tot de reproductie van steeds dezelfde 
ambivalente positie. Daarbij legt de bijzondere lichamelijke ervaring het af tegen het 
algemene discours van de ambivalentie. Het vlees wordt telkens herleid tot variaties 
op dezelfde woorden.  

Bij Robberechts moet het woord, zoals gezegd, opnieuw vlees worden omdat het 
vlees in eerste instantie schromelijk tekort schiet. Dat tekort is het gevolg van zijn 
metafysische aanname dat het perfecte bestaan zonder ontoereikendheden en 
moeizame contacten in de alledaagse werkelijkheid zelf besloten ligt. Die doet 
vooralsnog opaak en diffuus aan, en moet daarom behoedzaam benaderd worden in 
een dwangneurotische schriftuur die haar eigen medium voortdurend ter discussie 
stelt. De (ontoereikende) lichamelijke ervaring is aan eenzelfde argwaan onderhevig, 
en geraakt steeds meer onderbelicht door een focus op de feiten. Binnen zijn geloof 
moet tussen de protagonist en de werkelijkheid (Avignon) een reciprociteit ontstaan 
waardoor hij zichzelf reduceert tot een klinisch observator met een lichaam zonder 
eigen ervaringen of affecten. Een omgang die moet leiden tot de dood en de 
uiteindelijk verrijzenis: het woord dat vlees wordt.  
 
Een tweede aspect dat ik wil behandelen onder de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare is de positie van de vrouw. Bij De Wispelaere reproduceert zijn 
geloof zich en zien we een herhaling van de verhouding van geest tot lichaam in de 
verhouding van man tot vrouw. Net zoals in de representatie van het lichaam niet het 
primaat van het bijzondere vooropstaat, verdwijnt de vrouw als singulariteit in de 
ambivalente beleving van de hoofdfiguur. De vrouw behoort telkens tot één pool. Dat 
kan de pool van het lichaam en het leven zijn, of de pool van het lichaam dat zich 
afsluit van de werkelijkheid. In beide gevallen plaatst de protagonist zichzelf aan de 
kant van de literatuur die de uitdrukking is van de ambivalentie. In het eerste geval 
esthetiseert hij de vrouw zodat er een ambivalente verhouding ontstaat tussen het 
leven en de mythe. In het tweede geval komt de vrouw aan de negatieve kant van het 
centrale antagonisme te staan: zij laat taal en werkelijkheid samenvallen. 
Daartegenover is de protagonist zich wel bewust van de discrepantie tussen beide.  

In Aankomen in Avignon wordt de stad een beeld voor de vrouw en omgekeerd. De 
stad benaderen betekent de vrouw benaderen. Tegelijk verhindert de vrouw de 
protagonist in zijn verkenning van de stad doordat zijn (seksuele) verlangen naar 
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vrouwen hem afleidt van zijn observerende taak. Binnen deze tegenstelling 
herneemt zich het geloof van de protagonist. Als deel van de werkelijkheid is de 
vrouw een mogelijkheid die hij moet benaderen. In de vele vrouwen die hij ontmoet 
ziet hij de belichaming van de norm van een seksuele vrijmoedigheid en gemak: de 
vrouw als model, als ‘vinkup’, als jong en viriel. Die norm maakt een toenadering tot 
de vrouw onmogelijk voor de protagonist omdat hij er zelf niet aan voldoet en dus 
per definitie schaamtevol uitgesloten wordt van het object van zijn begeren. Zo is er 
opnieuw sprake van een tekort. Slaagt de protagonist in Paul-tegenpaul erin om een 
positieve spanning te vinden tussen het cerebrale en lichamelijke, dan vindt er bij de 
protagonist van Aankomen in Avignon een kortsluiting plaats tussen beide – 
exemplarisch uitgedrukt door zijn schaamte. Het gevolg is dat de protagonist zijn 
lichaam ontkent door in de verbeelde aankomst in Avignon geen persoonlijk contact 
te maken met anderen en door de vrouw te reserveren voor een fantasie waarover 
hij verder niet wil uitweiden (1970, 125).  

In Aankomen in Avignon gaat de seksuele vrijmoedigheid gepaard met een focus 
op de jeugd. Beide eigenschappen vormen deel van een nieuw dominant 
lichaamsbeeld. De focus ligt daarbij niet langer op de sterfelijke conditie van het 
lichaam (Queval 2008, 32) en op de inperking van innerlijke passies en driften 
(Turner 1997, 32). Centraal staat nu het uiterlijk van het lichaam dat gestileerd moet 
worden als seksueel aantrekkelijk, jeugdig, gezond en fit.  

Als derde aspect van de verdeling van het zintuiglijk waarneembare wil ik verder 
ingaan op deze normeringen. Wat opvalt, is dat het lichaam in deze romans zich 
tussen beide dominante lichaamsopvattingen bevindt. Zo wordt de norm van de 
lichamelijke stilering wordt in Aankomen in Avignon vooral bij de anderen geplaatst: 
bij de jongeren en bij de vrouwen. Die laatsten worden geëvalueerd volgens de 
lichamelijke norm van de ‘vinkup’.5 Zijn eigen lichaam ziet de protagonist niet 
voldoen aan die norm, niet in het minst omdat hij nog behekst wordt door de 
burgerlijke en religieuze norm waarmee hij is opgevoed. Hij blijft ten dele over 
seksualiteit spreken in termen van deugdzaamheid, kastijding en satersgemoed. Het 
discours over seksualiteit in Aankomen in Avignon heeft op die manier het karakter 
van een bekentenis, wat Foucault typerend acht voor de westerse omgang met 
seksualiteit – hij spreekt van een ‘scientia sexualis’ (2011b, 69-98). Naar analogie 
van de twee normen bevindt Robberechts’ bekentenis zich tussen het burgerlijke 
 
                                                      
5 Het is opvallend dat Robberechts zich op andere plekken bewust toont van de verschuiving in 
lichaamsnormen, terwijl een dergelijke kritische reflectie afwezig is in Aankomen in Avignon. Zo schrijft hij 
in Dagboek ’66-’68: ‘Blijkbaar zal deze tijd die beweert met de taboes te hebben afgerekend er alleen maar 
in geslaagd zijn ze van de moraal naar de minstens even strenge mode en hygiëne en handel te verleggen’ 
(1987, 74).  
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idee dat de bekentenis onschuldig maakt en bevrijdt (‘elle lui promet le salut’ (83)) 
en het taboedoorbrekende idee dat het vrijuit spreken over seksualiteit zich onttrekt 
aan die burgerlijke moraal. De bevrijding van de moraal is nodig om de werkelijkheid 
te verkennen, en dit impliceert bij Robberechts een bekennend en 
comprommiterend spreken dat de waarheid over de mens (en zijn seksualiteit) 
blootlegt in de hoop dat dit bevrijdend werkt voor de menselijke interactie.  

In Paul-tegenpaul gaat seksualiteit gepaard met het triomfantelijke discours dat 
Foucault signaleert in de inleiding tot La volonté de savoir. Het gaat om een discours 
dat meent de repressie van de seksualiteit te doorbreken alleen al door over seks te 
spreken (cf. 8.3). Een dergelijke taal zou een transgressie zijn die zich aan de macht 
onttrekt: ‘il bouscule la loi; il anticipe, tant soit peu, la liberté future’ (13). Binnen zijn 
antagonisme plaatst De Wispelaere de onderdrukking van de seksuele instincten bij 
de plompe tweevoeters. Zijn eigen spreken kenmerkt zich daarentegen door 
enerzijds ironische en puberale seksuele uitspraken die de instituten willen 
bespotten en door anderzijds de relatie tussen erotiek en de literaire creatie. Beide 
vormen voor de protagonist middelen om zichzelf te onttrekken aan de dominante 
orde en om voor zichzelf een buitenstaanderspositie te creëren. 

In Paul-tegenpaul is de norm van jeugdigheid minder sterk aanwezig. Hij komt wel 
aan bod in referenties aan popcultuur. Over de foto’s van Bardot merkt de 
protagonist op: ‘Wat mij nu echter toch een beetje wantrouwig maakt en bedroefd is 
het feit dat mijn Brigitte, met hoeveel argeloze charme ook, op haast iedere foto met 
arm of hand haar borsten ondersteunt. Zouden ze wat doorhangen?’ (1970, 53). 
Daarnaast legt de protagonist wel nadruk op sport en fitheid (70, 133), en reageert 
hij nogal overdreven op eigen tekenen van ouderdom. Na het baden en afdrogen ziet 
de protagonist ‘zeven jaar na het eerste witte borsthaar een eerste, stugge maar 
triomfantlijke zilverdraad over mijn linker teelbal. De glimlach verdwijnt, ik sterf’ 
(146). Meteen daarna bedenkt hij: ‘De grote kunst is stervend te leren leven’ (146).  

Dat doet denken aan Wolkers’ obsessie met de dood die in het leven vervat zit. 
Stelt deze Nederlandse auteur de dood als absoluut en allesoverheersend voor, dan 
minimaliseert De Wispelaere hem: ‘De dood is een flauwe grap’ (149). Het vlees dat 
sterft, leeft immers telkens verder in het woord van de schrijver. De neergeschreven 
herinneringen bewaren het leven van zijn overleden vader of collega-vrienden als 
Hoornik, Walravens en Gysen. In verband met de dominante normen neemt De 
Wispelaere – hoe kan het ook anders – een tussenpositie in. In tegenstelling tot de 
huidige lichaamscultus worden dood en ziekte niet als calamiteiten of 
onrechtvaardigheden ervaren; in tegenstelling tot de oude lichaamscultus staat het 
lichaam niet in het teken van de dood maar van het creatieve leven en het erotische 
genot. 
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Deze spanning tussen leven en dood is maar een van de vele contradicties en 
contrasten die in deze conclusie aan bod is gekomen. Er is sprake van relaties tussen 
het cerebrale en lichamelijke, het woord en het vlees; de contradicties in 
verschillende opvattingen van het lichaam impliceren een tegenstelling tussen jeugd 
en oud, man en vrouw. In het volgende en concluderende deel van dit proefschrift 
wil ik deze bevindingen in verband brengen met de conclusies over het rauw 
realisme, en wil ik deze contradicties plaatsen binnen een historiserend perspectief, 
namelijk een specifieke verandering in de organisatie van het kapitalisme.  
 





 

 399 

Ter conclusie: tussen drang en belemmering 

In de dertig jaar dat hij het vak van neerlandicus en literatuurwetenschapper heeft 
beoefend, zag Ton Anbeek de invulling ervan veranderen. Vroeger lag de nadruk op 
‘close reading’, het analyseren en interpreteren van een literaire tekst; nu is de 
literatuurwetenschapper veeleer een ‘cultuurhistoricus’ geworden (Anbeek 2005, 
223): hij plaatst de literatuur in een bredere historische context. In zijn 
afscheidsrede wil de Leidense hoogleraar aan de hand van de jaren zestig en de 
Nederlandse literatuur aangeven welke ‘mogelijkheden’ en ‘struikelblokken’ dat 
oplevert (idem).  

De geschiedenis vormt meteen een eerste struikelblok. Anbeek gaat te rade bij 
historische studies van Kennedy, Righart en Schuyt & Taverne. Het beeld van de 
jaren zestig dat daaruit spreekt is niet homogeen of eenduidig: elke historicus legt 
andere klemtonen, al benadrukken ze allen in meer of mindere mate het belang van 
de jaren vijftig als kiem voor vele ontwikkelingen in het volgende decennium. Het 
traditionele beeld van de ‘swingende sixties’ komt zo onder druk te staan (225), wat 
Anbeek doet besluiten: ‘De literatuuronderzoeker die literaire teksten in een breder 
kader wil zetten, verbreedt ongetwijfeld zijn horizon, maar kan even makkelijk het 
overzicht volledig verliezen’ (226).  

De inzet van de literatuurstudie binnen een cultuurhistorisch kader bestaat er 
voor Anbeek niet in om inzicht te brengen in die complexiteit. Via een 
populariserend ‘boekje’ (226), Kortweg Nederland. Wat iedereen wíl weten over onze 
geschiedenis (Bank, Van Es en De Rooy, 2005), grijpt Anbeek terug naar het typische 
beeld van de jaren zestig als een decennium van diepgaande veranderingen: de 
secularisering, het generatieconflict, de ontzuiling en de individualisering. Een 
opluchting, aldus Anbeek: 

want als de sixties geen tijd met bijzondere kenmerken waren geweest, zou het 
ook weinig zinvol zijn over de relatie tussen die periode en de literatuur te 
praten, wanneer men daarmee bedoelt dat ook aan die literaire teksten iets 
bijzonders te zien zou zijn (226). 
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In dit citaat keert Anbeeks opvatting van geschiedenis en literatuur als ‘twee 
hypothetische constructies’ (cf. 2.3.1) terug: de idee dat beide twee aparte verhalen 
of constructies vormen die vervolgens via ‘expressive causality’ of een ‘master 
narrative’ (Jameson 2002, cf. 1.2) verbonden worden. Anbeek is op zoek naar dat 
bijzondere kenmerk of verhaal dat het geheel van de jaren zestig een identiteit 
verschaft en dat de verschillende empirische gegevens kan verenigen en verklaren.  

Het tweede struikelblok is de diversiteit in literaire manifestaties en 
vernieuwingen. Die frustreert Anbeeks zoektocht naar een bijzondere 
meesterbetekenaar: ‘daar zit hem juist het probleem voor de cultuurhistoricus. De 
diversiteit is zo groot dat het ook nog niet gelukt is alle pogingen tot vernieuwing in 
het net van één term te vangen’ (2005, 235). Anbeeks beeldspraak is revelerend. Zijn 
periodisering volgens het bijzondere vangt de diversiteit in een opsluitend en 
homogeniserend net. Zo voegt hij vormelijk en inhoudelijk uiteenlopende werken als 
Het leven is verrukkulluk van Campert, Het gemillimitreerde hoofd van Krol en ‘het 
marxistisch montageproza van Vogelaar in Kaleidiafragmenten’ onder de noemer van 
een ‘zekere speelsheid, laten we het daar op houden, speelsheid die zich uitdrukt in 
proza dat onconventioneel is. Zo klinkt het nog mooi jaren zestig ook’ (232). De 
bruggen die Anbeek maakt zijn zodanig breed dat ze geen enkele breuk meer laten 
zien.  

Anbeek concludeert dat de neerlandicus als cultuurhistoricus het moeilijker heeft 
dan de neerlandicus als tekstinterpretator. De laatste zou immers kunnen uitgaan 
van de coherentie van de literaire tekst, terwijl de eerste door de enorme diversiteit 
aan gegevens en teksten voor allerhande keuzes komt te staan. Daar staat volgens 
Anbeek tegenover dat ‘het ontdekken van discrepanties, tegenspraken, ironieën 
fascinerend kan zijn’ (236).1 Een merkwaardige slotbeschouwing omdat het gehele 
essay voornamelijk een poging was om de literatuur en de jaren zestig van die 
discrepanties, tegenspraken en ironieën te ontdoen. 

In dit proefschrift heb ik de verhouding tussen tekst en context in de jaren zestig 
op een andere manier willen benaderen. In tegenstelling tot Anbeek leg ik ten eerste 
het primaat bij de analyse van literaire teksten en hun inhoudelijke en vormelijke 
verschillen. In de terminologie van Vervaeck (2014a) en Williams (1977) heb ik mij 
gericht op twee emergente stromingen: rauw realisme en epistemologisch schrijven. 
In beide is er sprake van hoofdpersonages die sterk betrokken zijn bij een 

 
                                                      
1 Anbeek verwijst daarmee vooral naar de verderzetting van het pessimistische realisme van Hermans en 
Reve in het werk van Wolkers en Cremer. Ook hier zouden we kunnen spreken van een reductie van 
diversiteit. De interessante vraag is immers op welke manier ‘dit inktzwarte realisme’ (2005, 233) aan 
bod komt bij auteurs die een à twee decennia na Hermans en Reve debuteren.  
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veranderende omgeving. De stromingen verschillen in de mate waarin ze reflecteren 
op de verhouding tussen de literatuur en de werkelijkheid.  

Ten tweede ben ik niet op zoek gegaan naar een meesterbetekenaar die het geheel 
van de jaren zestig kan omvatten. Met twee onderzoeksvragen die zich richten op de 
representatie van het lichaam heb ik inzicht willen verkrijgen in gelijkenissen, 
dynamiek en verschillen. Voor mijn eerste onderzoeksvraag heb ik op basis van 
primaire en secundaire literatuur en met behulp van de concepten van Lauren 
Berlant de jaren zestig omschreven als een periode van dissensus en van een 
bevrijdende crisis. Daarbij gaat het niet om een revolutie of een exceptioneel 
evenement, maar om een zich ontvouwend en onbepaald ‘iets’: een onder- en 
doorbreking van dominante ‘genres’ die geen welomlijnde betekenis heeft.2 Het 
vernieuwende en experimentele proza van de jaren zestig vormt een ruimte waarin 
de betekenissen en de mogelijkheden van deze zich ontplooiende gebeurtenis 
worden afgetast en vormgegeven. Als eerste onderzoeksdoelstelling wou ik 
onderzoeken hoe deze romans de crisis verbeelden en hoe ze voor zichzelf een 
‘genre’ vinden om de werkelijkheid te interpreteren en vorm te geven. 

Binnen dit kader is het lichaam zowel een onderzoeksobject als een 
onderzoeksmiddel. Het is een focus omdat het lichaam zich in de jaren zestig 
enerzijds opwerpt als een ‘iets’: het bevrijdt zich van dominante genres, en moet op 
een andere manier ontworpen worden. Anderzijds vallen de hoofdpersonages vaak 
terug op hun lichaam omdat hun identiteit en hun wereldbeeld ontwricht is: het is 
niet zonder meer duidelijk wat het lichaam voor hen is, maar ze dichten het wel 
allemaal een zekere authenticiteit toe. 

In de theoretische ontwikkelingen binnen de geesteswetenschappen is het 
lichaam een onderzoeksmiddel geworden om de relaties tussen subject, lichaam en 
maatschappij te bestuderen. De betekenis van het lichaam is steeds verbonden met 
andere sociale praktijken en discoursen (over subjectiviteit, gender, seksualiteit, 
gezondheid, consumptie, etc.) die het lichaam produceren en dragen. Een analyse 
van de representatie van het lichaam maakt het mogelijk deze praktijken te 
verhelderen. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van discours- en affecttheorie. Via 
beide kan ik de relatie tussen lichaam, subject en context op een zowel paranoïde als 
herstellende manier lezen. Ik kan oog hebben voor de manier waarop het 
symbolische en ervarende lichaam al dan niet deel is van dominante structuren en 
voor de frustrerende of succesvolle omgang van het lichaam met die structuren.  

 
                                                      
2 Voor alle duidelijkheid: met genre doel ik hier niet louter op esthetische praktijken, maar ook op de 
scripts waarmee mensen het dagelijkse leven interpreteren volgens affectieve verwachtingspatronen(cf. 
3.1).  



 

402 

Is de eerste onderzoeksdoelstelling gericht op de representatie van het lichaam in 
de individuele werken, dan wou ik met de tweede onderzoeksdoelstelling tot een 
meer omvattend begrip komen via een analyse van de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare. Wat zijn de subjectieve preoccupaties in de representatie van het 
lichaam, en wat zijn de objectieve mogelijkheidsvoorwaarden ervan: wat kan 
getoond worden, en wat niet? Ik heb hierbij oog voor zowel gelijkenissen en 
verschillen.  

Een derde en laatste verschil met Anbeeks aanpak bestaat in mijn benadering van 
de verhouding tussen tekst en context. In tegenstelling tot de twee hypothetische 
constructies van de voormalige Leidense professor zie ik literaire werken als 
interventies in een literaire en sociale hegemonie. Daarmee wil ik onderstrepen dat 
literaire ontwikkelingen niet louter een autonoom proces zijn en dat zij niet 
plaatsvinden ‘in a social, economic or political vacuum’ (Harvey 1990, 63). Dat 
brengt mij terug tot het eerste hoofdstuk van dit proefschrift. Daar ben ik ingegaan 
tegen de dominante links melancholische en rechts furieuze opvattingen over de 
ontwikkeling van het kapitalisme in de jaren zestig. Ik schetste er een complexer 
beeld van deze periode van dissensus waarin het kapitalisme zich uitbreidde terwijl 
het gecontesteerd werd.  

In deze conclusie wil ik de resultaten van mijn twee onderzoeksvragen in verband 
brengen met deze sociaaleconomische situatie. Anders gezegd wil ik mijn analyse 
van de representatie van het lichaam niet laten ophouden bij een micro-analyse van 
macht en normativiteit in een discours. Het gaat erom deze analyse in verband te 
brengen met een macroperspectief: ‘a genuine political economy of (…) power 
relations’ (102). Ik stel daarbij de hypothese op dat de representatie van het lichaam 
in deze romans vergelijkbaar is aan de culturele contradicties in het kapitalisme 
tussen ascese en hedonisme.  

De culturele contradicties van het kapitalisme 

Als uitgangspunt voor de bespreking van de contradicties binnen een veranderende 
organisatie van het kapitalisme neem ik de studie The Cultural Contradictions of 
Capitalism (1976) van Daniel Bell. Grofweg beschrijft de Amerikaanse socioloog 
daarin de verschuiving van een moderne naar een postmoderne maatschappij in de 
jaren zestig. Vooraleer ik dieper inga op zijn beschrijving van deze verandering en de 
daaruit voortvloeiende contradicties wil ik eerst een kanttekening plaatsen bij Bells 
moreel en normatief discours. Hij bespreekt het postmodernisme immers als een 
afkeurenswaardige stijl. Zo zegt hij over de sensibiliteit van de jaren zestig: ‘what is 
striking about the 1960s is that with all the turbulence, there was not one 
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noteworthy revolution in aesthetic form (…). It was a decade, despite all the talk of 
form and style, empty of originality in both’ (1976, 123). 

Tegen Bells opsomming van de herhaling van esthetische vormen uit het late 
modernisme in de postmoderne kunst valt op zich niets in te brengen. Toch ziet zijn 
oordeel een belangrijke verschuiving over het hoofd. Fredric Jameson wijst erop dat 
de positie van deze vormen binnen de maatschappij niet langer dezelfde is. Het 
postmodernisme is volgens hem niet louter een van vele mogelijke esthetische stijlen 
maar een culturele dominant (1984a, 194-196; 1984b, 56, 85). Binnen het late 
modernisme staat de vormtaal van een Joyce of een Artaud nog in oppositie tot de 
burgerlijke samenleving, terwijl ze binnen een postmoderne maatschappij nog 
offensief kan zijn maar niet langer oppositioneel. Dat is volgens Jameson het gevolg 
van enerzijds de canonisering en institutionalisering van modernistische kunst3 en 
anderzijds de vermenging van de cultuurindustrie met de hoge kunsten: de 
kapitalistische productiewijze doordringt de culturele productie (Harvey 1990, 285).  

Hoewel er bij Jamesons these opmerkingen te plaatsen zijn (Best e.a. 1991, 187-
88; Laermans 2014, 271; Vervaeck 2014a, 75, 78) maakt zij het mogelijk om een 
morele goed- of afkeuring te vervangen door een historisch begrijpen. Het 
postmoderne als culturele dominant laat Jameson in zijn canoniek essay 
Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (1984) toe ‘the presence and 
coexistence’ te verklaren van ‘a range of very different, yet subordinate features’ 
(1984b, 56) die ook Bell opsomt: de problematische positie van de criticus, de 
nadruk op beelden en schijn, de consumptiemaatschappij. Het is in een dergelijk 
historiserend kader dat ik Bells stellingen wil plaatsen over de culturele 
contradicties van het kapitalisme.  

Bell vertrekt vanuit de geest van het kapitalisme zoals die door Max Weber is 
beschreven in De Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme . 
Binnen die geest heeft het individu de plicht zijn geld telkens opnieuw te investeren 
om zijn kapitaal te laten groeien. Daarbij neemt hij een ascetische levenshouding aan 
en mijdt hij elk genot. Het geld staat zo niet in dienst van de vervulling van de 
menselijke materiële behoeften; het verdienen en verzamelen van geld is 
daarentegen het levensdoel van de mens (Weber 2012, 39-41). De ethiek die deze 
levenshouding – ‘zo onbegrijpelijk en raadselachtig, zo morsig en verachtelijk' voor 
de prekapitalistische mens (54) - schraagt, is die van de plicht en ‘het irrationele 
gevoel van een goede “beroepsvervulling”’ (54). In zijn studie traceert Weber de 
oorsprong van dat gevoel in de protestantse (predestinatie)leer en de beleving ervan 
in de diverse protestantse geloofsuitingen. Anders dan het katholicisme legt het 
 
                                                      
3 Zie in dat verband ook Harvey (1990, 37-38).  
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protestantisme de nadruk op het vervullen van ‘de wereldse plichten’ als ‘de enige 
manier (…) om God welgevallig te leven’ (61). Zo krijgt het ‘beroep’ – een job én een 
religieuze roeping (59) – een morele lading: de gelovige kan een ‘staat van genade’ 
bereiken (84) door het ascetisch vervullen van de beroepsplicht en door het 
vergroten van zijn economisch succes via sparen en investeren.  

Het protestantisme heeft uiteraard niet causaal geleid tot het kapitalisme. Wel 
heeft het ‘volstrekt ongewild’ een ‘draagvlak’ ervoor gecreëerd (Laermans 2014, 
183).4 Later heeft de geest van het kapitalisme zich onttrokken aan deze 
protestantse ethiek. Binnen het contemporaine kapitalisme van Weber is het al niet 
langer nodig dat individuen zichzelf disciplineren in deze ethiek. Het kapitalisme is 
dan al ‘een reusachtige kosmos, waarin de enkeling wordt geboren’ (Weber 2012, 
41).  

Deze kosmos vindt Bell terug in de vroege moderniteit op zowel het niveau van de 
sociale (techno-economische) als de culturele orde.5 ‘In early modern times,’ schrijft 
hij, ‘bourgeois culture and bourgeois social structure fused a distinct unity with a 
specific character structure around the theme of order and work’ (1976, 36). In de 
samenleving vanaf 1900, maar vooral vanaf 1960, ziet Bell een disjunctie tussen deze 
ordes ontstaan door twee transformaties die de verandering markeren van een 
moderne naar een postmoderne maatschappij. Uit die transformaties ontstaat 
volgens Bell een contradictie waarin de structuur van orde en controle geplaatst 
wordt tegenover een hedonistische levensstijl die deze structuur ondergraaft. 

Een eerste transformatie bevindt zich op het culturele niveau. Bell spreekt van de 
dood van het burgerlijke wereldbeeld – ‘rationalistic, matter-of-fact, pragmatic’ (53) 
– door een institutionalisering van de ideeën van het modernisme en de avant-garde 
in de culturele sfeer. Traditie legt het af tegenover een ‘society given over entirely to 
innovation, in the joyful acceptance of change’ (35). Daar gaat een ander mensbeeld 
mee gepaard. Het individu dat zich ontwricht aan de traditie, moet zichzelf 
heruitvinden en zijn identiteit op een andere en eigen manier zien uit te drukken. De 
modernistische ‘cult of singularity’ (132) die in de eerste plaats door kunstenaars 
werd uitgedragen heeft zich nu verspreid over de middenklasse als een preoccupatie 
met ‘the expression and remaking of the “self” in order to achieve self-realization and 
self-fulfillment’ (13). Het individu zoekt zijn identiteit niet langer in de 
zelfgedisciplineerde en zelfgemotiveerde vervulling van een beroep, maar in lifestyle 
 
                                                      
4 Weber benadrukt dat ‘het idee van het “beroep” in religieuze zin in zijn consequenties voor de wereldse 
leefwijze uiterst verschillende vormen kon aannemen’ (2012, 62). Daarbij komt dat binnen de diverse 
protestantse takken steeds het ‘zielenheil en niets dan het zielenheil’ centraal staat (68). 
5 Dat zijn twee van de drie maatschappelijke gebieden die volgens Bell het geheel van de maatschappij 
uitmaken. Daarnaast onderscheidt hij nog de orde van het staatsbestuur (macht en justitie) (1976, 10-12). 
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en in de expressie van de idiosyncratische aspecten van zijn ervaringen en 
persoonlijke geschiedenis (38).6 Of zoals Laermans het kernachtig samenvat: 
‘zelfexpressie werd belangrijker dan zelfdiscipline’ (2014, 273). 

Een tweede transformatie ziet Bell in de sociaaleconomische orde. Meer bepaald 
gaat het om de opkomst van een consumptiemaatschappij die zorgt voor een 
ondermijning en verandering van ‘the motivations and rewards of the economic 
system’ (1976, 74, 54). Dat systeem legt niet langer de nadruk op sparen, investeren, 
soberheid en onthouding, maar op uitgeven, consumeren, materiële bezittingen en 
de directe bevrediging: ‘Against frugality, selling emphasized prodigality; against 
ascetism, the lavish display’ (69). Cruciaal hierbij zijn enkele technologische 
ontwikkelingen (auto, radio, speelfilm) en de opkomst van marketing die voormalige 
luxeproducten presenteert als noodzakelijkheden (65) en die de consumptiedrang 
aanwakkert (66). Bell spreekt van een hedonistische levensstijl die vooral 
belangstelling heeft voor ‘play, fun, display, and pleasure’ (70). 

Op die manier ontstaat er een contradictie in het economische systeem: ‘The “new 
capitalism” (…) continued to demand a Protestant ethic in the area of production – 
that is, in the realm of work,’ terwijl het ‘a demand for pleasure and play in the area 
of consumption’ stimuleerde (75). Deze contradictie wordt versterkt door de 
verandering in de culturele sfeer, waar discipline het onderspit moet delven ten 
opzichte van lifestyle en zelfexpressie. Daarvoor vindt het subject steeds meer 
middelen in de groeiende consumptiemaatschappij. Bell spreekt van een contradictie 
en een disjunctie omdat dit nieuwe kapitalisme er niet in geslaagd is een nieuw 
waardensysteem of een nieuwe geest te ontwikkelen (74-75, 78). Net als Stiegler 
gewaagt hij in die zin van een verloren geest van het kapitalisme (cf. 1.3).  

Bell betreurt de afbouw van de protestantse waarden die in de kapitalistische 
geest vervat zitten, en meent een spirituele crisis vast te stellen die de westerse 
maatschappij op de rand van het nihilisme en de leegte brengt (28-29). Dat oordeel 
is voornamelijk moreel, en mist analytische helderheid. De tweevoudige 
ontwikkeling die Bell vaststelt kunnen we via Stiegler (2006a) en Harvey (1990) 
begrijpen als deel van hetzelfde proces van modernisering.7 Op economisch vlak is er 

 
                                                      
6 Bell doelt daarmee op ‘personality attributes, or somatic body-type constitution, positive or negative 
experience with parents, experience with peers’ (1976, 38). 
7 Over de verhouding tussen de verschillende ontwikkelingen is Bell nogal verwarrend en vaag. Hij 
beweert dat de culturele transformatie pas werkelijk doeltreffend wordt met de verschuiving binnen de 
sociaaleconomische orde: ‘Thus, a change had first been effected in the culture, but it could only become 
effective when it was confirmed within the social structure itself’ (65). Elders in de tekst stelt hij dat ‘>t@he 
new capitalism was primarily responsible for transforming the society’ (78). De link tussen beide 
transformaties maakt Bell nooit expliciet.  
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de expansie van de kapitalistische logica van standaardisering en commodificatie, die 
uitgebreid wordt tot zowat alle gebieden van het menselijke bestaan. Op het 
culturele vlak gaat dat gepaard met de verdere afbouw van tradities en hiërarchieën, 
en een toenemende individualisering.8 Deze economische en culturele 
ontwikkelingen hangen samen; zo schrijft Stiegler: ‘l’économie libidinale capitaliste 
(…) a conduit à la liquidation de toutes les sublimités qui constituent le surmoi’ (2006b, 
18).  
 
Wat Bell als een disjunctie beschouwt, valt echter ook te interpreteren als een 
versteviging van de kapitalistische logica. Dat wordt duidelijk wanneer we zijn 
contradictie bekijken vanuit het perspectief van het lichaam. Zo stuiten we op een 
tweede spanning.  

De door Daniel Bell geschetste contradictie impliceert de botsing van twee 
opvattingen over het lichaam. Aan de productiezijde dienen de drang en de begeerte 
van het lichaam ascetisch getemperd te worden. Zoals Weber aangeeft impliceert de 
‘“rationele” ascese’ dat de mens zich niet laat ‘meeslepen door zijn “affecten”’ en dat 
hij ‘de onbevangenheid van het impulsieve levensgenot in de kiem’ smoort (2012, 
89). Het lichaam moet gereguleerd en gecontroleerd worden ten voordele van een 
rationele productie en een hogere efficiëntie (Turner 1997, 23, 31). Aan de 
consumptiezijde vormt het lichaam een middel voor het subject om zich uit te leven 
in plezier en genot: het lichaam mag in het verwezenlijken van zijn verlangens niet 
gehinderd worden. Daarnaast is de presentatie van het lichaam een middel om een 
identiteit te uiten of om zich tot een bepaalde lifestyle te bekennen.  

In overeenstemming met Bells these spreekt Bryan Turner over ‘a certain 
liberation of the body as the vehicle of hedonism and desire’ (1997, 39, mijn 
accentuering). Het is inderdaad maar de vraag in hoeverre het lichaam door dit 
consumptiemodel daadwerkelijk bevrijd wordt en in hoeverre het zich wel degelijk 
overgeeft aan ‘anti-rational modes of behavior’ (Bell 1978, 84). Baudrillard wijst er 
in La sociéte de consommation op dat het lichaam vrij moet zijn om des te meer 
lucratief te worden: ‘Il faut qu’il soit “libéré, émancipé” pour pouvoir être exploité 
rationnellement à des fins productivistes’ (1970, 211). Dit betekent dat de status van 
het lichaam aan de consumptiezijde niet enkel door plezier gekarakteriseerd wordt.  

Ten eerste wordt het lichaam een vorm van privékapitaal waarin de mens moet 
investeren. De bevrijding van het lichaam zorgt niet voor de toe-eigening ervan door 
het subject volgens zijn eigen autonome doeleinden, ‘mais selon un principe normatif 

 
                                                      
8 Bell spreekt op dat vlak van de institutionalisering van een tegencultuur: ‘The adversary culture has 
come to dominate the cultural order’ (1976, 40). 
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de jouissance et de rentabilité hédoniste’ (204). Wil het lichaam plezier beleven en 
seksueel actief zijn, dan moet het gedisciplineerd en verzorgd worden tot een 
seksueel attractief en ‘desirable hedonistic and playful body’ (Turner 1997, 36). Zo 
krijgen we een verschuiving van een interne naar een externe regulering van het 
lichaam. Het subject moet aan de oppervlakte van zijn lichaam werken zodat het de 
tekens van geluk, gezondheid, schoonheid, jeugdigheid en fitheid kan presenteren 
(Baudrillard 1970, 203; Turner 1997, 35). Deze elementen zijn een voorwaarde om 
zonder problemen deel te kunnen nemen aan de hedonistische consumptie: ‘Een 
gezond, liefst ook jeugdig uiterlijk vormt (…) de cruciale sleutel tot een levenslang 
consumentenbestaan’ (Laermans 1993, 25).  

Dat leidt er ten tweede toe dat het lichaam, net als het ‘ik’ waarop Bell zo hamert, 
een project wordt (Laermans 1993, 30; Orbach 2009, 4; Turner 1997, 33). Het 
lichaam is binnen een consumptielogica niet vrij en niet volledig overgeleverd aan 
irrationele impulsen. Het is daarentegen onderhevig aan controle en disciplinering 
onder de impuls van schoonheidsidealen en van het toenemende belang van een 
‘gezondheidsregime’ (Laermans 1993) of een ‘paradigme médico-sportif’ (Queval 
2008). Het hedonistische lichaam is het resultaat van een rationeel proces. Het 
lichaam blijft een vorm van werk: nu niet meer als productiemiddel, maar als 
productieproces dat voortdurend geoptimaliseerd moet worden (Orbach 2009, 6).9 

Dat zorgt er ten derde voor dat het lichaam niet enkel een middel tot plezier is, 
maar ook een last (Marzano 2007, 19-29): de materialiteit is onvoldoende buigzaam 
om te voldoen aan de dominante lichaamsbeelden en de disciplineringsoefening is 
vaak een pijnlijke confrontatie met lichamelijke gebreken. Dit is het paradoxale 
gevolg van de gedachte dat elk lichaam rationeel tot de juiste optimale vorm te 
disciplineren valt. Hoe groter het geloof dat het perfecte lichaam te bereiken valt, hoe 
instabieler het lichaam wordt: ‘While we demand more rigour and have high 
expectations of what the fit, healthy and beautiful body can deliver for us, there is an 
increase in symptoms, from sexual dissatisfactions to eating problems, fear of ageing, 
body dismorphia’ (Orbach 2009, 25-26). 

De status van het hedonistische lichaam van de consumptiemaatschappij omvat 
met andere woorden een tweede contradictie. Het lichaam moet vrij zijn, maar kan 
pas vrij zijn wanneer het zo gestileerd is dat het op een succesvolle manier kan 
deelnemen aan het feest van de consumptie. Het ascetische lichaam van het 

 
                                                      
9 Op die manier sluit de disciplinering van het lichaam opnieuw aan bij het lichaam dat aan de 
productiezijde geëist wordt. Binnen het kapitalistische proces wordt ziekte immers gedefinieerd als ‘an 
inability to go to work, inability to perform adequately wihtin the circulation of variable capital (…) or to 
abide by its disciplinary rules’ (Harvey 2000, 106).  
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productieproces en het hedonistische lichaam van de consumptiemarkt liggen op die 
manier dichter bij elkaar dan op het eerst gezicht zou lijken. Met een verwijzing naar 
Weber, stelt Baudrillard:  

Le puritain se considérait lui-même, considérait sa propre personne comme 
une entreprise à faire fructifier pour la plus grande gloire du Dieu. Ses qualités 
“personnelles” (…) étaient pour lui un capital à investir opportunément, à gérer 
sans spéculation ni gaspillage. À l’inverse, mais de la même façon, l’homme-
consommateur se considère comme devant-jouir, comme une entreprise de 
jouissance et de satisfaction (1970, 112). 

Samengevat kunnen we stellen dat het lichaam onderworpen wordt aan twee 
culturele contradicties binnen het kapitalisme zoals zich dat ontwikkeld heeft sinds 
de jaren zestig. Ten eerste is er een spanning tussen het (gewenste) ascetische en 
gecontroleerde lichaam aan de productiezijde en het (gewenste) hedonistische en 
ongebonden lichaam aan de consumptiezijde. Dat hedonistische lichaam is ten 
tweede afhankelijk van rationele disciplinering om succesvol hedonistisch te zijn.  

 
In het vervolg van deze conclusie wil ik de hypothese naar voren schuiven dat de 
representatie van het lichaam in het proza van de jaren zestig vergelijkbaar is aan de 
contradicties die zich in de loop van de jaren zestig beginnen te installeren. Anders 
gezegd vormen deze contradicties de dominante (of hegemonische) situatie waarin 
de literaire teksten interveniëren en waartoe ze zich verhouden. In tegenstelling tot 
Anbeek zoek ik daarbij geen homologie tussen een maatschappelijke structuur en 
een cultureel product aan de hand van een meesterbetekenaar die beide dimensies 
kan omvatten en verklaren. De homologie bevindt zich veeleer op het niveau van de 
contradicties: de dynamiek en spanningen die zich op het niveau van de 
maatschappij bevinden, vallen te vergelijken met de dynamiek en spanningen op het 
niveau van de literaire representatie.  

Dit impliceert dat ik de literatuur hier niet inzet als de illustratie van een 
sociologische analyse. Dat zou best kunnen. Voor de eerste contradictie kan ik 
bijvoorbeeld verwijzen naar Turks fruit waarin de hoofdfiguur zijn rust en vrijheid 
herwint via hard werken (Wolkers 1969, 183), terwijl hij op andere momenten op 
een hedonistische manier met vrouwen omgaat. De tweede contradictie laat zich 
vatten in een citaat uit Paul-tegenpaul: ‘Lichaamstraining en fietsen, zwemmen en 
voetballen, en het lichaam ondermijnen door pilletjes, alkohol en nachtelijk lezen en 
schrijven’ (1970, 70). Dergelijk illustraties zijn weinigzeggend, en lopen het risico de 
literatuurstudie ondergeschikt te maken aan een andere discipline.  

Dat heb ik in dit proefschrift niet gedaan. Na het ontkrachten van enkele 
dominante opvattingen over de jaren zestig ben ik over gegaan tot de analyse van 
literaire teksten. Die beschouw ik als interventies in een hegemonische of dominante 
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situatie. De concrete invulling van die situatie heb ik opengelaten vanuit de opvatting 
dat de tekst zijn eigen situatie articuleert en dat de analyse van de tekst inzicht kan 
brengen in die situatie (Jameson 2002, 66-67). Het is dan ook vanuit de literaire 
analyse dat de these van Bell zich aandient als de verduidelijking van de dominante 
situatie waarin deze teksten interveniëren. Bells opvatting over de culturele 
contradicties van het kapitalisme stond niet aan het begin van mijn proefschrift als 
een model dat mijn lectuur stuurde, maar kwam pas aan het einde als verheldering 
van de interpretatie van de verdeling van het zintuiglijk waarneembare. Ik heb de 
close reading met andere woorden niet achterwege gelaten, maar zie de analyse van 
het specifiek literaire (woordgebruik, beeldtaal, motieven, etc.) als een middel om tot 
inzicht te komen in de hegemonische context. Binnen een dergelijke analyse kunnen 
de citaten van Wolkers en De Wispelaere wel belangwekkend zijn.  

Met deze concluderende koppeling tussen kapitalistische contradicties en de 
literaire representatie van het lichaam claim ik tot slot geen waarheidsaanspraak. 
Het esthetische regime dat Rancière onderscheidt (cf. 3.3.2) wordt gekarakteriseerd 
door een hoogst onbepaalde relatie tussen teken en realiteit: tekens leiden slechts 
tot andere tekens. Lezen wordt dan het interpreteren van symptomen en dat kan tot 
verschillende en tegenstrijdige interpretaties leiden. Mijn interpretatie steunt op de 
idee dat literaire werken een gemeenschappelijke objectieve situatie delen en dat zij 
daarvan de sporen dragen.  

Wanneer ik stel dat de verdeling van het zintuiglijk waarneembare 
symptomatisch is voor de contradicties in het kapitalisme, dan betekent dit niet dat 
ik de literaire teksten zie als de expressie van een ‘dieper liggende’ essentie of 
homogeniseerbare realiteit. Met Raymond Williams heb ik het hegemonische immers 
omschreven als een proces: ‘a realized complex of experiences, relationships, and 
activities, with specific and changing pressures and limits’ (1977, 112). Een literaire 
tekst als symptomatisch voor de geschetste contradicties beschouwen, impliceert dat 
de literaire tekst getuigt van de druk en limieten van deze relaties in de specifieke 
literaire verwerking. In de termen van Rancière vormen deze contradicties de 
dominante verdeling van het zintuiglijk waarneembare die de 
mogelijkheidsvoorwaarden of situatie scheppen waarin de literaire teksten 
interveniëren. Ik schakel de verschillende teksten dan ook niet gelijk: diverse 
creatieve interventies en verwerkingen zijn mogelijk. Het is op die variaties dat ik 
mij nu concentreer.  

Tussen lichaam en geest 

Het centrale aspect waarrond ik mijn analyse van de verdeling van het zintuiglijk 
waarneembare wil synthetiseren, is de spanning tussen geest en lichaam. Die 
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spanning staat centraal in de zopas besproken culturele contradicties van het 
kapitalisme, en ze vormt tevens het middelpunt in de hypothese die ik aan het einde 
van het derde hoofdstuk formuleerde naar aanleiding van mijn tweede 
onderzoeksvraag. Ik stelde dat er geen minimalisering is van een van beide polen, 
maar dat lichaam en geest op elkaar moeten worden afgestemd. In deze paragraaf 
wil ik de diverse interacties tussen lichaam en geest en de normatieve uitspraken 
daarover in mijn corpus in kaart brengen.  

Twee opmerkingen zijn daarbij nodig. Ten eerste zie ik de spanning tussen 
lichaam en geest als symptomatisch voor de contradictie tussen ascese en 
hedonisme. Dat betekent niet dat deze spanning een directe expressie is van deze 
contradictie noch dat zij ermee samenvalt. Veeleer gaat het om een vergelijkbare 
dynamiek die zich op diverse manieren concretiseert in de literaire representatie 
van het lichaam. Ten tweede beschouw ik de spanning tussen lichaam en geest niet 
als een meesterbetekenaar. Zij is geen essentie die zich op verschillende manieren 
laat uitdrukken. Wel verwijst deze spanning naar de verschillende interacties tussen 
geest en lichaam die naar voren komen uit de analyse van de discursieve orde van 
het lichaam en van de affecten in mijn corpus. Bij de bespreking van die patronen 
gooi ik de vier romans niet op een hoopje: ik heb oog voor zowel de gelijkenissen als 
de verschillen en afwijkingen in hun preoccupaties.  

Mijn vertrekpunt is de eerder besproken ideologische tegenstelling tussen 
‘l’intelligible’ en ‘le vécu’ die Roland Barthes ontwaart in het modernisme (cf. 12.2). 
Deze twee polen zijn onderling tegenstrijdig: wat leeft, kan nooit ten volle worden 
gevat in concepten of begrippen; wat betekenis heeft, kan niet gelijk zijn aan het 
werkelijke leven. In de aandacht voor het concrete zit volgens Jameson een poging 
besloten om beide elementen alsnog samen te brengen (2013, 37). Die aandacht voor 
de concrete realiteit komt duidelijk naar voren in dit corpus: zowel het rauwe 
realisme als het epistemologische schrijven willen tot een beter beeld van de 
werkelijkheid komen. Dat valt waar te nemen in de focus op de concrete ervaringen 
van het lichaam. Daaraan wordt in deze romans een zekere waarheid of concretere 
kennis toegedicht die het onderscheidt van als autoritair en/of ontoereikend 
opgevatte betekenissen en opvattingen. Zo krijgt het lichaam het karakter van zowel 
een negatie van bestaande kennis als een belofte van meer authentieke kennis. Ik 
bespreek eerst de negatie en ga daarna uitvoeriger in op de belofte.  

De negatie houdt steeds verband met het centrale antagonisme in de verschillende 
romans, met datgene wat een authentieke ervaring van de werkelijkheid onmogelijk 
maakt. In dat antagonisme zien we in zijn meest basale vorm dezelfde oppositie 
terugkeren als in de contradicties van het kapitalisme: een ascetisch en 
gecontroleerd lichaam komt tegenover een vrijer, zinnelijker en concreter lichaam te 
staan. Die tegenstelling komt het sterkst naar voren in Gangreen I en Paul-tegenpaul. 
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In beide romans fulmineren de protagonisten tegen de officiële moraal zoals die 
uitgedragen wordt door de staat en de katholieke kerk. Het alter ego van De 
Wispelaere gaat tekeer tegen de plompe tweevoeters die een zintuiglijk gehandicapt 
lichaam hebben, terwijl Joseph in Gangreen I zijn thuisland in verband brengt met 
een koele en genotontzeggende beschaving.  

Bij Wolkers krijgt het conflict tussen leven en dood een meer particuliere invulling 
in het antagonisme tussen de burger(lijke kapitalist) en de artiest. In het licht van de 
dood wil de hoofdfiguur via een vitalistische beleving van het lichaam alle facetten 
van het bestaan bekrachtigen. Het leven takelt af wanneer het lichaam ondergeschikt 
is aan de besognes van de kleine burger en van de schijn van de consumptiecultuur. 
Zij willen het lichaam in een mal gieten. De meest algemene formulering van het 
antagonisme vinden we bij Robberechts. De negatieve pool komt gelijk te staan met 
elke vorm van inhibitie die het contact met de ander en de werkelijkheid bemoeilijkt, 
terwijl zijn ideaal een werkelijkheid vormt waarin alles moeiteloos en zonder enige 
terughoudendheid kan verlopen: het lichaam wordt niet meer gehinderd door 
schaamte en seksualiteit wordt niet meer gefrustreerd door allerhande normen. 

Dit negatieve lichaamsbeeld dat samenhangt met het antagonisme maakt het de 
hoofdfiguren onmogelijk hun identiteit ten volle te beleven. Het concrete is de 
belofte dat lichaamsbeleving, identiteit en betekenis wel samenvallen. Daarmee 
hangt een verlangen samen naar een lichaam dat ‘hier’ is: een presentie die 
gesitueerd en verankerd is in tijd en ruimte, een authentiek lichaam dat niet langer 
vervreemd is van de werkelijkheid die het omringt. In deze representatie van het 
concrete gaan het rauwe realisme en het epistemologische schrijven anders te werk. 
In de eerste vorm van schrijven is het lichaam een intense en onmiddellijke 
aanwezigheid die schijnbaar ‘hier’ is: ‘le vécu’ herbergt ‘l’intelligible’. In de tweede 
moet het concrete lichaam afgetast worden om tot inzicht en kennis te komen. Het 
‘hier’ is een onduidelijke plek die via de afstemming van ‘l’intelligible’ op ‘le vécu’ 
bereikt kan worden. 

Bij het rauwe realisme krijgt het lichaam een concrete presentie en 
tegenwoordigheid in het intense of vitalistische lichaam. Dat ervaart de protagonist 
van Gangreen I in wat Geeraerts een averechtse inwijding noemt: het subject verliest 
stukken van de cultuur waarin het is opgegroeid door een momentane en 
dynamische synthese tussen lichaam en omgeving. De protagonist zou tot een 
verruimd bewustzijn kunnen komen via momenten van volledig leven waarin hij de 
grens tussen leven en dood opzoekt. Daarin kan hij zichzelf waarmaken als een 
moedig en krachtdadig individu dat zijn controle over de wereld en het bestaan 
affirmeert. Slechts in die ogenblikken van ongebreideld leven en genot krijgt de 
absurditeit van het leven voor hem zin en betekenis.  
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In Turks fruit is het intense lichaam nadrukkelijker verbonden met een moraal. Ik 
heb de roman immers besproken in termen van het melodrama. Daarin schieten de 
conventionele betekenissen en representaties van het alledaagse tekort. Typerend 
voor het genre is dat de verteller in Turks fruit deze kloof niet onderzoekt, maar 
integendeel zijn gehele lichamelijke en emotionele gewicht in de schaal legt om zijn 
woorden kracht bij te zetten. Het exces in de affectieve toon van agitatie, in de 
emoties, in de lichamelijke beelden (zoals het groteske en abjecte) en in de 
lichamelijke handelingen (zoals de erotische en scatologische) wijst op het directe en 
onbemiddelde karakter van de manier waarop de protagonist de werkelijkheid 
beleeft. In die intensiteit zitten morele oordelen verscholen waarnaar hij zijn bestaan 
richt. 

De protagonisten in deze romans omarmen hun affecten en hun lichamelijke 
ervaringen. In die zin vallen ze te typeren als gevoelsmensen die intuïtief vertrouwen 
op de morele implicaties van het intense lichaam. Niettemin ontglipt het concrete 
lichaam hen. De protagonist in Gangreen I wil zich van een beperkend bewustzijn 
bevrijden via momenten van ongebreideld leven en genot, maar op die momenten 
van synthese volgt ‘dadelijk nieuwe onrust (…), eindigt dit dan nooit?’ (1968, 170). 
Het lichaam kan steeds slechts een moment ‘hier’ zijn. Het romaneinde bevestigt dat: 
de protagonist moet zijn paradijs verlaten, het ‘sacre’ wordt een ‘massacre’. Hij slaagt 
er niet in een leven te ontwikkelen waarin de vitaliteit van het lichaam en de geest 
zich harmonieus kunnen ontwikkelen.  

Bij Wolkers dient het exces ter onderscheiding in de dubbele zin van dat woord. In 
de ‘kleine gewone dingen’ waaruit het leven van de hoofdfiguur met Olga was 
opgebouwd tracht hij een verborgen morele realiteit op het spoor te komen: 
symbolen die hun verhaal een zin, een teleologie en een betekenis kunnen geven. Hij 
wil daarbij tekens van leven en dood van elkaar scheiden. Het resultaat is enerzijds 
een sterk gepolariseerd wereldbeeld, en anderzijds het besef dat deze scheiding niet 
vol te houden is. De antithese tussen leven en dood wordt een onderlinge polariteit: 
het leven is steeds al gecontamineerd door de dood. Door deze ambiguïteit valt het 
lichaam niet vast te pinnen. Dat wordt exemplarisch uitgedrukt in de beelden van het 
abjecte in de roman: het abjecte roept het verlangen naar zuiverheid op, maar 
confronteert de hoofdfiguur telkens ook met aftakeling en ziekte. Die ambivalentie 
vormt zijn noodlot of ‘massacre’. 

In de sterk emotioneel gedreven schriftuur van Gangreen I en Turks fruit komen 
‘l’intelligible’ en ‘le vécu’ samen in het intense lichaam. In de epistemologische 
problematiek van Aankomen in Avignon en Paul-tegenpaul is er veeleer een 
wantrouwen tegenover dat intense lichaam en de tekens die het aanreikt. De 
protagonisten in deze romans omarmen het lichaam en zijn affecten niet als het 
eigene, maar zien ze in de eerste plaats als het andere. Zij moeten geobjectiveerd 
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worden om tot een beeld en duiding van de werkelijkheid en de eigen identiteit te 
komen.  

In Aankomen in Avignon verlangt de hoofdfiguur in eerste instantie naar een 
intense ervaring die een breuk zou betekenen ten opzichte van zijn huidig leven. Net 
als bij Geeraerts moet zijn avontuur een aankomen zijn dat hem een meer volkomen 
identiteit geeft. Later laat hij dit verlangen los en vervangt hij het door een meer 
bewuste observatie van de stad: de drang naar een ‘hier en nu’ vertaalt zich in de wil 
tot een precieze situering. Die situeringsdrang zorgt voor een objectivering van de 
eigen lichamelijke beleving. Het lichaam of ‘le vécu’ mag slechts overeenstemmen 
met de vermeende objectieve betekenis van de stad (‘l’intelligible’). Aan het einde 
van de roman is het lichaam niet meer dan een klinische receptor. Dat leidt er niet 
toe dat het lichaam zich ‘hier’ voelt: het blijft afgesneden van Avignon en zijn 
inwoners.  

De protagonist in Paul-tegenpaul beschouwt sterke gevoelens en dwingende 
lichamelijke belevingen als een onvrijheid en een bedreiging van zijn identiteit. Om 
die veilig te stellen moeten de affecten geësthetiseerd en geobjectiveerd worden. De 
hoofdfiguur wil afstand nemen ‘van zichzelf, als van zijn dichtste tegenpool. Zich 
opsluiten om vrij te zijn’ (1970, 149). Binnen de poëtica van De Wispelaere stolt de 
verhouding tussen ‘le vécu’ en ‘l’intelligible’ tot een beeld van de ambivalentie. Mijn 
analyse heeft erop gewezen dat de concrete bepaling van het lichaam in zijn 
omgeving (‘hier’) leidt tot de heropvoering van hetzelfde beeld van de ambivalentie. 
In die zin wordt het concrete lichaam ten dele ontkend ten voordele van de eigen 
mythe. 
 
Uit het voorgaande volgt dat beide stromingen een andere houding hebben ten 
opzichte van affect en lichamelijke beleving. Bij Geeraerts en Wolkers zorgen de 
omarming en acceptatie ervan voor de bevestiging van hun identiteit, terwijl 
Robberechts en De Wispelaere ze veeleer op een objectiverende afstand houden. 
Mogen we daaruit besluiten dat de eersten aan de kant staan van de irrationele 
vrijheid en het plezier, terwijl de anderen kiezen voor ratio en controle?  

 Om die vraag te beantwoorden wil ik kijken naar de ‘genres’, het onderwerp 
van mijn eerste onderzoeksvraag, waarmee deze romans de werkelijkheid 
interpreteren en creëren. Ik heb genre gedefinieerd als een discursieve formatie 
waarin de affectieve verwachting besloten ligt dat belevenissen en belevingen zich 
op zo’n manier zullen ontwikkelen dat ze het subject bevestigen in zijn gewenste 
subjectpositie van affectief welbevinden. Die laatste betreft de discursieve en 
ideologische (imaginaire) positie waarin het subject meent te kunnen genieten van 
een volle identiteit binnen een stabiel en niet bedreigend maatschappijbeeld. 
Concreet kijk ik in wat volgt naar de relatie tussen subjectiviteit en affectieve 
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processen in deze romans en naar de discursieve lichaamsbeelden die bewegen 
tussen vrijheid en controle. Ook hierin krijgt de spanning tussen lichaam en geest 
vorm. 

In Gangreen I wil de hoofdfiguur de koude affectsfeer van zijn thuis en zijn cultuur 
doorbreken om deel te nemen aan ‘het volledige leven’. Die affectieve toestand wil de 
verteller weergeven via beelden van een vitalistisch of intens lichaam. Dat doet hij 
via (metonymische en metaforische) verwijzingen naar dierlijke of natuurlijke 
oertoestanden (‘kreet’, ‘Beest’, ‘Ritme’) en naar extreme situaties (zoals zijn seksuele 
avonturen of roofpartijen in het extreme Congolese klimaat en land). Mijn analyse 
wees er echter op dat dit intense leven (dat zijn subjectiviteit zou moeten opheffen) 
al snel gekanaliseerd wordt naar de subjectpositie van de despotische heerser. Er is 
dan niet langer sprake van een irrationeel en ongecontroleerd lichaam dat zich op de 
grens van leven en dood bevindt, maar van een uiterst rationeel lichaam waarin 
lichamelijke kracht en instrumentele rede de diverse avonturen en extreme 
omstandigheden op schijnbaar moeiteloze wijze onder controle krijgen.  

In Turks fruit van Jan Wolkers vinden we opnieuw een intens lichaam: het is 
betrokken in wilde, dierlijke seks en het uit emoties op een extreme manier zoals in 
excessief huilen of in de snelle opeenvolging van energieke handelingen. Deze vitale 
beleving doorbreekt de identiteit van de protagonist niet (zoals in Gangreen), maar 
bevestigt zijn identiteit tegenover de immer oprukkende dood. Bovendien wordt het 
verhaal verteld op een affectieve toon van agitatie die door iedere vorm van controle 
of beheersing breekt. Dat vertellen herstelt de grenzen van het moreel kader van de 
hoofdfiguur. Zijn affectief exces wijst op een buitensporige wanhoop en haat die het 
gevolg zijn van het hem aangedane onrecht in het vertrek (verlies) van Olga. De 
hoofdfiguur neemt immers de moreel onschuldige subjectpositie in van de 
sprookjesprins annex het melodramatische slachtoffer. De beschrijvingen van zijn 
vervuild lichaam of van andere gecontamineerde lichamen wijzen dan niet zozeer op 
de wil op een voortdurende doorbreking van grenzen, maar op de wens zich van die 
contaminatie en vervuiling te zuiveren. Doordat de verbeelding van het lichaam 
steeds in het teken staat van emoties en dood, vinden we in Turks fruit de minst 
rationele omgang met het lichaam in het door mij bestudeerde corpus. Al sluit dat de 
drang tot controle of ascese niet uit.  

Het centrale affect in Aankomen in Avignon is schaamte. Die zorgt ervoor dat het 
affectief proces van verlangen (naar ontmoetingen, naar seks, naar contact) niet kan 
circuleren doordat het steeds stuit op een innerlijke grens: ‘altijd weer dezelfde 
schuwheid, dezelfde tegennatuurlijke terughoudendheid’ (1970, 52). Dat leidt tot de 
terugtrekking op een beschadigd zelf(beeld). Zijn lichaam ziet de hoofdfiguur als een 
last, als stuntelig en tekortschietend. Het is vooral het gebrek aan controle over het 
verloop van ontmoetingen en over zijn eigen buitensporig verlangen dat hem parten 
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speelt. Vandaar dat hij verlangt naar een maatschappij waarin alles moeiteloos kan 
verlopen en lichamen in vrijheid met elkaar in contact kunnen komen. De paradox 
bestaat erin dat hij meent die vrije subjectpositie te kunnen bereiken door in eerste 
instantie zijn lichaam volledig over te geven aan het andere, i.c. de stad Avignon. Hij 
neemt een ascetische houding aan ten opzichte van het lichaam en poogt eigen 
ervaringen en affecten zoveel mogelijk uit te sluiten. Het lichaam verwordt tot een 
rationeel instrument om de stad te observeren: het moet slechts nog waarnemen, 
onderzoeken, aandacht besteden.  

In Paul-tegenpaul vindt er een affectief proces plaats waarbij de hoofdfiguur 
weifelt tussen enerzijds de overgave aan een (al dan niet opkomende) affectieve 
gebondenheid en een lichamelijke drang, en anderzijds het belemmeren hiervan 
door cerebrale controle en afstandelijke waarneming. De protagonist lost het 
probleem op door het te esthetiseren tot een subjectpositie van de ambivalentie. Dat 
wordt in de roman benoemd in verschillende lichamelijke beelden: ‘la volupté de 
l’intelligence’, de koorddanser, de ziekte of de glimlach. Deze geësthetiseerde positie 
gaat gepaard met een affectief behagen in de onbehaaglijke ambivalentie die als 
heilvol wordt ervaren: deze positie legt de tegenstrijdigheid van de mens bloot en 
vormt een verzet tegen alledaagse taal en ideologie. Zo zien we bij De Wispelaere het 
sterkst een bewuste spanning tussen rationele ascese en lichamelijke vrijheid.  
 
Vanuit deze bespreking van affect en subjectiviteit kan het niet verbazen dat de 
seksuele bevrijding binnen dit corpus niet louter positief beleefd of geëvalueerd 
wordt. De representatie van seksualiteit bespreek ik als derde aspect van de 
verdeling van het zintuiglijk waarneembare waarin de spanning tussen geest en 
lichaam zich manifesteert. Ik focus mij op de vraag hoe seksualiteit beleefd en 
geëvalueerd wordt, en breng dat in verband met de relatie die Foucault legt tussen 
seksualiteit en ‘la volonté de savoir’.  

In Turks fruit vormt seksualiteit een aspect van de vitalistische beleving van het 
bestaan. De seksuele activiteiten zijn excessief en grenzen soms aan het abjecte. Zo 
wil de hoofdfiguur Olga’s kont schoonlikken of haar urine drinken. Dit overschrijden 
van een grens gaat steevast gepaard met het herstellen ervan: deze bevuilende 
daden vormen in dezelfde beweging een zuivering. Daarbij komt dat de veelvuldige 
seksuele activiteiten louter binnen de intimiteit met Olga positief geëvalueerd 
worden als deel van hun ‘erg gelukkig en opwindend’ leven (1969, 89). Wanneer het 
om losse contacten gaat, moet de protagonist zich opnieuw reinigen: hij kotst ervan.  

In Paul-tegenpaul vormt de erotiek naast de literatuur het voornaamste middel 
voor de protagonist om zijn werkelijkheid en identiteit te affirmeren. Zijn beleving 
van seks, zowel ironisch-provocerend als esthetiserend-mythologiserend, 
onderscheidt hem van de plompe tweevoeters die in seksualiteit een bedreiging zien. 
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De protagonist in dit ‘nouveau journal’ verwijst naar dierlijke seksualiteit om het 
natuurlijke karakter ervan te onderstrepen. Niettemin is zijn eigen seksuele beleving 
veeleer cerebraal bemiddeld dan spontaan. In zijn relatie met Bérénice brengt de 
koorddanser lichaam en geest, mythe en werkelijkheid in een spanningsvolle 
polariteit. 

Ook in Gangreen I en Aankomen in Avignon moet seksualiteit bevrijd worden. In de 
eerste roman om toegang te hebben tot het volledige leven, in de tweede om de 
werkelijkheid zonder restrictie te kunnen verkennen. In deze romans krijgt seks het 
karakter van een ‘fun-morality’. Beide protagonisten ervaren ‘fun’ als dwang: ze 
moeten plezier maken. Elke gelegenheid tot seksueel genot moeten ze dan ook 
grijpen. Slaagt Joseph erin dat te doen, dan schiet Robberechts’ protagonist daarin 
schromelijk tekort: zijn onvermogen om ‘fun’ te hebben, vormt dan ook een 
voortdurend onderwerp van reflectie. Ondanks dit verschil, wordt seks toch voor 
beiden een last.  

In Gangreen I gaat er van seks geen therapeutische werking uit. Veeleer dan de 
hoofdfiguur te redden uit zijn onrust, versterkt ze die. Toch blijft de protagonist elke 
mogelijkheid grijpen omdat deze gevaarlijke daad ‘met duivelse, primaire wezens’ 
(1968, 175-76) zijn mythe van despotische heerser mee creëert en in stand houdt. In 
plaats van een beleving, is seks in Aankomen in Avignon een onderwerp van 
mijmeringen en bespiegelingen. Seks is een last omdat de protagonist zich 
onvoldoende kan onttrekken aan de christelijke deugdzaamheid én omdat hij 
voortdurend prikkels ziet tot seksuele mogelijkheden die hij verprutst.  

 
Opvallend is dat in de verschillende romans het initiatief tot seks of tot verleiding 
vaak bij de vrouw wordt gelegd. Dat brengt mij tot een vierde punt van de verdeling 
van het zintuiglijk waarneembare waarin de spanning tussen lichaam en geest een 
rol speelt: de representatie van gender. Cruciaal voor mijn bespreking in het licht 
van de culturele contradicties van het kapitalisme is dat vrouwen steevast één pool 
representeren. Ofwel belichamen zij het leven, seksualiteit en plezier; ofwel 
vertegenwoordigen zij regulatie, normering en onthouding.  

Die splitsing springt het sterkst in het oog in de romans van Geeraerts en De 
Wispelaere. De echtgenote van Joseph representeert de koele burgerlijk-christelijke 
moraal. Terwijl zij nauwelijks in lichamelijke termen gekarakteriseerd wordt, staat 
het lichaam centraal in de beschrijving van vrouwen als Mbala en Cathérine de Bora: 
het lichaam staat in een equivalentieketen met leven, moeiteloosheid en synthese 
met de omgeving. Bij De Wispelaere zijn Bérénice en Gerda diegenen die de drang tot 
leven in de hoofdfiguur opwekken, terwijl zijn moeder aan de kant wordt geplaatst 
van de plompe tweevoeters die zich zintuiglijk op een afstand houden van de wereld 
en zich opsluiten in hun moraal. In Aankomen in Avignon lijkt zowat elke (jonge tot 
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middeljonge) vrouw een uitnodiging tot plezier en seksualiteit. De vriendin van het 
hoofdpersonage vormt daarop geen uitzondering, al zorgt deze relatie voor een vorm 
van inhibitie: ‘dat hij aan hààr verplicht is, dat zijn keuze tot haar is beperkt’ (1970, 
67). In Turks fruit tot slot wordt de polariteit geënsceneerd in de passage waarin de 
hoofdfiguur aan het vrijen is met Olga terwijl de moeder aan zijn enkels staat te 
trekken (1969, 152-53).  

Typerend is de esthetisering van de vrouwen die het leven verbeelden. Bérénice 
wordt een deel van de literaire mythe van de schrijver en Olga wordt door de 
hoofdfiguur in talloze beelden vastgelegd. In Aankomen in Avignon en Gangreen I 
vindt deze esthetisering voornamelijk plaats via de tekens van de 
consumptiemaatschappij: vrouwen worden gemodelleerd naar het 
schoonheidsmodel (de ‘vinkup’), en veel aandacht gaat uit naar hun kleren, hun 
jeugdigheid, hun maquillage. Dat staat in contrast met Turks fruit: op het moment dat 
Olga de consumptiemaatschappij omarmt, desintegreert haar lichaam. In die zin 
representeert zij het antagonisme tussen het leven (het artistieke) en de dood (de 
consumptie). 

Ook enkele andere vrouwelijke sleutelfiguren in deze romans die het ideaal van 
het fysieke en plezierige leven representeren, dragen de dood in zich. Nadat de 
relatie tussen de hoofdfiguur en Bérénice stukloopt, bleek ‘iedere daad’ van haar ‘een 
onmiddellijke voorbereiding op >haar@ dood’ (1970, 84); Olga gaat langzaamaan 
dood nadat zij de verteller-beeldhouwer verlaat, en Mbala sterft tijdens Josephs 
verblijft in zijn thuisland. Deze tegenstellingen zitten in the eye of the beholder. Die 
waarnemer is steevast de mannelijke protagonist die niet te herleiden valt tot een 
van de twee polen, maar vastzit in de contradicties van geest en lichaam en van 
controle en vrijheid. Een karakterisering daarvan zou mij terugbrengen tot het begin 
van deze uiteenzetting.  
 
We kunnen besluiten dat de spanning tussen lichaam en geest binnen de verdeling 
van het zintuiglijk waarneembare te omschrijven valt als een dynamiek van 
bevrijding en van een nieuwe beheersing. Lichaam en geest moeten op elkaar 
afgestemd worden. De wende naar het lichaam gaat gepaard met een geestelijke 
controle, of ze wordt gevolgd door een geestelijke tegenbeweging. In de termen van 
Deleuze & Guattari kunnen we zeggen dat op elke deterritorialisering (affect) een 
reterritorialisering (affectie) volgt. In tegenstelling tot de traditie, leggen deze 
teksten de nadruk op het individu, bevrijding, zelfontwerp en het vervullen van 
plezier. In tegenstelling tot het postmodernisme is er hier geen sprake van een 
voortdurend worden. Het lichaam wordt niet uitgewist of hybride doordat het 
allerhande teksten of scenario’s belichaamt (Vervaeck 2007, 77-84); veeleer 
proberen deze romans voortdurend het lichaam authentiek te grondvesten in een 
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hier en nu – hetzij via intensiteit, hetzij via een epistemologische benadering. De 
bevrijding leidt niet tot grenzeloosheid, maar tot nieuwe grenzen.  

Elk van deze romans stelt zich open voor de ervaringen, belevingen, lusten en 
affecten van het lichaam. Dat gaat in elk boek gepaard met een geestelijke reactie in 
de vorm van ascese of rationele controle. Bij Wolkers zien we dat elk exces gevolgd 
wordt door ascese. Zo komt de protagonist zijn verdriet te boven door hard te 
werken, en niet door het wanhopig najagen van seksuele lusten. In Gangreen I leidt 
de seksuele bevrijding tot een onrust die het hoofdpersonage poogt te controleren in 
de mythe van de despotische man: de onrust is de dialectische voorwaarde om 
zichzelf te bevestigen als een man die op krachtdadige wijze elke situatie naar zijn 
hand kan zetten. Die mythe impliceert ten eerste de aanpak van het irrationele in de 
natuur en de seksualiteit via de instrumentele rede, en ten tweede de disciplinering 
van het lichaam.  

In Robberechts’ roman is het lichaam een aspect van de werkelijkheid dat de 
hoofdfiguur moet verkennen. Zijn vlees moet zo woord worden, maar het woord 
moet ook vlees worden. Vanuit de ervaring tracht hij de werkelijkheid te benaderen, 
maar vanuit een opvatting van de werkelijkheid benadert hij ook de ervaring. De 
ervaring wordt op die manier uitgeleverd aan het andere, wat ertoe leidt dat de 
protagonist zijn lichaam, getekend door het tekort, inzet als geobjectiveerd 
verkenningsinstrument. In Paul-tegenpaul moet de overgave aan het lichaam steeds 
gecompenseerd worden door een koele beheersing: de impulsen van het lichaam 
moeten via een burgerlijk sérieux en een literair ascetisme het hoofd geboden 
worden. Tussen lichaam en geest spant de protagonist een koord waarop hij zijn 
evenwicht tracht te bewaren: ‘tussen een begin van overgave en opstekende 
argwaan, tussen drang en belemmering, tussen bevrijding en beklemming’ (1970, 
171). 

Tot slot: regressief en transformatief verlangen 

Met een reflectie over de diverse posities die mijn corpusteksten innemen binnen de 
geschetste hegemonische situatie wil ik dit proefschrift afronden. Opmerkelijk is dat 
de vier romans getuigen van een breuk. In Gangreen I en Aankomen in Avignon wordt 
er voornamelijk naar verlangd. In die eerste roman wil de protagonist breken met de 
laffe Westerse beschaving; in Aankomen in Avignon moet het huidige bestaan 
ingeruild worden voor een beter leven zonder de huidige gebreken. In Turks fruit en 
Paul-tegenpaul heeft de breuk zich al voltrokken. Van Wolkers’ hoofdpersonage 
krijgen we geen achtergrondinformatie, terwijl Olga’s achtergrond cruciaal is voor de 
ontwikkeling in de roman. De protagonist in Paul-tegenpaul beweert dat hij zich, 
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onder andere via de literatuur, losgescheurd heeft van ‘de schoot’ (1970, 125) en van 
mistwoorden als ‘trouw’.  

In een periode waarin volgens de overlevering ‘la “Révolution pour demain”’ was, 
is het opvallend dat deze breuken niet revolutionair zijn en dat ze ook niet verbeeld 
worden.10 Dat komt het nadrukkelijkst naar voren bij Robberechts die terugvalt op 
het christelijke model van de verrijzenis om zich de overgang naar een andere 
wereld voor te stellen. In de overige romans ligt de nadruk op de affirmatie van een 
marginale positie.11 De Wispelaeres hoofdfiguur vormt de belichaming van het eiland 
dat de literatuur in de samenleving is. Het ‘ploertekoppie’ van de protagonist in 
Turks fruit veronderstelt geen breuk met de burgerlijke orde. Veeleer neemt hij die 
orde over aan de rand van de maatschappij. Joseph in Gangreen I stelt op zijn beurt 
het koloniale systeem niet ter discussie. Hij foetert wel tegen de laffe staat, maar 
rekent zichzelf tot ‘de gesloten gemeenschap van de dieven, kerels met lef, kerels met 
een ongebreidelde zucht naar vrijheid’ die in de marge hun daden stellen op de grens 
van het legaal en moreel toelaatbare (1968, 112). 

De breuk (bevrijding) leidt tot een nieuwe beheersing (‘hier’, subjectpositie). Die 
voltrekt zich in Gangreen I en Turks fruit via een regressief verlangen (cf. hoofdstuk 
11). De romans reageren op de contradicties met het verlangen naar (de fantasie 
van) een vroegere, minder bezoedelde tijd. Dat maakt hun positie niet zonder meer 
conservatief of behoudend. Bij Wolkers is er het melodramatische streven naar 
morele helderheid, en het voortdurende bewijs van het falen daarvan. De seksuele 
bevrijding en excessen gaan dan weer gepaard met het affirmeren van een 
monogame en trouwe liefdesrelatie. Geeraerts’ regressief verlangen krijgt 
grotendeels vorm via de dominante tekens van de consumptiemaatschappij: de 
lichaamscultuur in deze roman is niet ‘paradijselijk,’ maar integendeel geheel 
doordrongen van de disciplinering tot kracht, fitheid en jeugdigheid.  

De opeenvolging van bevrijding en beheersing doet denken aan de bewegingen 
van de neo-avant-garde (cf. 2.2.1-2) waartoe de romans van De Wispelaere en 
Robberechts behoren. Bousset meent bijvoorbeeld dat taalkritiek gevolgd wordt 
door taalcreatie, en Vervaeck (2014b, 85) spreekt in termen van ‘dood’ en 
‘wedergeboorte’. Beide aspecten zitten vervat in het begrip transformatie: het wijst 
zowel op de vervorming van het bestaande als op het herscheppen en ontwikkelen 
van nieuwe werkelijkheidsbeelden. 

 
                                                      
10 Het citaat is afkomstig uit de titel van een kort stukje uit 1974 van Pier Paolo Pasolini over het gebrek 
aan kritische analyse bij de verkondigers van een mogelijke revolutie: ‘Les intellectuels en 68: 
manichéisme et orthodoxie de la “Révolution pour demain”’ (2009, 53-56). 
11 De protagonist in Aankomen in Avignon neemt eveneens een marginale positie in, maar neemt daar geen 
vrede mee. 
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In tegenstelling tot de rauwe realisten breken Robberechts en De Wispelaere met 
de realistische illusie. Bij Robberechts gebeurt dat zowel grondiger als naïever dan 
bij De Wispelaere. Grondiger omdat in Aankomen in Avignon de poëticale kritiek op 
literaire vormen en talige patronen directe gevolgen heeft voor de ontwikkeling van 
de roman: zo kiest hij ervoor ‘al die onbevredigend herinnerde’ reizen naar Avignon 
elk afzonderlijk te vertellen en niet te verwerken tot ‘een enkel, eindelijk 
bevredigend, integraal type van doorgang’ (1970, 34). Een dergelijke interactie 
tussen kritiek en representatie is minder aanwezig in Paul-tegenpaul. Naïever omdat 
Robberechts hoopt dat taal en werkelijkheid kunnen samenvallen, terwijl De 
Wispelaeres vertrekpunt net de breuk is. Deze negativiteit maakt de romans niet 
zonder meer cultuurkritisch.  

In Paul-tegenpaul wordt de breuk verabsoluteerd en behaaglijk omarmd. Dat 
schept een ambivalente positie van waaruit het subject kritiek kan geven op de 
status-quo en tegelijk vrede neemt met zijn marginale positie daarin. De nieuwe 
erotische omgang en literaire vormen reserveert de protagonist in die zin louter ter 
affirmatie van de eigen geest. In zijn naïviteit verwart Aankomen in Avignon de norm 
van jeugdige contacten en seksuele vrijmoedigheid met de werkelijkheid zelf; 
tegelijk twijfelt de tekst radicaal aan elke overgeleverde (literaire of sociale) 
werkelijkheidsvorm. De protagonist hoopt dat zijn dynamische zoektocht leidt tot 
een andere werkelijkheid, al loopt hij daarbij het risico zichzelf te isoleren. 

In de romans vallen met andere woorden tegenstrijdige impulsen waar te nemen. 
Hun verhouding tot het dominante laat zich zien als kritisch en alternatief, maar 
evengoed zijn sommige aspecten van de representatie van het lichaam deel van de 
dominante normen. Het mag zo hopelijk duidelijk zijn dat mijn analyse niet getuigt 
van linkse melancholie of van rechtse furie met deze bespreking van de verdeling 
van het zintuiglijk waarneembare in het licht van de contradicties van het 
kapitalisme. De verschillende vormen van kritiek of interventie zijn niet te reduceren 
tot een homogene kapitalistische logica noch hebben ze de weg geplaveid naar het 
totalitarisme van het individu dat zijn lusten botviert op de vrije markt. 

 
Mijn conclusie moet bescheiden blijven. Ze zou aan sterkte en aan diepgang kunnen 
winnen door verder onderzoek met een uitgebreider corpus dat zou kunnen bestaan 
uit de meer extreme neo-avant-garde van Vogelaar en Michiels, het lichtvoetige 
proza van Campert en de ‘pop-art’ van Barbarber. Mijn synchrone analyse kan en 
moet worden aangevuld met een diachrone verderzetting van het onderzoek. Ik denk 
bijvoorbeeld aan een vergelijking met het zogenaamde restauratieve proza van begin 
jaren zeventig of met de vroegste postmoderne experimenten in datzelfde 
decennium.  
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Meer algemeen valt er een nieuwe literatuurgeschiedenis te schrijven waarin 
literaire bewegingen of vernieuwingen worden beschouwd als interventies in een 
veranderende hegemoniale situatie. In zo’n project zouden literatuur en 
maatschappij niet langer beschouwd worden als twee hypothetische constructies, 
maar komt de interactie centraal te staan. Tevens zou het vermijden dat de literatuur 
kritiekloos behandeld wordt vanuit de dominante culturele opvattingen van de tijd 
waarin de literatuurhistoricus zijn werk uitvoert. Een dergelijke nieuwe 
literatuurgeschiedenis werkt immers vanuit een dubbele focus in tijd: niet enkel is 
het literaire werk een interventie in een hegemoniale situatie, ook de duiding is dat. 
Kortom: een literatuurgeschiedenis die focust op de verhouding tussen literatuur en 
hegemonie zou kunnen tonen waarom de dingen zijn zoals ze zijn én waarom ze 
helemaal anders zouden kunnen en misschien wel moeten zijn.  
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