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Redactioneel

Populaire cultuur kan een heet hangijzer zijn; het aanspreken van de massa is nog
steeds verdacht, want ga je dan niet voor het grote geld in plaats van voor kwaliteit? De
afgelopen jaren wordt het belang van populaire cultuur echter steeds meer erkend,
bijvoorbeeld met de opkomst van cultural studies. In dit nummer van Vooys zullen uit-
eenlopende vormen van populaire cultuur de revue passeren: van hiphop en Young
Adult-romans tot internationale fenomenen zoals het huwelijk van Harry en Meghan
dat overal ter wereld via de beeldbuis (of beter gezegd, via de computer, mobiel of elk
ander apparaat met een beeldscherm) bekeken kon worden. Wij hopen dan ook dat dit
nummer kan bijdragen aan een diverser beeld van wat aandacht verdient in de weten-
schappelijke wereld en het beeld van de romantische kunstenaar als ideaal nog wat
verder doet vervagen. 

Sinds Vooys in 2011 een nummer wijdde aan het onderscheid tussen hoge en lage cul-
tuur is het onderscheid tussen deze twee nog verder vervaagd. We zien dat er meer
aandacht komt voor datgene wat eerst bestempeld werd als onwaardig onderzoeks-
object. Zo betoogt media- en communicatiewetenschapper Tonny Krijnen dat televi-
sieseries die eerst, net zoals films, niet serieus genomen werden, zich tegenwoordig
kunnen ontpoppen tot kwaliteitsdrama’s die besproken worden in kwaliteitsdagbladen.
Dit zet zij af tegen literatuur om te onderzoeken hoe deze verschillende media leiden
tot verschillende mogelijkheden van zelfreflectie.

Zelfreflectie raakt aan kwesties als identiteit. Waar je als kijker van kwaliteitsdra-
ma’s onderzoekt hoe je je verhoudt tot de personages, geldt bij hiphop dat dit medium
ingezet wordt als cultuuruiting onder jongeren. Neerlandica Aafje de Roest bestu-
deert hiphop en ziet een toenemende interesse in de duiding van deze hiphopcultuur,
maar constateert tegelijkertijd dat slechts weinig academici zich hierin verdiepen. Ze
neemt ons mee langs de, op dit moment nog relatief jonge, geschiedenis van de Neder-
hop om u ervan te overtuigen dat deze jeugdcultuur het waard is om niet alleen door
de jeugd, maar door alle leeftijden begrepen te worden als belangrijk deel van het
 Nederlandse cultuuraanbod.

Hiphop is niet het enige auditieve medium dat in onze artikelen besproken wordt.
Modern letterkundige Lars Bernaerts analyseert het hoorspel La voix Humaine van Jean
Cocteau. Hij vergelijkt de vragen die dit stuk opwerpt rond de rol van de stem en tech-
nologie met het recente hoorspel De andere stem van Ramsey Nasr. Hoewel het hoor-
spel wellicht in eerste instantie gezien wordt als hoge cultuur, weet Bernaerts feilloos
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bloot te leggen hoe beide auteurs spelen met het moderne massacommunicatiemiddel
van de telefoon.

Daarnaast kunt u naar aanleiding van dit nummer uw computer uit de kast trekken
als u wil kijken of u het eens bent met letterkundige Rudolph Glitz. Hij onderwerpt de
game Civilization aan een grondige analyse, waarbij hij nagaat of deze iets kan zeggen
over de manier waarop we historisch onderzoek verrichten. Mocht u echter toch tot
de conclusie komen dat u het liever bij het papieren medium houdt, dan kunt u rustig
doorlezen en bijvoorbeeld het interview met horrorauteur Thomas Olde Heuvelt
openslaan. Onze redacteuren Nienke van Doeselaar en Emmy ter Ellen vroegen hem
naar het vertalen van romans naar de Amerikaanse samenleving, en waar zijn liefde
voor het vertellen van verhalen vandaan komt.

Ook zijn er natuurlijk nog de ‘Verstand van Zaken’ en de ‘Stijlbreuk’. De eerste
wordt door antropologe Irene Stengs ingevuld, die onderzoekt hoe gebeurtenissen als
de schaatstocht van Maarten van der Weijden het karakter van een evenement krij-
gen. Gebeurtenissen als deze worden op de voet gevolgd en roepen navolging op.
Stengs brengt deze high density events in kaart door te analyseren hoe emoties en nieu-
we soorten handelingen hierbij van belang zijn. De Stijlbreuk van dit nummer is een
strip van de hand van Jelko Arts waarbij een rol is weggelegd voor acteur Tom Cruise.

Mocht u door al de verschillende media die aan bod zijn gekomen, behoefte hebben
aan meer tips buiten de boeken, dan nodigen we u graag uit een kijkje te nemen op de
website van Vooys. Daar vindt u naast de rubriek ‘Vooys leest’ ook de ‘Nieuwe Buitelin-
gen’, waarin onze redactieleden u op de hoogte houden van leuke evenementen gere-
lateerd aan literatuur. Maar eerst wensen we u veel ‘ouderwets’ leesplezier met het
eerste nummer van dit nieuwe decennium. 
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Lars Bernaerts

Het hoorspel van de telefonerende stem
Ramsey Nasrs De andere stem als antwoord op Jean Cocteaus La Voix
humaine

In dit artikel analyseert Lars Bernaerts Jean Cocteaus La Voix humaine en Ramsey
Nasrs De andere stem, hoorspelen die zijn vormgegeven als een telefoongesprek met
een voormalige geliefde. In de bespreking van deze werken gaat Bernaerts in op de rol
van de stem en technologie, waarbij hij zich in het bijzonder richt op emoties, gelijktijdig-
heid en bemiddeling. Hij beschrijft het dubbele drama van stem en medium: het drama
van de mediëring en het drama van de menselijke communicatie. Daarnaast roepen de
beide werken van Cocteau en Nasr vragen op met betrekking tot populaire cultuur. De
populariteit van de telefoon als communicatiemiddel staat haaks op de potentieel estheti-
sche vorm van het hoorspel.

Wat gelaatsuitdrukkingen in close-up zijn voor de film en lichaamstaal is voor het to-
neel, dat is de menselijke stem voor het hoorspel. Het is de plek waar het drama zich
subtiel of opzichtig voltrekt, waar de expressiviteit op de spits gedreven wordt. Dat
drama is het drama van menselijke emoties in de verhalenstroom, ongetwijfeld, maar
ook het zelfbewuste drama van de mediëring. Daar wordt duidelijk dat die emoties al-
tijd een medium nodig hebben dat ze vormt en vervormt. Het gelaat, het lichaam en de
stem zijn geprivilegieerde performatieve middelen die emoties suggereren en perso-
nages tekenen in film, toneel en hoorspel. Dat privilege is op geen enkele manier een
exclusief of natuurlijk gegeven, maar hangt wel logisch samen met de aard en de ge-
schiedenis van het medium. Wat de filmtheoreticus Michel Chion zegt over de mense-
lijke stem is hier van belang: ‘in eender welke geluidsbrij bepaalt de aanwezigheid van
een menselijke stem de hiërarchie van de waarneming.’1 (1993: 18) Of het nu gaat om
een stedelijk klanklandschap met geronk van motoren en klokgelui of om het geluids-
decor van een ruisende zee met meeuwen, zodra er een menselijke stem te horen is,
verandert de hiërarchie. Versta: de menselijke stem zuigt aandacht naar zich toe. Ver-
sta ook: de waarnemer in kwestie is zelf een mens.

Het hoorspel deelt de prioriteit van de stem – die overigens in avant-gardistische
experimenten weer op losse schroeven gezet wordt – in zekere zin met de telefoon.
Het drama van de zich ontwikkelende emoties en van de mediëring zelf speelt zich in
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elk telefoongesprek af, opnieuw en opnieuw. Geen telefoon-, skype-, facetime- of
whatsappgesprek verloopt zonder die momenten waarop verbinding tot stand komt
of faalt, en de fatische functie het overneemt. Fatisch zijn in Roman Jakobsons com-
municatiemodel de elementen die gericht zijn op het maken en verbreken van contact.
Onder contact verstaat Jakobson zowel ‘een fysiek kanaal’ als ‘een psychologische
koppeling tussen de zender en de ontvanger’ (1977: 100) en dat doet hier ter zake. Waar
nieuwe technologieën de communicatie dragen, speelt de fatische functie een grote
rol precies omdat het fysieke kanaal nog vreemd is en kan falen. Het telefoongesprek
draait om contact, maar zonder lichaam en op afstand. De stem, de taal en de techno-
logie brengen de communicatie tot stand in plaats van het aanwezige lichaam. Al die
elementen (afstand en ontlichaming, stem en taal, medium en technologie) tekenen
ook het hoorspel. Hoorspel en telefoon behelpen zich met ‘akoesmatische’ stemmen,
om het met een term van Pierre Schaeffer (1966) te zeggen. De bron van het geluid is
niet zichtbaar voor de ontvanger. 

Er zijn goede redenen om die vergelijking tussen hoorspel en telefoon bij voorbaat
af te wijzen. Ten eerste heeft het hoorspel een medium nodig, terwijl de telefoon een
medium is (of was, als we vandaag ‘telefoneren’ zien als iets wat we met een (al dan niet
mobiele) computer doen). Zo is het perfect denkbaar maar in de praktijk erg onge-
bruikelijk dat het hoorspel niet via radio, op cd of via podcast tot ons komt, maar per
telefoon. De telefoon kan dus een drager zijn voor het hoorspelmedium, maar omge-
keerd kan het niet. Ten tweede loopt de vergelijking dan ook mank omdat er wel een
hoorspelkunst, maar geen uitgesproken traditie van een telefoonkunst bestaat. Er zijn
enkele aanzetten geweest tot telefoonkunst, zoals van de Berlijnse dadaïsten (in de
praktijk gebracht door Lászlo Maholy-Nagy in 1922) of van het Museum of Contem-
porary Art van Chicago in 1969. (Lunenfeld 1997) Ook theatermakers experimenteren
met de telefoon, zoals Rimini Protokoll recent nog in het ‘Mobile Phone Theatre’ Call
Cutta. Maar van een structurele doorbraak is er geen sprake. Het drama van stem, taal
en klank dat we telefoongesprek noemen, is dus niet geësthetiseerd zoals het hoor-
spel. 

In film, op het toneel en in literatuur hebben akoesmatische stemmen vaak een grie-
zelig of unheimlich effect. We kunnen ons afvragen of ze in het hoorspel en aan de te-
lefoon dan louter onopgemerkte conventie blijven. Misschien gaat het drama van
emoties en mediëring daar op in gewenning. Dit artikel presenteert een lectuur van de
hoorspelbewerkingen van Jean Cocteaus La Voix humaine en Ramsey Nasrs De andere
stem, die beide bestaan uit een telefoongesprek en dergelijke vragen op scherp stellen –
en negatief beantwoorden. In mijn lectuur wil ik ingaan op de rol van stem en techno-
logie, met aandacht voor het spel van emoties en bemiddeling. Hoe ensceneren de
hoorspelen de gelijktijdigheid en aaneenschakeling van emoties en taalhandelingen in
een telefoongesprek? En op welke manier sluiten ze aan bij de dominante culturele
verbeelding van de telefoon? Ten slotte zal dat ons voeren naar de vraag hoe telefoon
en hoorspel aan elkaar grenzen als auditieve media.

Bovendien roepen de stukken van Cocteau en Nasr vragen op met betrekking tot
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populaire cultuur: ze spelen met culturele topoi uit de verbeelding van de telefoon als
populaire communicatietechnologie en ze herinneren aan de spanning tussen ener-
zijds de radio als een publieksgericht medium en anderzijds het potentieel dat het
hoorspel als esthetische vorm heeft. Een vergelijkbare spanning zat al in Cocteaus
oorspronkelijke toneelstuk: een stuk vol schijnbare banaliteiten dat hij liet uitvoeren
door de populaire Comédie-Française nadat hij was bekend was geworden als avant-
gardist. (Garcia 2015) Doelbewust zocht hij met zijn stuk het grote publiek op.

De telefoon huilt mee
Op 11 en 18 januari 2019 zond de Nederlandse publieke omroep n po Radio 1 het hoor-
spel De andere stem uit tijdens het zogenaamde ‘Hoorspel Halfuur’. In de Lage Landen is
het Hoorspel Halfuur zowat de laatste strohalm waar de rijke traditie van hoorspelen
op de radio zich aan vast kan klampen, terwijl het genre vooral op het internet nieuwe
horizonten verkent in de vorm van podcasts of geluidsmontages. Daar kan het op-
nieuw haar weg naar de populaire cultuur vinden. De andere stem is een bewerking van
een theatermonoloog – in feite een monoloog vermomd als dialoog – die Ramsey Nasr
schreef en op de planken bracht in 2016. Nasrs interventie is voor de hand liggend en
toch een groot waagstuk: hij geeft een antwoord op Jean Cocteaus veel geadapteerde
stuk La Voix humaine uit 1930. Daarin voert een vrouw een lang telefoongesprek met
haar ex. Het gesprek voert langs een waaier van zowel hevige als onderkoelde emoties,
veronderstellingen en verwijten. Het wordt geregeld onderbroken door technische
problemen. Af en toe moet een telefoniste de weggevallen verbinding herstellen. Van
Cocteaus toneelstuk maakte de Franse componist Francis Poulenc in 1959 een opera,
Roberto Rossellini nam La voce umana op in zijn film L’amore uit 1948 en op vinyl ver-
scheen een audioversie met de Franse steractrice Simone Signoret in 1964. Een
 Nederlandse hoorspelbewerking door Marlies Cordia met Ria Marks in de hoofdrol
werd in 2004 uitgezonden. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele adaptaties. 

De radiofonische versies halen het dubbele drama van stem en medium, dat
 Cocteau al ensceneert, naar voren. Zoals de titel al doet vermoeden, vergt La Voix
 humaine immers een aandachtige luisteraar, zowel binnen de verhaalwereld van het
stuk als in de theaterzaal of huiskamer waar het stuk te horen is. Tenslotte doet de titel,
‘de menselijke stem’, vermoeden dat het hoorbare voorop zal staan en narratieve bete-
kenis via het auditieve kanaal zal komen. Er moet dus goed geluisterd worden. Tegelijk
frustreert de gebrekkige verbinding die ingespannen luisterervaring telkens weer: dat
is het drama van de mediëring in het geval van Cocteaus stuk.

In Ramsey Nasrs De andere stem horen we de andere kant van de lijn, die van de man.
Dat Nasr Cocteau onder handen neemt, is tekenend voor een veelzijdig kunstenaar
die publieksbereik combineert met een stellige affiniteit met zogenaamd elitaire
kunst. (zie De Strycker 2010) La Voix humaine draagt immers zoals gezegd al die span-
ning (populair/elitair) in zich. In het geval van Nasr geeft het geen pas om te spreken
van een echte spanning tussen populair en elitair. Als acteur, presentator en dichter
heeft Nasr de gerichtheid op een groot publiek altijd verzoend met aandacht voor de
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canon van de cultuur (literatuur, klassieke muziek, theater). Zo vulde hij de taak van
Dichter des Vaderlands in met kritisch, betrokken en toegankelijk dichtwerk dat met
beide voeten in de literaire traditie staat. (Heynders 2015)

In De andere stem bevindt een man zich in het gezelschap van zijn nieuwe vrouw
Charlotte, die af en toe vaag hoorbaar is in de radiobewerking. De lege plekken in het
scenario van Cocteau vult hij op. Maar voor Nasrs luisteraar bestaan de oorspronkelij-
ke vragen en antwoorden van de vrouw opnieuw enkel als lege plekken. Op die manier
blijft Nasrs tekst trouw aan de opzet van Cocteau terwijl hij hem tevens verminkt. De
woorden van de man vallen bovendien goed in Cocteaus tekst in te passen. We passe-
ren tijdens het hoorspel dezelfde staties van hoop, wanhoop, verdriet, angst, woede,
verwarring en zelfdestructie. Maar Nasr weet op een doeltreffende manier het nega-
tief van Cocteaus monoloog in beeld te brengen, zoals we in het negatief van een ana-
loge foto de oorspronkelijke scène herkennen en tegelijk begrijpen dat het negatief op
zijn beurt de oorsprong vormt van de foto. 

De dynamiek van het negatief impliceert dat wanneer de vrouw huilt, de man niet
noodzakelijk mee huilt. De telefoon huilt intussen mee met hen beiden – ‘la téléphone
pleure’ zoals in de smartlap van Claude François. De smart is in De andere stem nooit on-
dubbelzinnig of constant. Nu eens treitert de man zijn ex-geliefde, dan weer troost hij
haar. Soms doet hij beide tezelfdertijd, terwijl hij haar aan het lijntje houdt in een dou-
ble bind. In het geval van een double bind, zoals opgevat door de antropoloog Gregory
Bateson (1987) in zijn invloedrijke theorie over schizofrenie, ervaart een subject een
conflict in de communicatie. De concrete, expliciete boodschap die het subject krijgt –
bijvoorbeeld in de vorm van de taaluiting ‘ik hou van je’ – botst met de abstractere
boodschap die het uit non-verbaal gedrag afleidt (zoals een blik of intonatie van afkeu-
ring). Omdat de affectieve band met de zender van de boodschap zo sterk is, kan het
subject echter niet aan het conflict ontsnappen. Zulke schizofrene communicatie is
schering en inslag in De andere stem. Terwijl de man hoorbaar aan het eten is, zegt hij:

Wat wij probeerden, dát was absurd. Ik die dacht: als ik haar maar lang genoeg op
mijn schouder leg en over haar bol aai, groeit er vanzelf een vrouw uit. (Luistert.) Je
moet even stoppen met huilen. (Luistert.) Je valt weg.

(...)
Hmm.

(...)
(Lepelt het bakje leeg.) Je valt weer weg.

(...)
Je bent weer héél zacht aan het praten, bollie.

(...)
Goed. Zegt het dan – maar snel, want ik moet aan het werk. (2016: 51)

De onverschillige, licht spottende en dan weer verwijtende toon zitten in de gebruikte
intonatie. ‘Je moet even stoppen met huilen’ en ‘Je valt weer weg’ klinken als verwijten,
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terwijl de man met ‘bollie’ en even later met ‘Dat wou ik niet zeggen. Je bent lief’ (52) de
band weer aanhaalt. En wie voorbij de taal ook de stem beluistert, hoort dat in ‘Je bent
lief’ ook een routineuze toon zit die de boodschap ondermijnt. Die double bind keert
voortdurend terug tot in het tragikomische cliché ‘Hee! Godverdomme! (...) Ik ben niet
kwaad!’ (88) Het hele stuk van Cocteau en ook dat van Nasr zijn theatrale expedities in
de onverbiddelijke wildernis van de double bind. Bijna aan het einde zegt Cocteaus
personage: ‘Onze situatie is niet uitlegbaar voor de mensen. Voor de mensen. Voor de
mensen hou je van elkaar of je hebt een hekel aan elkaar. Een breuk is een breuk.’2

(1964: 40’40”-40’56”) La Voix humaine en Nasrs antwoord tonen de gelijktijdigheid van
tegenstrijdige emoties en tegenstrijdige taalhandelingen tussen geliefden. De telefoon
is het geknipte beeld daarvoor, want hij brengt de stem nabij maar houdt het lichaam
veraf. Hij schept intimiteit in afstand en omgekeerd. 

In de twee stukken horen we dus dezelfde dynamiek van ontkenning en bekentenis,
hetzelfde drama van emoties ingeschreven in de menselijke stem. Nasrs monologist
wordt week wanneer de vrouw over haar hond Julius begint (32) maar verhardt wan-
neer hij zijn handschoenen terugvraagt of wanneer hij bekent dat hij bij zijn nieuwe
vriendin is en dat hij met haar naar Marseille gaat: ‘Ik had na vijf dagen met Charlotte
al meer lol gemaakt dan met jou in vijf jaar!’ (84) Alle illusies die liefde tot liefde ma-
ken – ‘We hebben elkaar een beetje verzonnen’ (60) – moeten eraan geloven, zo lijkt
het wel, maar de goede verstaander begrijpt dat de man gewoon de oude illusies
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2 ‘Notre situation est inexplicable pour les gens. Pour les gens. Pour les gens, on s’aime ou on détes-
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 vervangen heeft door nieuwe. In die zin is de loutering die hij soms lijkt te ervaren tij-
dens het gesprek, slechts schijn. 

Het einde is moeilijk anders te begrijpen dan als een hernieuwde liefdesverklaring
van beide kanten, maar wel een liefde die de dood in zich draagt. Of beter: een liefde
die toont dat elke liefde de dood in zich draagt. De vrouw heeft een grote dosis slaap-
pillen genomen, waarop de man eerst bezorgd (43) maar later laconiek reageert ‘Nou,
dan zul je wel goed geslapen hebben’ (56). Wanneer het gesprek ten einde loopt, speelt
ze wat hij noemt ‘de zelfmoordjoker’ (86) uit. Cocteau laat de vrouw het snoer van de
telefoon om haar hals leggen: ‘Ik heb de draad rond mijn nek. Ik heb je stem rond mijn
nek’.3 (1964: 45’12”-45’22”) De menselijke stem wordt zodoende een moordwapen. Aan
de koppeling tussen telefoneren en leven (als een Sheherazade leeft de vrouw zolang
ze blijft vertellen), stem en strop, ophangen (!) en sterven, de liefdesbreuk en de dood
kunnen we hier niet ontkomen. Het drama van de menselijke emoties vloeit dus samen
met het drama van de mediëring.4

Actuele en oude media
Nasr antwoordt dus op Cocteau door de lege plekken getrouw op te vullen. Dat is een
verletterlijking van wat elke interpretatie doet. Zoals lezers literatuur begrijpen en zo-
als geliefden elkaars bedoelingen trachten te vatten, zo gist De andere stem wat de man
zou kunnen zeggen. Maar dat betekent niet dat het stuk blijft hangen in 1930. Nasr ac-
tualiseert het stuk nadrukkelijk. Laat op de avond werkt zijn personage nog aan zijn
vluchtelingendossiers (59), aan een ‘zaak die af moet’. (15) De man werkt tijdens de mi-
gratiecrisis met vluchtelingen uit de Arabische wereld die hij bezocht bij hun aan-
komst in Europa: ‘Alleen al waar ik was spoelen er nu tienduizend per dag aan’. (15) Hij
ontmoet er familieleden van migranten die verdronken bij hun overtocht. (70)
 Arabisch is tevens de taal van zijn moeder, die hij in het stuk af en toe spreekt. Anders
dan Cocteau laat Nasr met andere woorden de politieke en sociale werkelijkheid bin-
nensijpelen. Die schuurt met het navelstaren van twee ex-geliefden, wat gerust als een
kritiek hierop kan gelden. Terwijl Syriërs en Irakezen hun verdronken familieleden
zoeken, is de vrouw ziek van liefde – ‘pathetisch’ (70) noemt de man dat contrast. Met
een wrang sarcasme in zowel stemgebruik als tekst contrasteert de man de existentië-
le, vage hulpeloosheid van de vrouw met de concrete, levensbedreigende situatie van
de vluchtelingen:

Vorige week, toen die boot net was omgeslagen, stonden we daar met een paar vrij-
willigers tussen de kinderlijken. En alle overlevenden op dat strand klampten me
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3 ‘J’ai le fil autour de mon cou. J’ai ta voix autour de mon cou’ (eigen vertaling).
4 Het herinnert aan de lugubere kracht van de telefoon, die vroege gebruikers gewaar werden.

Marcel Proust vertolkte die ervaring in 1907 in Le Figaro. Wanneer Proust zijn essay bewerkt voor
Le Côté de Guermantes, zal het daar inderdaad verwijzen naar de grootmoeder die overlijdt, terwijl
haar stem nog klinkt.
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aan, nog vóór ze op zoek gingen naar hun verdronken familie. Bleven maar op me
inpraten: Syriërs, Irakezen, totaal in paniek... Ze wilden maar één ding weten: hoe
het met jóú ging. Op weg naar Europa hadden ze allemaal over je gehoord. Dat von-
den ze nou zo zielig: een gezonde jonge vrouw die alles heeft en de hele dag op bed
ligt omdat ze wil weten wie ze is. (70)

De dikke klodders ironie creëren een schril contrast waarin kritiek op een egocentri-
sche westerse cultuur zichtbaar wordt. In zijn actualisering van het stuk neemt Nasr
zodoende kritisch afstand van de brontekst, waarin die relationele en existentiële vra-
gen de boventoon voeren.

Bovendien vervangt Nasr de ouderwetse
vaste telefoon door laptop en handsfree bellen
in het toneelstuk en door Skype op de laptop in
het hoorspel. Dat laatste is om twee redenen fas-
cinerend. Ten eerste is een prototypisch skype-
gesprek er een met klank én beeld, terwijl er
geen aanwijzingen zijn dat de man zijn ex ook
ziet. Op die manier valt het louter auditieve
 gehalte van het gesprek des te meer op, wat aan-
sluit bij de overgang van toneelzaal naar radio-
kanaal. Ten tweede kan een toevallige toehoorder van een skypegesprek, iemand die
zich in dezelfde ruimte bevindt als de spreker, doorgaans ook de stem aan de andere
kant van de lijn horen. Niets in het hoorspel wijst erop dat de man oortjes draagt, ter-
wijl we toch niet de beide stemmen horen. In dat opzicht is de positie van de luisteraar
vreemder dan bij Cocteau. Daar kon de luisteraar zich identificeren met zo’n overhea-
rer. De technologie evolueert dus, maar de functie en het falen ervan zitten ook in
Nasrs stuk. De fatische functie overheerst geregeld en de verbinding houdt niet altijd
stand: geliefden die elkaar door en door kennen, elkaars gedachten denken te kunnen
lezen door hun intieme gedeelde geschiedenis, vallen dus evenzeer en misschien des te
meer ten prooi aan het drama van de mediëring. 

Dat drama is bij Cocteau en bij Nasr wezenlijk een luisterdrama door de aandacht
voor stem en telefoon. In de cultuurgeschiedenis is de telefoon een geliefd symbool
voor menselijke communicatie en voor de impact van technologie. Met de intrede van
de telefoon kan communicatie simultaan plaatsvinden en toch met fysieke afstand.
Niet hic, maar wel nunc. Alle informatie-overdracht moet hier echter geschieden via de
semiotische middelen van de stem, de taal, de stilte en eventueel het achtergrondge-
luid. En die middelen zijn omvangrijk: expressie ligt in intonatie, timbre, toonhoogte,
ritme, snelheid, enzovoorts. De stemmen van de hoorspelacteurs Simone Signoret en
Ramsey Nasr bespelen al die middelen met verve. 

De komst van de telefoon betekent de herontdekking van de menselijke stem en al-
le expressieve mogelijkheden ervan, te meer omdat die stem niet veraf is (zoals een
stem door een luidspreker) maar intiem, eventueel zelfs intimiderend, dichtbij via de
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hoorn van de telefoon. Zo verschilt de telefonade ook van een ander geliefd medium
voor liefdesintriges: de brief. Zoals de mediatheoreticus Friedrich Kittler (1999: 56) in
dat verband opmerkt, vraagt Cocteaus hoofdpersonage in La Voix humaine aan haar
man om hun brieven te verbranden – het einde van deze relatie is ook het einde van een
oud medium. De telefoon veronderstelt een vorm van afstand die voor ex-geliefden
tekenend is, want het is een afstand tussen lichamen – en desondanks blijft er een in-
dexicaal teken van dat lichaam ontstellend nabij. Waar een stem is, moet een lichaam
zijn dat die stem voortbrengt. Maar de vraag is of die semiotische logica vandaag nog
zo vanzelfsprekend is als in de tijd van Cocteau. Niet alleen zijn we gewend aan allerlei
auditieve media, we wennen vandaag ook aan niet-menselijke stemmen zonder li-
chaam zoals Siri en Alexa. Stemmen zijn niet noodzakelijk meer die indexen van een
menselijk lichaam. Niet-menselijke stemmen zijn niet per se unheimlich. 

In toneel, film, literatuur en hoorspelen heeft de telefoon een klassieke verhalende
functie: het medium kan de nieuwsgierigheid of de suspense verhogen doordat perso-
nages op elk moment informatie toegespeeld kunnen krijgen. Maar een ander typisch
gebruik van de telefoon is precies wat ik hierboven het drama van emoties en medië-
ring genoemd heb. Het is grotendeels maar niet exclusief een problematiek van de mo-
derniteit en van het modernisme. De telefoon verbeeldt vaak, zoals in Kafka’s Das
Schloss of Prousts Recherche, de ‘splintered identity of the mediatized existence of mo-
dernity’. (Voigts Virchow 2004: 132) ‘Luister naar mijn stem.’, zegt de man: ‘Dit – dit
ben ik.’ (79) Maar de stem is een fragment (want zonder lichaam) en een veelheid (ge-
zien de tegenstrijdige boodschappen), dus dat ‘ik’ is verre van stabiel en kenbaar. Zoals
de cultuurhistoricus Stephen Kern betoogt in The Culture of Time and Space, verandert
de telefoon bovendien de ervaring van verleden, heden en toekomst, van tijd en ruim-
te. Cocteau capteerde zowel het potentieel van het medium, als de schaduwzijde: ‘wai-
ting for the telephone to ring became a symbol of loneliness and helplessness in the ex-
pectant mode’, stelt Kern: ‘It is more tormenting than waiting for a letter’. (1983: 91) Die
kwelling klinkt door in de reactie van Cocteaus personage telkens wanneer de verbin-
ding hapert. 

Hoorspel en telefoon
Op het toneel en in film figureert de telefoon vaak als boodschapper, en soms ook als
het onbetrouwbare medium dat het bij Cocteau is. Het telefoongesprek vergt een luis-
teraar die auditieve signalen in de stem, in de stilte en geluiden in de achtergrond inter-
preteert zonder visuele ondersteuning, zoals in een hoorspel. Het gesprek tussen
 geliefden stelt die hoorsituatie op scherp. Jeroen Brouwers’ roman Geheime kamers
(2000) zit zoals enkele andere werken van Brouwers vol met telefoongesprekken die
het probleem van de communicatie tussen geliefden ensceneert en er op mythologisch-
symbolisch niveau een gesprek met doden van maakt. In een van de gesprekken met
zijn geliefde Daphne hoort het hoofdpersonage haar echtgenoot thuiskomen. Gelui-
den op de achtergrond. Haar stem verandert. Het telefoongesprek wordt een hoor-
spel: ‘Luisterspel: voordeur dicht met een bons. Er kletterde een plastic kleerhanger op
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de stenen tegels. Een mannenstem, die van Nico, gromde iets, – een krachtterm, naar
ik stellig meende op te vangen’. (90) Ook in hoorspelen is de telefoon vaak een medi-
um dat de verstoorde communicatie tussen ge-
liefden tastbaar maakt.

Voor Cocteaus en Nasrs gesprekspartners
krijgt het ingespannen luisteren de allures van
een avondje hoorspel, zij het dan een interactief
spel. Het gaat in beide stukken over de betekenis
van klank, muziek, stem, stilte en taal zoals die
ook in een hoorspel het narratieve motorblok
vormen. In Nasrs stuk onderhandelt de man met
zijn ex over de betekenis van haar woorden en
van haar stem: ‘Het is niet wát je zegt, maar hóé.
Je stem wordt anders. Kleiner.’ (22) Niet alleen
de taal die ze gebruikt is allesbehalve onschuldig
– ‘Noem me geen liefje meer. Je moet dat woord niet meer gebruiken. Alsjeblieft, dat is
obsceen’ – ook haar intonatie, volume en timbre is veelzeggend. Zij probeert onder-
tussen ook te vatten in welke context de man het gesprek heeft: ‘Wat voor galm? Ik
ben gewoon thuis’ (42), of wanneer er muziek klinkt: ‘O, dat. De buren. Feestje geloof
ik.’ (63) Maar de man liegt geregeld, ervan profiterend dat hij niet zichtbaar is voor
haar. De beperking tot het hoorbare confronteert ons met de onbetrouwbaarheid die
wellicht elk gesprek kenmerkt. Als luisteraar van het hoorspel weten we ons precies in
die positie geplaatst van hulpeloze interpreten, die van alles horen en lege plekken
moeten vullen met verbeelding. 

Nasr brengt het drama van stem en medium naar onze tijd, en blijft tevens in ge-
sprek met Cocteau. De andere stem dient zich zodoende aan als een vertaling van
 Cocteaus thematiek én als een kritiek erop. Met een eigentijdse blik stelt Nasrs hoor-
spel de mediale aard van de stem, de dubbelzinnige werking van de teletechnologie en
het drama van de menselijke communicatie opnieuw op scherp. De andere stem volgt La
Voix humaine in de nadruk op de fatische functie en in het bijzonder op de moeilijkheid
om contact te leggen. De moeilijke communicatie ligt ook in de double bind, de dub-
belzinnigheid van taalhandelingen (die pakweg tegelijk belediging en compliment
kunnen zijn) en emoties. Ten slotte bleek de telefoon, die dit drama als het ware beli-
chaamt, in de twee stukken als auditief medium verwant met het hoorspel zelf. Dat
brengt ons als luisteraar confronterend dicht bij de positie van de personages, overge-
leverd als we zijn aan een menselijke stem. 
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Tonny Krijnen

Kwaliteitsfictie bekeken en gelezen? 
Een generisch verschil voor de morele verbeelding

Het traditionele onderscheid tussen literatuur en televisie – het een draagt bij aan morele
verbeelding, het ander is vooral een guilty pleasure – lijkt door de komst van kwaliteits-
drama te vervagen. Mediawetenschapper Tonny Krijnen beargumenteert dat er on-
danks deze vervaging van grenzen een noemenswaardig verschil blijft bestaan tussen
beide genres. Aan de hand van voorbeelden zoals Breaking Bad, House of Cards en
Dexter betoogt ze dat zowel televisie als literatuur aanzetten tot reflectie op zichzelf en
het moreel handelen van anderen. Kwaliteitsdrama doet dit ook, maar leidt daarnaast
ook nog tot identificatie met de Ander. In haar analyse maakt ze gebruik van de theorie
van Martha Nussbaum over het Zelf en de Ander en geeft zo inzicht in de functie van
verschillende kwaliteitsdrama’s.

Literatuur en het lezen ervan is door de decennia heen, in zowel het publieke als het
wetenschappelijke debat, scherp onderscheiden van televisiekijken. Terwijl het lezen
van (literaire) boeken wordt aangemoedigd – het verbreedt de horizon, laat empathi-
sche vermogens groeien en bevordert een kritisch denkvermogen – wordt het kijken
van televisie beschouwd als een tijd verspillende, geestdodende activiteit die zoveel
mogelijk ontmoedigd dient te worden. (Hill 2015; Krijnen 2007) Hooguit fungeert te-
levisiekijken als een guilty pleasure, iets wat mag zolang men maar ironisch afstand
neemt van het plezier dat eraan beleefd wordt. De laatste jaren lijkt er echter een om-
slag plaats te vinden. Met de komst van zogenaamd kwaliteitsdrama, een term die
duidt op televisieseries zoals House of Cards (2013-2018), Breaking Bad (2008-2013) en
The Sopranos (1999-2007), lijkt het onderscheid tussen literatuur en televisie te verva-
gen. Kwaliteitsseries worden, net als literaire werken, besproken in praatprogramma’s
zoals De Wereld Draait Door en zogeheten kwaliteitskranten zoals de Volkskrant en
Trouw. Journalisten reflecteren zich rot op vragen die ingaan op de status van de mens-
heid, de overlap met de realiteit, en hoe het toch kan dat we als kijker zoveel sympathie
opvatten voor personages die we in het ‘echte leven’ abject zouden vinden: seriemoor-
denaars (Dexter (2006-2013)), maffiosi (The Sopranos), straatrovers en bendeleden (The
Wire (2002-2008)) en corrupte politici (House of Cards). Televisiekijken mag, mits het
de juiste televisie betreft. 

In deze bijdrage zal ik beargumenteren dat met de komst van kwaliteitsdrama het
onderscheid tussen literatuur en televisie wel vervaagt, maar er toch betekenisvolle
verschillen tussen deze media blijven bestaan. Daartoe worden de beide media
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 vergeleken op het vlak van (visuele) stijl, narratieve complexiteit, morele thematiek en
het aangetrokken publiek. Terwijl stijl, narratief en publiek goeddeels overeenkomen,
bevindt het grootste en belangrijkste verschil zich op het vlak van de verbeelding van
de lezer of kijker. Literaire fictie ‘doet’ wat anders dan kwaliteitsdrama. Terwijl litera-
tuur bijdraagt aan de morele verbeelding van haar publiek in termen van reflectie op
de morele dilemma’s, gevoelens en mogelijke morele keuzes verbonden aan dat di-
lemma (Nussbaum 2001), zou ik willen stellen dat kwaliteitsdrama een reflectie op het
Zelf, de eigen identiteit, toevoegt aan deze verbeelding. 

Kwaliteitsdrama?
Wat is kwaliteitsdrama nu eigenlijk? Het label kwaliteitsdrama is sociaal geconstru-
eerd. Net zoals dit geldt voor literatuur, wordt kwaliteitsdrama alleen zo genoemd
wanneer diverse belanghebbenden, zoals critici, wetenschappers en nieuwsmedia, het
als zodanig erkennen. (Verboord 2003; Dhoest 2014) Hoewel verschillende weten-
schappelijke studies wijzen op een aantal criteria waaraan een serie moet voldoen om
het predicaat ‘kwaliteitsserie’ te verdienen, is men het niet eens over deze criteria en
gelden ook niet alle criteria voor alle als zodanig geclassificeerde kwaliteitsseries.
(Dhoest 2014) Zo stelt televisiewetenschapper Alexander Dhoest dat niet alleen de in-
houd van televisiedrama, maar ook de waardering van die inhoud door zowel professi-
onele kritiek als amateurcritici meewegen in het eindoordeel over het programma.1

Gebruikmakend van inzichten uit verschillende disciplines, zoals de culturele studies,
letteren en mediastudies, hebben verschillende auteurs binnen de televisiestudies ge-
poogd kwaliteitstelevisie te vangen in een definitie. Zo stelde Robert Thompson in
1996 twaalf criteria op waaraan kwaliteitstelevisie zou moeten voldoen: de visuele
stijl, beroemde acteurs, een elitepubliek en de rol van de ‘auteur’ vormen belangrijke
onderdelen. Andere academici, zoals Christine Geraghty en Robin Nelson, betogen
dat de esthetische kant centraal staat omdat juist daarin de politieke relevantie van
kwaliteitsdrama besloten zou liggen. Kortom, er is veel discussie binnen de televisie-
wetenschappen over wat kwaliteitsdrama precies is. De hieronder besproken kenmer-
ken zijn gedestilleerd uit de huidige literatuur over kwaliteitsdrama en betreffen die
onderdelen waarover (de meeste) consensus bestaat. De kenmerken worden bespro-
ken om de overeenkomsten tussen kwaliteitsdrama en literaire werken te verduidelij-
ken. Hierbij de vraag aan de lezer om de discussie over de (beperkte) geldigheid van
deze criteria in gedachten te houden. 

Ten eerste moet er sprake zijn van een cineastische stijl. In ‘gewoon drama’ zoals
Grey’s Anatomy (2005-heden) of ncis (2003-heden) treffen we meestal een vast aantal
settings aan, beperkt tot een aantal ruimtes die in elke aflevering terugkeren. (Nelson
2006) Zo zien we in Grey’s Anatomy de diverse ruimten in en om het ziekenhuis waar
de personages werken en de woningen van de diverse hoofdpersonages. De visuele
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stijl bestaat uit sneller of langzamer gesneden beelden en de verhaalopbouw kent een
vaste structuur waar we als kijker gewend aan zijn geraakt: zo ziet drama er uit. Crimi-
nal Minds (2005-heden) wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een vaste manier van af-
sluiten: wanneer de volledige cast zich voor de tweede keer in de aflevering in een
vliegtuig bevindt, weten we dat de aflevering ten einde is. Hoewel de stijl per serie ver-
schilt, is deze wel altijd herkenbaar als drama. De visuele stijl in kwaliteitsdrama ken-
merkt zich echter door zijn filmische kwaliteit, vaak ook een soort handtekening van
de producent. Zo herkennen we bijvoorbeeld de hand van filmmaker David Lynch on-
middellijk in Twin Peaks (1990-1991; 2017) en wordt in de eerste twintig seconden van
Breaking Bad al duidelijk dat we geen ‘gewone’ televisieserie kijken. 

De zogenaamde filmische stijl van kwaliteitsdrama laat zich kenmerken door de
nadruk op het verbeelden van het verhaal in plaats van op het vertellen van het verhaal.
Cameragebruik, mise-en-scène en post-productie dragen bij aan deze beeldende ma-
nier van vertellen. In de openingsscène van Breaking Bad is dat precies wat er gebeurt:
de eerste beelden zijn vergezichten waarna een vliegende, beige bandplooibroek te-
gen een kobaltblauwe lucht zijn intrede doet, vergezeld van een hoge toon. De daar-
opvolgende minuten zijn een mengeling van close-ups van de hoofdpersonages met
beelden van een oude camper die ongelukkig tot stilstand komt. Pas na tweeënhalve
minuut wordt er gesproken, maar het duurt nog veel langer voor de kijker weet hoe de
getoonde beelden te interpreteren. Met andere woorden: het verhaal wordt verbeeld,
niet verteld.

Ook het doorbreken van visuele normen of conventies is karakteristiek voor kwali-
teitstelevisie. In House of Cards wordt bijvoorbeeld het scherm tussen de kijker en de
acteur doorbroken wanneer hoofdpersonage Frank Underwood zich na de eerste mi-
nuten van de eerste aflevering tot de kijker wendt en deze direct aanspreekt. Kenmer-
kend aan kwaliteitsdrama is dat de visuele stijl per serie verschilt en steeds verrassend
is: er zijn niet twee kwaliteitsdrama’s op eenzelfde manier opgebouwd en gestileerd.
Comfortabel wegzakken bij een herkenbaar format is er voor de kijker dus niet bij.

Een volgende eigenschap van kwaliteitsdrama is de narratieve complexiteit. Naast
meervoudige plotlijnen en non-lineaire vertelde tijd, refereren de seizoenen van kwa-
liteitstelevisie ook aan elkaar, een fenomeen dat ook wel het ‘serie-geheugen’
 genoemd wordt. (Mittel 2015) In de serie Lost (2004-2010) bijvoorbeeld wordt de bete-
kenis van sommige gebeurtenissen in het ene seizoen pas duidelijk in de daaropvol-
gende seizoenen. Meerdere complexe en vaak moreel ambigue personages dragen het
verhaal. De bendeleden en politie-inspecteurs in The Wire lijken gaandeweg de serie
steeds meer op elkaar: goede personages blijken vaak ook slecht en vice versa. 

Daarnaast is er een hoge mate van symboliek aanwezig in kwaliteitsdrama. Deze
symboliek heeft niet altijd direct gevolgen voor het narratief, dat wil zeggen draagt
niet bij aan hetgeen er verteld wordt, maar diept de subtekst van het drama uit. In de
serie Lost bijvoorbeeld, keert in alle seizoen een cijferreeks (4, 8, 15, 16, 23, 42) terug.
De reeks wordt ook wel de Valenzetti-vergelijking genoemd, een fictionele, door de
Lost-makers verzonnen, wiskundige vergelijking om het einde der mensheid te
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 voorspellen. De cijfers keren in verschillende scènes in de serie terug en vormden een
bron van speculatie en discussie onder fans. Desalniettemin is de cijferreeks niet
noodzakelijk voor het verloop van het verhaal. De cijferreeks had eenvoudig vervan-
gen kunnen worden door een andere, of zelfs weggelaten kunnen worden. Toch zou
Lost zonder deze symboliek en de daarmee gepaard gaande subtekst minder interes-
sant zijn, omdat deze minder (cognitief) uitdagend zou zijn. 

Tot slot is de thematiek in kwaliteitsdrama van culturele of sociaalkritische aard.
(Mittel 2015; Schlütz 2016) ‘Gewoon’ drama leent zich het best voor thema’s als liefde,
familie en vriendschap, en diept deze uit op moreel niveau aan de hand van dialoog en
beeld. (Krijnen & Verboord 2016) Kwaliteitsdrama daarentegen bevat altijd nog een
andere thematiek. Hoewel we in Breaking Bad bijvoorbeeld ook de worsteling van
hoofdpersonage Walt met zijn vrouw zien, ligt de nadruk meer op een falend sociaal
systeem. Walts immorele keuzes zijn in eerste instantie goed te begrijpen vanuit het
oogpunt van zijn gezin waarvoor hij de zorg draagt. Een falend zorgsysteem – de
 behandelingen voor zijn geconstateerde longkanker zijn te duur – en een falend soci-
aal systeem – de kosten voor zijn gehandicapte zoon zijn zo hoog dat zijn salaris niet
toereikend is om zijn huis goed te onderhouden – zorgen ervoor dat zijn eerste stap-
pen op weg naar criminaliteit bijna lovenswaardig te noemen zijn. De serie is dus niet
alleen mooi om naar te kijken en cognitief uitdagend, ze voorziet de kijker ook nog
van een portie maatschappijkritiek. 

Bovengenoemde kenmerken – visuele stijl, narratieve complexiteit en morele the-
matiek – hebben ook gevolgen voor het soort kijker dat wordt aangetrokken door
kwaliteitsdrama. Net als literaire fictie is kwaliteitsdrama geliefd bij het elitepubliek.
Op andere vlakken is kwaliteitsdrama eveneens vergelijkbaar met literaire werken:
 literatuur wordt gekenmerkt door een complex narratief, gedragen door multidimen-
sionale personages en is evengoed rijk aan symboliek en maatschappijkritiek. Daar-
naast wordt literatuur gekenmerkt door een stijl die als handtekening van de auteur
herkend wordt en werkt een literair werk ook cognitief uitdagend en esthetisch bevre-
digend. Een laatste overeenkomst tussen literaire fictie en kwaliteitsdrama is dat de
definitie van literatuur een onderwerp van discussie is, in zowel het wetenschappelijke
als publieke debat. Over het algemeen wordt literatuur gezien als een waardevolle
bron voor de ontwikkeling van het empathisch vermogen.

De morele verbeelding verrijkt
Het is dan ook de literatuur die goed bestudeerd en onderzocht is als het gaat om de
morele verbeelding van de lezer. Ik baseer mij met name op Martha Nussbaum, die de
bijdrage van het lezen van literatuur in het ontwikkelen van onze morele verbeelding
diepgaand onderzocht heeft. Zo stelt zij: ‘the novel (...) is a morally controversial form,
expressing in its very shape and style, in its modes of interaction with its readers, a
normative sense of life’. (1995: 2) Dit normatieve begrip van het leven, aangeboden
door het boek, vormt de basis voor de ontwikkeling van de morele verbeelding. Stijl,
vorm en interactie met de lezer dragen bij aan wat die lezer wel en niet ziet en denkt,
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wel of niet zou moeten en kunnen doen. De literaire verbeelding kan dus begrepen
worden als de reikwijdte van de verbeelding van het individu. Wanneer is een situatie
eigenlijk van morele kwaliteit? Welke mogelijkheden tot handelen kan een individu
zich voorstellen in bepaalde situaties, en welke beslissingen zijn dan moreel verkies-
baar? Hoe spelen consequenties voor het Zelf en de Ander een rol tijdens het beslis-
singsproces? Literatuur is een bron om deze verbeelding te ontwikkelen. (Nussbaum
2001) We zien niet alleen dat er verschillende opties tot handelen zijn, elk met daaraan
verbonden consequenties, we kunnen er ook mee experimenteren en oefenen zonder
dat we daarbij de daadwerkelijke consequenties hoeven te ondergaan. (Widdershoven
1993) Juist deze reflectie zorgt ervoor dat onze verbeelding zich uitbreidt. Een interes-
sante noot die hierbij geplaatst moet worden is dat Nussbaum morele deliberatie niet
beschouwt als iets zuiver rationeels, maar juist de emotie, het empathische vermogen,
een belangrijke rol geeft in samenhang met de ratio. (2001) Dit in tegenstelling tot een
in het Westen vrij gangbare, meestal op Kant gebaseerde, splitsing tussen ratio en
emotie, wanneer het gaat om morele oordeelsvorming. Emoties worden dan gezien als
irrationele leidraad die bij het nemen van morele beslissingen zoveel mogelijk ontwe-
ken moet worden. 

Kort samengevat leveren literaire verhalen ons drie soorten inzichten. Ten eerste
laten zij ons zien wat een morele kwestie eigenlijk inhoudt: wanneer is iets van morele
waarde? Meegaand met Nussbaum, kenmerken de aanwezigheid van een complex di-
lemma en de aanwezigheid van (heftige) emoties een morele kwestie. Deze definiëring
laat overigens ruimte voor verschillen in morele waarden: wat voor de één een morele
kwestie is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Denk bijvoorbeeld aan twee personen
waarvan de een principieel in monogamie gelooft en de ander in polyamorie; wat zij
wel en niet als een morele kwestie in de liefde ervaren is verschillend. Ten tweede laten
literaire verhalen ons zien welke verschillende perspectieven er mogelijk zijn op de
kwestie door ons kennis te laten maken met verschillende personages en hun overwe-
gingen, handelingen en gevoelens daarbij. Tot slot laat het literaire verhaal ons zien
wat de achterliggende redenen zijn voor die overwegingen, handelingen en gevoelens.
(Boenink 1997)

Televisie kan op dezelfde wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
morele verbeelding. (Krijnen & Meijer 2005) Televisie is bij uitstek een verhalend me-
dium en kan op eenzelfde manier als boeken de drie bovengenoemde inzichten aan-
reiken. Zelfs de soapopera, een toch wel verguisd genre, gaat diep in op een beperkt
aantal thema’s waarvan hij de verschillende morele kanten laat zien en bediscussieert.
Door zijn herhalende structuur (elk thema komt meervoudig aan bod) wordt de more-
le beslissing uiteindelijk aan de kijker gelaten (soap heeft in die zin een zogenaamd
open einde). Zo stelt Maarten Coolen: 

[de soapopera] bevat een veelheid van in korte stukjes afgekapte verhaallijnen,
waarin steeds een schets wordt gegeven van de verschillende manieren waarop de
personages omgaan met de situatie waarin zij zich geplaatst zien. Aan de hand
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 daarvan kan de kijker voor zichzelf nagaan hoe hij zelf in soortgelijke situaties zou
handelen. (1997: 111)

Anders gezegd: zelfs soapopera (en andere televisiefictie) kan een bijdrage leveren aan
de reflectie op zingevingsvragen. Hiermee wil ik overigens niet beweren dat soap-
opera gelijk te stellen is aan literatuur, alleen dat het eenzelfde functie kan hebben. 

Kwaliteitsdrama lijkt echter ook nog wat anders te doen dan soaps, ‘gewoon’ drama
of literatuur. Het morele oordeel wordt, net zoals in een literair werk, ook in kwali-
teitsdrama niet geveld. In tegenstelling tot een literair werk, wordt dat in kwaliteits-
drama echter niet veroorzaakt door een open einde , maar door de overbodigheid van
het oordeel. De misdaden van de hoofdpersonages zijn altijd onbetwistbaar van im-
morele kwaliteit: Tony Soprano blijft een maffioso, Dexter een seriemoordenaar en
Walter White een drugscrimineel, daarover bestaat ook in de series zelf geen twijfel.
Het verwarrende aan kwaliteitsdrama is dat deze slechte personages sympathie op-
wekken bij de kijker. De visuele stijl levert daar een bijdrage aan wanneer we close-ups
zien van gezichten, maar ook de banaliteit van de personages. Zo zien we hoe Walter
White een lijstje maakt met voors en tegens in een beslissingsproces om iemand wel of
niet te vermoorden. Bij de tegens zien we morele overwegingen, waaronder ‘Murder is
immoral’, bij de voors een consequentie: ‘He will kill your entire family’. Wanneer het
lijstje af is, zien we dat Walter op het toilet zit terwijl hij zijn lijstje maakt.

Dergelijke banaliteiten zorgen ervoor dat we gaandeweg de series ontdekken dat
deze immorele personages niet zo veel van ons verschillen als we zouden willen.
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Hoofdpersonage Dexter in Dexter vormt hier een ander uitstekend voorbeeld van.
Dexter wordt in het eerste seizoen gepresenteerd als een persoon met een afwijking:
hij heeft een onbedwingbare moordlust gepaard met een onvermogen tot het hebben
van gevoelens. Zijn adoptievader, die deze moordlust vanuit zijn expertise als politie-
inspecteur herkende, leerde Dexter om alleen te moorden volgens een code: slechteri-
ken tegen wie voldoende hard bewijs kan worden geleverd vallen ten prooi. Als
‘bloedspat-analist’ bij de politie is het verzamelen van hard bewijs een koud kunstje
voor Dexter en hij moordt er dan ook lustig op los. Moordenaars, pedofielen en men-
sensmokkelaars leggen stuk voor het stuk het loodje. In latere seizoenen zien we
 Dexters gevoelsleven echter groeien, de zelftwijfel slaat toe en langzamerhand wordt
hij herkenbaar voor de kijker. Zijn zelfreflectie is niet alleen herkenbaar maar zorgt er
bovendien voor dat identificatie met een seriemoordenaar voor de kijker akelig dicht-
bij komt, wanneer deze langzamerhand ontdekt dat Dexter meer op haar/hem lijkt
dan haar/hem lief is. Terwijl Dexters immorele keuzes langzaam maar zeker verschui-
ven – zijn moorden worden steeds persoonlijker en minder vigilant – word je als kijker
steeds meer tot hem aangetrokken.

Het verbeelde morele Zelf
Met bovengenoemde voorbeelden zou ik willen beargumenteren dat kwaliteitsdrama
een betekenisvolle aanvulling vormt voor de morele verbeelding. Een primair, maar
vaak vergeten onderdeel van morele beslissingen vormt het Zelf. Morele beslissingen
gaan immers niet alleen over anderen, zelf ben je als persoon altijd de betrokkene. Een
diepgaande zelfkennis is daarbij onontbeerlijk. (Silverstone 2007; Krijnen 2011) Hier
wordt expliciet niet het eigenbelang bedoeld, maar een nauwkeurige reflectie op de
eigen positie binnen de situatie die een morele beslissing vergt. Het gaat immers niet
alleen om het wegen van de belangen van anderen wanneer we de consequenties van
verschillende opties afwegen, maar ook om wie we zelf willen en kunnen zijn. Kwali-
teitsdrama dwingt zijn kijkers tot deze zelfreflectie en zelfkennis en biedt daarmee
iets aan wat veel andere media en genres niet doen.

De morele verbeelding zoals voorgesteld door Martha Nussbaum en anderen kent
namelijk ook tekortkomingen. De voornaamste tekortkoming is dat de morele ver-
beelding gebaseerd is op een binaire tegenstelling tussen het Zelf en de Ander. Het
Zelf, de eigen identiteit, wordt gevormd in oppositie tot de Ander.2 (Hall 2013) Heel
simpel gesteld is de Ander diegene die niet tot de wij-groep gerekend kan worden;
daarmee is de Ander een variabel in te vullen begrip. De ontwikkeling van de verbeel-
ding komt voor een groot deel tot stand door identificatie met personages die zich in
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een andere positie dan de lezer bevinden, maar meestal wel op de lezer lijken. In litera-
tuur en televisiedrama vindt de identificatie meestal plaats met mensen die op onze
Zelf lijken, die tot de wij-groep gerekend kunnen worden. We identificeren ons bij-
voorbeeld in televisieserie The Handmaid’s Tale met hoofdpersonage June – slachtoffer
van een gewelddadig, misogyn politiek klimaat – in het boek Guinese Biggetjes (1970)
met die van verteller en het hoofdpersonage Vašek. Maar, zo stelt Boler, deze opvat-
ting van het ontwikkelen van de verbeelding situeert de lezer of kijker op onproble-
matische wijze als beoordelaar van de Ander, waardoor als het ware de grenzen tussen
‘Wij’ en ‘Zij’, tussen het Zelf en de Ander, worden aangescherpt. (1997: 258) Wanneer
we ons identificeren met June kunnen we niet anders dan de handelingen van bevel-
hebber Waterford verafschuwen. Meestal hebben we het gevoel met hoofdpersonages
mee te kunnen leven: ze bevinden zich immers in een penibele, maar herkenbare situa-
tie. Op die manier wordt June een heldin die sterk en goed is (net zoals wij zelf) en be-
velhebber Waterford een slechterik voor wie we maar weinig sympathie kunnen
 opbrengen (helemaal niet zoals wij zelf). 

De identiteit, de formatie van het Zelf, zo vervolgt Boler, hangt paradoxaal genoeg
juist samen met het bestaan van de Ander. (1997) Door het leren zien van de Ander
kunnen we deze gaan ervaren als gelijkwaardig. De morele verbeelding is hierbij ge-
baat: enkel wanneer we de Ander ervaren als ‘hetzelfde’, met dezelfde gevoelens,
 gedachten enzovoorts als wijzelf, weegt deze even zwaar mee in onze morele oor-
deelsvorming. Personages zoals June en Vašek zijn slachtoffer van systemen waar wij
als kijker of lezer geen rol in spelen. Onze positie is er een zonder enige verantwoor-
delijkheid in de morele dan wel immorele daden van de personages in het fictionele
werk. De daders, degenen die het systeem vormen, zoals de bevelhebbers in The Hand-
maid’s Tale, zijn de daadwerkelijke Ander. Identificatie met deze personages vindt zel-
den plaats en de bevraging van de grenzen tussen onze Zelf en de Ander wordt dan
ook bemoeilijkt. Pas wanneer we bevelhebber Waterford beschouwen als een mens,
die net zoals wij gevoelens en redenen tot handelen heeft, verandert hij van de Ander
in een ander en wordt hij gelijkwaardig aan ons.

Literatuur en andere fictie laten ons wel de daden van de Ander beoordelen maar
bieden ons niet vaak de kans ons te identificeren met die Ander. In plaats daarvan laten
we ons meevoeren in sympathie voor het hoofdpersonage, maar zelden worden wij
aangezet tot reflectie op onze Zelf, omdat het hoofdpersonage waarmee we ons iden-
tificeren al tot onze wij-groep behoort. Het is gemakkelijk om een seriemoordenaar
slecht te vinden. We vinden ze ziek of gewoonweg kwaadaardig. Maatschappelijk ge-
zien is iedereen het op dat gebied ook met ons eens (inclusief sommige seriemoorde-
naars zelf). Zo is het heerlijk griezelen bij Hannibal Lecter in Silence of the Lambs (1991),
maar identificeren we ons met Clarice. We worden razend van het onrecht dat June
moet ondergaan in The Handmaid’s Tale, maar identificeren ons niet met de daders.
Kwaliteitsdrama dwingt ons veel meer dan andere fictie om naar onze Zelf te kijken.
Wie zijn wij? Zijn we zelf eigenlijk wel zoveel beter dan de slechteriken? De Ander als
hoofdpersonage in kwaliteitsdrama, of het nu Omar in The Wire betreft of Tony in The
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Sopranos, dwingt ons om minder mee te gaan met de helden en heldinnen van het ‘ge-
wone’ drama en in plaats daarvan een strenge blik binnenwaarts te werpen. Dat we
sympathie opvatten voor de Dexters en Walters op televisie is dan heel begrijpelijk: ze
lijken op ons.

Wel is deze confrontatie soms pijnlijk. In plaats van de superioriteit van het moreel
oordeel over de Ander, moeten we nu toegeven dat het kwaad wellicht ook in ons
schuilt. Wellicht een misantropische kijk op de mensheid, maar wel een nuttige. Wij
zijn immers net als Zij. Juist dit inzicht, zo zou ik willen suggereren, is noodzakelijk
om tot een heldere morele oordeelsvorming te kunnen komen. 
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Rudolph Glitz

Gesimuleerde verledens in Sid Meier’s Civilization
Ideologische hersenspoeling of een nieuwe vorm van geschiedschrijving?

In dit artikel bespreekt letterkundige Rudolph Glitz het computerspel Sid Meier’s
 Civilization, waarbij je als kolonist je eigen beschaving kan opzetten en interacteert met
andere beschavingen. Civ wordt vaak gezien als een spel dat onlosmakelijk verbonden is
met geschiedenis en het suggereert dan ook een zekere historische authenticiteit – iets wat
zowel informatief kan zijn als problematisch. De historische representatie kan immers
een zekere ideologie, met name de Westerse expansiedrift, propageren. Glitz laat zien dat
er los van deze ideologiekritiek echter nog complexere problemen met betrekking tot het
vertellen van de geschiedenis in het spel zitten. Hierbij gaat hij in op de vraag of een com-
puterspel behulpzaam kan zijn voor het nadenken over historisch onderzoek.

Het medium computerspel heeft nog geen virtueel wereldwonder van het kaliber van
het Gilgamesj-epos, Homerus’ Ilias, de Mahabharata of Tolstojs Oorlog en Vrede voort-
gebracht, maar de tijden zijn voorbij waarin gamewetenschappers pioniers waren of
hun vakgebied ‘marginaal’ konden noemen. Samen met hoog gebudgetteerde tv-
series – een nog iets oudere troonopvolger van de realistische roman – vormen video-
games al zo lang het vermaak van scholieren, studenten en andere volwassenen, dat de
studie ernaar inmiddels bij vele universiteiten gevestigd is. De mediawetenschappen
kunnen gezien worden als de thuisbasis van de bestudering van games. Mediaweten-
schappers zijn veelal bezig met het digitale karakter van games en hun specifiek ludo-
logische kenmerken. Binnen de cultuur- en literatuurwetenschappen worden games
nu primair als fictionele verhalen bestudeerd, waarvan de symboliek en narratieve pa-
tronen gezien worden als dragers van culturele en politieke ideologieën. Sid Meier’s
 Civilization is een vaak bestudeerd voorbeeld van zulke ‘game-narratieven’. Het spel is
sinds 1991 op de markt en domineert nu al met zijn zesde versie – Civ 6 – het zogenoemde
world builder-genre. Op de volgende pagina’s bespreek ik een aantal argumenten die
critici tegen de ideologie van het spel hebben ingebracht, maar daarna ga ik ook in op
de potentiële sterktes van Civ als historiografisch medium.

In een standaard Civ-sessie begin je met enkel een kolonist in een nog grotendeels
verborgen wereld. Deze wordt willekeurig door de computer gegenereerd en zit vol
met grasland, steppes, rivieren, bergen, zeeën, woestijnen, sneeuw, natuurlijke bron-
nen, zwervende ‘barbaren’ en natuurlijk een aantal concurrerende civilisaties. Met
jouw kolonist sticht je zo spoedig mogelijk een eerste stad, die dan beurt voor beurt
kan uitgroeien tot een metropool, afhankelijk van zowel de beschikbare bronnen in de
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directe omgeving als jouw instructies en administratieve keuzes. Iedere stad kan,
naast gebouwen en diverse unieke wereldwonderen, verschillende soorten nieuwe
eenheden produceren, waaronder kolonisten, werkers, handelaars, krijgers, enzo-
voort. Met die eenheden verken, verover, verdedig, bebouw, expandeer, verhandel en
avanceer je dan in een exponentieel complexer wordend ecosysteem. Met jouw steden
en interacties met andere civilisaties vergaar je militair, wetenschappelijk, cultureel en
diplomatiek kapitaal, dat iedere beurt door de computer gemeten wordt. Vele wegen
leiden naar Rome, maar in principe eindigt het spel zodra jij of een tegenspeler een
vooraf bepaalde mate van (militaire) heerschappij bereikt. Het spel is bijvoorbeeld ook
afgelopen wanneer een speler met diens gebouwen, instituties, en kunstwerken zoveel
culturele aantrekkingskracht verworven heeft dat buitenlanders de voorkeur geven
aan de door de speler gebouwde civilisatie boven die van henzelf of wanneer een spe-
ler als eerste een buitenaardse kolonie heeft gesticht.

Civ door de lens van de ideologiekritiek
De voorgaande schets van een standaard sessie Civ laat al zien waarom het spel vaak
met geschiedenis in verband wordt gebracht. Ook de uiterlijke presentatie van het spel
is er duidelijk op gericht historische authenticiteit te suggereren: van de verpakking
tot de centrale spelconcepten en de in-game ‘Civilopedia’ – waar je ook kijkt op het
scherm, overal vind je verwijzingen naar iconische figuren, monumenten en gebeurte-
nissen uit het verleden. Dat deze combinatie van computerspel en geschiedenis als in-
formatief en pedagogisch waardevol kan worden gezien, blijkt bijvoorbeeld uit de
 opmerkingen van de leraar geschiedenis en pedagogische onderzoeker Kurt Squire.
(2004) Volgens hem helpt het spel zijn studenten de belangrijke historische rol te be-
grijpen van internationale economische onderlinge afhankelijkheid of het politieke
belang van bepaalde geografische formaties zoals het Panamakanaal. (138) Sterk onder
de indruk van het algemeen erkende vermogen van Civ ‘to immerse players in the
middle of a simulated historical microworld’, noemt Squire het spel dan ook ‘one of the
most underutilized educational resources of the past decade’. (ibid.)

Hoewel Squire enthousiast is over het spel als geheel, is hij soms sceptisch ten aan-
zien van bepaalde historische representaties, zoals de openlijk anachronistische plaat-
sing van het Amerikaanse volk in de steentijd. (138) Squire beschouwt dergelijke
 fouten en technische beperkingen van Civ echter tegelijkertijd als gelegenheden om
zijn scholieren aan te zetten tot kritisch denken. (139) Daarentegen schrijft een groot
aantal andere gamewetenschappers aan het spel zulke fundamentele ideologische
problemen toe, dat ze het zowel pedagogisch als historisch zo goed als diskwalifice-
ren. Ook deze critici – nota bene – beschouwen Civ als een historisch verhaal dat direct
betrekking heeft op ons verleden, maar het beeld dat eruit naar voren komt, is in hun
ogen problematisch. Volgens Matthew Kapell (2002) propageert het spel als universeel
model van historische ontwikkeling de ‘monomyth’ van de expanderende ‘Western
Frontier’ van de VS – een nationale mythe die vaak in verband gebracht wordt met de
negentiende-eeuwse historicus Frederick Jackson Turner. Met het opvoeren van 
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‘gesimuleerd imperialisme’, zo redeneert Kapell, stelt Civ het civiliseren van de wereld
gelijk aan een Amerikaans ideaal van hegemonie dat onvermijdelijk gelinkt is aan
vooruitgang en uiteindelijk, aan geweld jegens andere culturen. (133)

Ted Friedman (1999) en in nog grotere mate Christopher Douglas (2002) en Kacper
Pobłocki (2002) maken soortgelijke verwijten, maar gaan daarbij dieper in op de me-
chaniek van het spel. Pobłocki benadert het problematische aan Civ via de zelfpercep-
tie van de speler achter het scherm. Volgens hem lokt het spel ons met een aanbod van
‘extraordinary carnivalesque empowerment’. (173) Het verandert ons in een soort
 alles-kwantificerende ‘cyborg’ en verheft ons dus boven onze lichamelijke beperkin-
gen. (173; vgl. Friedman 1999: 138) Toch bereiken we deze ‘illusion of ultimate agency’
enkel en alleen

by internalizing, cannibalizing as well as identifying with the modern Western state.
The game is constructed in such a way that we can only become all powerful by be-
coming the US. (Pobłocki 2002: 173)

Douglas bedient zich van eenzelfde soort redenering maar neemt op zijn beurt bijzon-
dere aanstoot aan de rol van de zogenoemde ‘barbaren’ in wat ook hij als Civs specifiek
Amerikaanse nationale symboliek beschouwt. (§ 16) De krijgers-producerende tribale
dorpen, die het spel in onontgonnen of onbeschaafde gebieden op een toevallige ma-
nier genereert, zijn voor hem code voor inheemse Amerikanen. De manier waarop zij
gerepresenteerd worden en hun structurele functies in het spel, zijn daarbij voorbeel-
den van ouderwets kolonialistische ‘othering’:

The Indians exist not as a civilization in their own right, but as an obstacle to be sur-
mounted by civilization; in the game, as in [Mary] Rowlandson’s account [of the newly
discovered America], the enemy Indian Other is imagined as being the mechanism
whereby the nascent American self is tested and found to be powerful. (§ 24) 

Ook de strijd tussen de ‘volwaardige’ civilisaties in het spel wordt als politiek gekleurd
en problematisch gezien. Zowel Douglas als Pobłocki stellen dat ‘the same starting
conditions’ aan het begin van iedere sessie een illusie van ‘fair play’ suggereren.
(Pobłocki: 168) Daardoor zou Civ impliciet de ongelijkheden binnen de globale wereld-
orde rechtvaardigen. Door alle spelers tegelijkertijd het spel te laten beginnen met
hetzelfde ‘type’ kolonist, verspreidt het spel, om met Douglas te spreken, een ‘ideolo-
gy of equal opportunity not only on the individual level, but also on a national-cultural
one. Civilization iii posits a similar “level playing field” for different cultures at the
dawn of human history. But (...) the field was anything but level’. (§ 25)

Ter verdediging van het spel
De besproken kritiek op Civ lijkt op het eerste gezicht misschien wel overtuigend,
maar niet alle bezwaren tegen de gameplay zijn even goed onderbouwd. Weinig
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 spelers zullen bijvoorbeeld het idee van het ‘level playing field’ met de bovengenoem-
de critici delen, aangezien het los van de feiten van het spelproces lijkt te staan. Veel
elementen in Civ zijn meervoudig interpreteerbaar maar de ‘starting conditions’ van
iedere sessie zijn simpelweg meer dan, zoals Pobłocki schrijft, ‘one settler in 4000 BC’.
(168) De omgeving van de eerste stad en haar toegang tot water, voedsel en andere
bronnen is zo belangrijk dat ze een spel kan maken of breken. Veel spelers wier kolo-
nist aanvankelijk ongelukkig geplaatst wordt, herhalen daarom de willekeurige
 wereld-generatie tot ze een gunstiger plaatsing krijgen. Zelfs laat in het spel kan de
ontdekking van bijvoorbeeld olie of uranium binnen de eigen grenzen nog een groot
voordeel betekenen, of hun afwezigheid een nadeel dat tot grote frustratie bij de spe-
ler leidt en zelfs tot klachten over oneerlijkheid. Douglas contrasteert Civ met de visie
van sociaalgeograaf Jared Diamond, die ‘geographical and environmental traits’ als
bepalend beschouwt voor de grote historische verschillen tussen volken. (§ 24) Het
spel is echter juist vanwege de net genoemde redenen diamondaans in zijn aanpak.
Toen ik de hoofdontwerper van Civ 4, Soren Johnson, tien jaar geleden naar zijn inspi-
ratiebronnen vroeg, was het niet verrassend dat hij meteen Diamonds befaamde Guns,
Germs, and Steel (1997) noemde, waarin gewezen wordt op de sterk van elkaar verschil-
lende beginomstandigheden van verschillende culturen. (zie Glitz 2010: 174)

Ook de rol van de zogenoemde ‘barbaren’ in Civ kan anders worden gelezen dan als
een nauwelijks verhulde rechtvaardiging van de Amerikaanse genocide. (Douglas
2002: § 21) Ten eerste lijkt de identificatie van deze eenheden met inheemse Amerikanen
meer in het oog van de toeschouwer te liggen dan in het spel zelf. Hoewel Douglas,
met een verwijzing naar een soortgelijk maar ander spel, iets anders suggereert, zijn
de barbaren optisch uiteraard ‘generic’. (zie Friedman 1999: 145) Behalve de kleur van
hun kleding zien de barbaren er inderdaad niet anders uit dan de militaire eenheden
van de speler zelf. En wat betreft hun symbolische connotaties in de echte wereld: na-
tuurlijk werden, zoals Douglas ons uitgebreid helpt herinneren (§ 16-17), de
 Amerikaanse ‘indianen’ door kolonisten ooit als barbaren ge-othered, ontmenselijkt en
gestereotypeerd. Maar vergelijkbare in- en uitsluiting gebeurde en gebeurt in vele tij-
den en op vele plaatsen in de geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse oor-
sprong van het woord ‘barbaar’, de culturele reacties op de Mongoolse bedreiging van
zowel Europa als China, de plundering van Rome door de Goten, die van Engeland
door de Vikingen en zelfs de conflicten tussen de verschillende stammen in de zoge-
noemde ‘Nieuwe Wereld’. Het beperken van de term ‘barbaar’ tot een specifieke his-
torische context van Amerikaanse kolonisatie lijkt overdreven nauw als we kijken
naar de wijdverspreide associaties met de term. 

De kritiek van Douglas zou dus een veel breder doel moeten hebben dan alleen de
koloniale ideologie van de VS. Vanwege de neutrale representatie van de barbaren in
het spel zou Douglas juist het contrast tussen beschavingen en hun ‘barbaarse’ ande-
ren moeten bekritiseren, in plaats van slechts een bepaald aspect ervan. Niettemin
verwerpt hij die universele breedte en het aanbod van het spel om ook de civilisaties
van de Inca’s, Maya’s of Iroquois te spelen als slechts een ‘ruse to distract our attention’.
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(§ 18) Hij veronderstelt dat de barbaren in Civ als ‘indianen’ bedoeld zijn, maar maakt
nooit duidelijk waarom ze niet breder en helemaal relatief kunnen worden gelezen.
Waarom kunnen ze niet voor iedere groep mensen staan die – ongeacht etniciteit – a)
cultureel minder ontwikkeld was in vergelijking met haar beter georganiseerde buren
(geen technologische of culturele progressie behalve dankzij laatstgenoemden), b)
politiek onvoorspelbaar was (geen betrouwbare vorm van handel of communicatie
met buitenstaanders) en c) overwegend agressief en roofzuchtig was (voortdurende
aanvallen tegen buren)? Waarschijnlijk zouden Douglas en andere critici van de ideo-
logie van het spel zelf zo’n brede categorisering als een ideologisch dubieuze fictie af-
wijzen vanwege haar impliciete hiërarchisering en waardeoordelen over culturele
verschillen en ontwikkelingsstappen. Met het oog op wat we al weten over het gruwe-
lijke gedrag van de mensheid – zowel door de eeuwen heen als in verschillende stammen,
landen en etniciteiten – is het echter moeilijk om dit soort kritiek op het begrip ‘bar-
baar’ volledig te accepteren. Alleen radicale relativisten zouden enig onderscheid in
waarde afwijzen tussen bijvoorbeeld culturen die verkrachting, plundering en genoci-
de goedkeuren, en zij die handel en samenwerking prijzen. En op welke gronden kun-
nen zulke relativisten op hun beurt non-relativistische culturen bekritiseren?

Ten tweede roept Douglas’ argumentatie een vraag op die ook relevant is voor
Pobłocki’s en Kapells algemenere verwijten tegen het wereldbeeld in Civ. Deze vraag
heeft te maken met het historisch perspectief van het spelproces, maar voordat die ge-
steld kan worden, is meer achtergrond nodig. In de loop van een standaard sessie Civ
besturen wij onze gekozen beschaving door meerdere millennia en een reeks van cul-
turele ontwikkelingen. Onze subjectieve status gedurende het spelproces is daarbij
niet precies gedefinieerd. Aan de ene kant kiezen wij als onze avatar in het spel een
historische leider uit ons volk – Gandhi bijvoorbeeld voor India, Cleopatra voor
 Egypte, of Shaka voor het rijk van de Zulu. Maar natuurlijk zijn we ons er aan de ande-
re kant van bewust dat deze avatar slechts een symbool is. De werkelijke Gandhi,
 Cleopatra en Shaka verschenen tenslotte pas enkele millennia na 4000 v. Chr. In plaats
van een specifieke heerser van vlees en bloed moeten we dus onze avatar als iets ab-
stracts beschouwen. In het spel zijn we een collectieve entiteit die, zoals Pobłocki be-
klemtoont, misschien nog het best met de idee van de staat vergelijkbaar is. (172) An-
ders gezegd controleren we alle historisch belangrijke acties van een volk gedurende
een bepaalde tijd, en deze agency wordt symbolisch gerepresenteerd als de wil van
slechts één menselijk individu. Alternatief – of tegelijkertijd – kunnen we gedurende
onze spelsessie een groot aantal verschillende rollen aannemen. In de loop van een en-
kele beurt nemen we misschien ten eerste beslissingen als kolonist of werker in de wil-
dernis, vervolgens als generaal op het slagveld, dan als diplomaat in vredesonderhan-
delingen en dan weer als beleidsvormer met oog voor de lange termijn. Hoe we onze
rol in het spel ook begrijpen, onze handelingen en keuzemogelijkheden zijn altijd
spelhistorisch en situationeel beperkt: voordat we het alfabet hebben uitgevonden zijn
er geen complexe afspraken met andere volken mogelijk, zonder astronomie geen
scheepvaart op het open water, enzovoort.
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Nu terug naar de vraag over de barbaren en sommige andere gewelddadige ele-
menten van het spel: is het mogelijk dat ook zij historisch gedetermineerd zijn? Dat
hun onaangename bestaan in het spel gewoon het oogpunt van gevestigde volksgroe-
pen uit het verleden helpen te simuleren? Ik denk dat dit inderdaad de bedoeling is. In
de late fases van het spel, als de barbaren geen grote dreiging meer voorstellen en hu-
manere interacties denkbaar worden, zijn er normaliter geen ongecontroleerde gebie-
den meer op de wereldkaart waar nieuwe barbaren vandaan zouden kunnen komen.
En in de vroege fases, bijvoorbeeld de vroege bronstijd, kent ons worstelende despo-
tisme vaak nog niet eens een wetboek, laat staan humanisme, pacifisme of mensen-
rechten. Dat het spel ons in zijn vroege fases met een wereld van doden of gedood
worden confronteert en onze beschaving eigenlijk alleen door het gebruik van geweld
kan blijven voortbestaan, lijkt meer het resultaat van historisch realisme te zijn dan
van een ideologisch gemotiveerde keuze van ontwerpers die geweld tussen volken
willen propageren. Bovendien betekent het spelen van een gesimuleerde despotische
mentaliteit ook niet automatisch dat de Civ-speler de bijbehorende ideologie zal on-
derschrijven of overnemen.

De paradox van ‘historische simulatie’
Hoewel veel van de typische ideologiekritiek met betrekking tot Civ dus niet helemaal
kan overtuigen, brengt ze toch ook belangrijke punten ter sprake die naar een dieper-
liggend probleem wijzen. Er bestaat bijvoorbeeld geen twijfel over dat de zogenoemde
technology tree van het spel een zowel onrealistische als vooringenomen beperking
vormt. Deze tech tree bepaalt de enigszins varieerbare maar grotendeels voorgeschre-
ven volgorde van technologische innovaties, waar de speler in de loop van een spelses-
sie onderzoek naar kan doen: het begint met een aantal standaardtechnologieën zoals
mijnbouw, boogschieten en vissen, die – soms in samenwerking met elkaar – steeds
gecompliceerdere kennisvelden openen waar de speler onderzoek naar kan doen. De-
ze leiden uiteindelijk zelfs tot ruimtevaart, internet of nanotechnologie. In de vroege
versies van Civ toonde deze tech tree nog een Amerikaanse of tenminste Westerse
tunnelvisie op het wetenschappelijke verleden. In Civ 1 bijvoorbeeld wordt het bus-
kruit als een Europese uitvinding beschreven en geplaatst in de late middeleeuwen,
waar het invasies van barbaren uit Azië hielp beëindigen. (vgl. Pobłocki 2002: 166)
Maar zelfs nu de ontwerpers breder onderzoek doen en zulke cosmetische fouten
steeds minder gemaakt worden, blijft de tree begrensd door al bekende innovaties
vanuit onze eigen wereldgeschiedenis. Dit gebrek aan flexibiliteit en out-of-the-box-
variaties is opvallend onrealistisch. Het spel kan oneindig veel verschillende werelden
genereren die door oneindig veel verschillende interacties gevormd worden, maar wat
de technisch-culturele vooruitgang van hun bewoners betreft is er, om met Pobłocki
te spreken, ‘only one path you can run on’. (168)

Ook dit aspect van Civ hoeft niet noodzakelijk ideologisch gemotiveerd te zijn.
Tenslotte zijn sterke beperkingen van de tech tree technisch gezien zo goed als onver-
mijdelijk. Vrijwel alle ontdekkingen en innovaties uit de menselijke geschiedenis
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 waren immers onmogelijk te voorspellen. Nog in de jaren vijftig voorzag praktisch nie-
mand de digitale revolutie, om slechts een recent voorbeeld te noemen. Hoe kunnen wij
dan van een computerprogramma een oneindig aantal realistisch lijkende alternatieven
naast onze werkelijkheid verwachten? Het antwoord is dat wij dit niet kunnen, tenmin-
ste niet als we meer willen dan abstracte en nog minimaal geïmplementeerde uitvindin-
gen doen. Het laatste gebeurt al in Civ, namelijk in het zeldzame geval dat een speler
 onze technologische status quo achter zich heeft gelaten. Nadat je in Civ 6 alle histo-
risch bekende technologieën uitgevonden hebt, kun je jouw wetenschappelijke score
met de ontwikkeling van nog onuitgewerkte ‘Future Techs’ verder verbeteren. Deze
zijn echter strategisch inwisselbaar en zo weinigzeggend in hun abstractheid dat ze het
genot van het spel duidelijk verminderen. En toch: zelfs als we het probleem van de con-
creet uitgewerkte tech tree primair als een speltechnische noodzakelijkheid beschou-
wen, is het symptomatisch voor een diepere spanning in het overkoepelende spelcon-
cept van Civ. Ik bedoel de spanning tussen historische vertelling enerzijds en
wereldsimulatie anderzijds, waarvan de paradoxale implicaties in genretermen zoals
‘historical simulation’ (Douglas 2002: 27) vaak helemaal onopgemerkt blijven.

De paradox van een historische simulatie wordt duidelijk als we ons de relevante
betekenis van het Engelse woord history herinneren, namelijk die van een verhaal over
ons verleden. De enige manier waarop Civ ons het gevoel kan geven aan dit historische
verhaal bij te dragen of het verhaal van onze wereldgeschiedenis opnieuw te schrijven,
is door het gebruik van algemeen bekende historische namen, beelden, citaten, gelui-
den, stereotypes, gebeurtenissen en handelingspatronen. Hoe meer zulke historische
details in de loop van het spel opduiken, hoe sterker de speler een historische sensatie
ervaart. Maar hoe realistisch is dit effect van een historische herkenbaarheid? Behalve
misschien in de ogen van radicale deterministen is een simulatie van onze wereld inhe-
rent open voor verschillende uitkomsten. Vanwege algemeen bekende wetenschappe-
lijke bevindingen als het vlindereffect, de evolutietheorie en het enorme aantal
 mogelijkheden in een simpel schaakspel weten wij allang dat deze uitkomsten zelfs bij
simpele systemen snel en exponentieel uit elkaar kunnen groeien. Ze doen dit vrijwel
zeker als de relevante tijdsspannen jaren, eeuwen of zelfs millennia omvatten. Als ge-
volg hiervan zou het extreem onwaarschijnlijk zijn dat een langlopende simulatie van
een systeem dat zo complex is als een Civ-planeet ook slechts één verhaal zou produ-
ceren dat zo duidelijk onze eigen geschiedenis spiegelt als de tech tree, de speelbare
volken, de monumenten, sommige historische gebeurtenissen en zelfs vele soorten le-
gereenheden in Civ. Hoe meer herkenbare details uit onze eigen geschiedenis we te-
genkomen, des te meer lijkt het spel de extreme onvoorspelbaarheid van de realiteit af
te zwakken. Door een historische sensatie te creëren als ‘de geschiedenis waar we be-
kend mee zijn’, laat Civ deze geschiedenis veel onvermijdelijker lijken dan die
 daadwerkelijk is. Het geeft de indruk dat de geschiedenis een natuurlijk verloop heeft
– met alle politieke implicaties van dien. Het weglaten van de onwaarschijnlijke her-
kenbare details uit onze geschiedenis brengt echter ook problemen met zich mee. Een
realistisch aflopende simulatie zou immers, voor zover die überhaupt geprogrammeerd
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kan worden, hoogstwaarschijnlijk een wereld produceren waarvan de eigenschappen
zo ver van die van ons liggen, dat alles wat wij met het woord ‘geschiedenis’ associëren
geen deel van de spelervaring meer kan zijn. En misschien zouden de eigenschappen
van die wereld zo ver van onze eigen afstaan dat we ze niet goed genoeg zouden kun-
nen begrijpen voor een coherente spelervaring.

Naar een mogelijke oplossing van het probleem
Wat betekent deze catch-22-situatie voor het historiografische potentieel van Civ? Ik
zelf heb het spel al uitgebreid als ‘alternate history’ gecategoriseerd (Glitz 2010: 169),
dat wil zeggen als een fictioneel genre dat met werkelijke historische verhalen speelt,
maar niet voldoende op bronnen en feiten gefundeerd is om hun epistemologische sta-
tus te kunnen delen. Daarbij ben ik er stilzwijgend van uitgegaan dat de historische
herkenbaarheid voor het spel noodzakelijk is en dus belangrijker dan het realisme van
zijn simulatie-aspecten en academische nauwkeurigheid. Adam Chapman (2013) daar-
entegen ziet het spel als historisch acceptabel, maar dan als een nieuwe vorm van ge-
schiedschrijving die hetzelfde respect verdient als conventionelere vormen zoals aca-
demische studies. Met beroep op het postmodernisme en het daaruit voortkomende
idee dat alle geschiedschrijvingen slechts menselijke constructies zijn (321-322), verde-
digt hij Civ tegen een kritiek van Galloway (2006), die het spel al op basis van het digi-
tale medium voor historiografisch onbruikbaar houdt: ‘The modelling of history in
computer code, even using Meier’s sophisticated algorithms, can only ever be a reduc-
tive exercise of capture and transcoding.’(103) 

Ik ben het eens met Chapmans argument dat historiografie altijd op een of andere
manier vereenvoudigt en dat het digitale medium op zich daarom niet inherent anti-
historisch is. Zijn verdediging benoemt echter niet de paradox van de ‘historische
 simulatie’, laat staan dat hij die oplost. Zeker, het spel bevat vele iconische gebeurte-
nissen, objecten en personen die we kennen uit onze eigen wereldgeschiedenis. Maar
zijn deze in hun gedecontextualiseerde vorm nog deel van ons verleden, of zijn ze al
tijdloze mythen en dus primair fictioneel? Zijn de piramides nog steeds de historische
piramides als ze door Noorwegen gebouwd zouden zijn in 200 v. Chr. op een klein
 eiland in het noordoosten van een willekeurig gegenereerde kaart? Volgens de acade-
mische geschiedwetenschap, die van mening is dat historische entiteiten diepgewor-
teld zijn in de context van hun tijd, zijn ze dat niet. En als een spel al op basis van zijn
paradoxale spelconcept het verleden zo fundamenteel vervormt dat het onvermijde-
lijk tijdloze mythen produceert en daardoor ongewenste ideologieën verspreidt, is het
misschien raadzaam het met zorg te behandelen.   

Naar mijn eigen inschatting ligt de wetenschappelijke toekomst van de Civ-
gerelateerde computerhistoriografie meer in het gebruik van zijn sterktes als onvoor-
spelbare simulatie dan in zijn narratieve aspecten. Misschien zou het mogelijk zijn de
bovengenoemde paradox door een kleine modificatie in deze richting te sturen. Er be-
staan al vormen van het spel die op een interessante oplossing wijzen, met name de
 zogenoemde scenario’s die specifieke historische situaties simuleren in plaats van de
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geschiedenis van de wereld in zijn langdurige geheel. Civ 6 bevat er onder meer één
waarin de spelers Australië koloniseren, één waarin ze in de middeleeuwen de zwarte
dood moeten overleven en één waarin het hun doel is hun religie via de zijderoute te
verspreiden. Op het moment zijn zulke scenario’s nog primair op vage thematische
herkenning en plezier gericht, maar het is goed voorstelbaar dat wetenschappelijke
nauwkeurigheid aan hun ontwerpcriteria toegevoegd kan worden. Het grote weten-
schappelijke voordeel van zulke scenario’s in vergelijking met het reguliere spel zou
hun relatief korte tijdsspanne zijn. Deze maakt het in principe mogelijk om realisti-
sche causale verbanden op te zetten en hiervoor een met bronnen onderbouwde en
historisch op maat gesneden tech tree te ontwikkelen.

Als historici zichzelf niet alleen als betrouwbare vertellers van verhalen zien, maar
ook als empirische sociaalwetenschappers, is het een van hun taken om individuele
gebeurtenissen op algemene regelmatigheden en waarschijnlijkheidspatronen terug
te voeren. Deze ‘general laws’, zoals Carl Hempel ze in 1942 heeft genoemd, zouden bij
het ontwerpen van wetenschappelijke Civ-scenario’s meer of minder direct gecodifi-
ceerd kunnen worden – samen met andere vast te stellen parameters, zoals geografie,
participerende actoren, hulpbronnen enzovoort. Het meermalig spelen van de daaruit
voortkomende scenario’s belooft vervolgens inzichten in de speelruimte op te leveren
waarbinnen historische figuren hun beslissingen namen. Misschien zijn er methodes
die het op zekere dag mogelijk maken met behulp van dit soort simulaties historische
hypotheses empirisch te toetsen. Zelfs als ze alleen kunnen helpen bepaalde theorieën
uit te sluiten of hun logische tekorten te laten zien, zou Civ al iets van wetenschappelij-
ke waarde hebben bijgedragen. Als de nodige wetenschappelijke ontwerpcriteria bin-
nen het kader van het al bestaande en commercieel succesvolle spel geïmplementeerd
kunnen worden, bestaat er bovendien de mogelijkheid historisch geïnteresseerde spe-
lers en ontwerpers uit de hele wereld te betrekken en zo het collectieve hive mind van
het internet met veel plezier op historische problemen los te laten.   
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Aafje de Roest

Niet naar school, maar wel in de boeken
Status quaestionis van hiphopstudies wereldwijd en in Nederland

Ondanks de immense populariteit van hiphop – zowel in binnen- als buitenland – staat
de Nederlandse academische bestudering ervan nog in haar kinderschoenen. Ook bin-
nen de Nederlandse literatuurwetenschap is de Nederlandse hiphop een nog amper ver-
kend onderzoeksgebied. In dit artikel wil Aafje de Roest een voorzet geven voor een
 bredere bestudering, in het veld dat zij de ‘Nederhopstudies’ noemt. Ze begint haar his-
torisch overzicht in de jaren tachtig, toen hiphop zijn intrede deed binnen de Amerikaanse
academie, en analyseert hoe de discipline ook in Nederland langzaamaan voet aan wal
kreeg. De Roest, die zich in haar promotieonderzoek richt op het gebruik van hiphop als
cultuuruiting onder Nederlandse jongeren, constateert een groot potentieel voor meer
onderzoek.

Lil’ Kleine stond dit jaar in de Ziggo Dome en een redacteur van het Jeugdjournaal
vroeg me dat te verklaren in een item. Het Openbaar Ministerie wilde songteksten
van een rapper in zijn rechtszaak gebruiken en zocht een kenner om de teksten te dui-
den. Uiteindelijk kozen beide partijen voor een andere expert – het om voor een ge-
vestigde criminoloog en het Jeugdjournaal voor radio-dj Fernando Halman van FunX –
met name omdat ik nog geen senioronderzoeker ben. Hoewel ik daarover, of over het
gegeven dat er langere tijd (te) weinig (literair-)wetenschappelijke aandacht is geweest
voor Nederlandse rapmuziek en de bijbehorende jeugdcultuur hiphop, best veront-
waardigd kan zijn, kijk ik liever naar wat deze vragen óók blootleggen: de toenemen-
de maatschappelijke behoefte aan een gefundeerde duiding van ontwikkelingen in de
huidige Nederlandse hiphopcultuur.

Die duiding is nodig. Media, overheidsinstanties, beleidsmakers, docenten en ou-
ders hebben al langere tijd onvoldoende inzicht in wat hiphop voor Nederlandse jon-
geren betekent en hoe groot de rol van hiphop in hun leven eigenlijk is. Dit onbegrip,
met name over de grofheid van hiphop(artiesten) en de invloed daarvan op jongeren,
uitte zich bijvoorbeeld in een radioboycot van rapper Boef vanwege zijn vrouwon-
vriendelijke uitspraken1, in het verzet van Utrechtse raadsleden tegen de komst van
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1 Pisart, T., ‘Boef vs. de wereld: is een boycot wel zo’n goed idee?’. 3voor12, 04-01-2018,
<https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2018/januari/Boef-boycot.html>, laatst geraad-
pleegd: 21-10-2019.
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het Amsterdamse hiphopcollectief smib op het Bevrijdingsfestival van de stad2, in de
commotie rondom de hit ‘Drank & Drugs’ van Ronnie Flex en Lil’ Kleine3, en in de op-
hef rondom de rap ‘Kind van de Duivel’ van Jebroer.4 Het is terug te zien in de kritiek
van columnist Nico Dijkshoorn op het gebrek aan kwaliteit van de songteksten van
Popprijswinnaar Ronnie Flex.5 Journalist Marcel van Roosmalen beschuldigde rapper
Sevn Alias van hypocrisie op diens antisemitische teksten, nadat laatstgenoemde zelf
kritiek had geuit op racistische uitingen op de Zwarte Cross. Toch is er recent ook
meer positieve aandacht voor Nederlandse hiphop. Zo vielen de afgelopen jaren di-
verse hiphopartiesten in de prijzen6, documenteerden media de groei van de scene7 en
kregen hiphopartiesten steeds vaker een podium (ook in de hoedanigheid van activist,
acteur, schrijver of presentator). Al deze voorbeelden laten zien: men kan tegenwoor-
dig niet meer om Nederlandse hiphop heen.

Zowel Amerikaanse hiphop als Nederhop zijn al jaren populair in Nederland, maar
sinds een aantal jaar is hiphop zelfs de dominante jeugdcultuur.8 Acht van de tien mu-
ziekstreams in Nederland zijn Nederlandse hiphop.9 Clips, nummers, vlogs, sessies op
hiphopplatform 101Barz, of afleveringen van de hiphoptalkshow con vo worden
veelvuldig bekeken en beluisterd op YouTube, en ook via Instagram en Snapchat ko-
men jongeren continu in aanraking met hiphop. Het is van groot belang te benadruk-
ken dat het hier om hiphop gaat die niet alleen Nederlandstalig is, maar die ook qua
 inhoud op Nederland gericht is. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen in tijden
van globalisering, ontgrenzing en verengelsing. Het roept de vraag op wat Nederlandse
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2 ‘Rapformatie smib tegen Utrechtse raadsleden: “Jullie moeten uit je rolstoel komen”’. AT5, 21-
03-2017, <https://www.at5.nl/artikelen/167030/rapformatie_smib_tegen_utrechtse_raadsle-
den_jullie_moeten_uit_je_rolstoel_komen>, laatst geraadpleegd: 21-10-2019.

3 Pisart, T., ‘The Bigger Picture: de ophef rondom Drank en Drugs’. 3voor12, 23-06-2015,
<https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2015/The-Bigger-Picture/Ophef-rondom-Drank-
Drugs.html>, laatst geraadpleegd: 21-10-2019.

4 Put, A. van, ‘“Kind van de duivel”: verbieden, bespreken, of niet zo moeilijk doen?’. nos, 12-06-
2017, <https://nos.nl/artikel/2177840-kind-van-de-duivel-verbieden-bespreken-of-niet-zo-
moeilijk-doen.html>, laatst geraadpleegd: 21-10-2019.

5 Die volgens de Popprijs-jury ‘tekstueel op eenzame hoogte’ staat. Geelen, J.P., ‘Ronnie Flex staat
tekstueel op eenzame hoogte’. In: de Volkskrant, 22-01-2019, <https://www.volkskrant.nl/cul-
tuur-media/ronnie-flex-staat-tekstueel-op-eenzame-hoogte-en-durft-zich-ook-nog-eens-
kwetsbaar-op-te-stellen~bfac1576/>, laatst geraadpleegd: 24-09-2019.

6 In 2015 won het hiphopcollectief New Wave de Popprijs, in 2018 won rapper Ronnie Flex deze op-
nieuw. Hij won in 2018 ook twee Edisons voor Beste Hiphop en Beste Album. Rapper Extince won
een Edison voor zijn oeuvre. In 2018 krijgt rapper Ray Fuego een 3voor12-award voor zijn album
Zwart.

7 In de zomer schreef Klaas Knooihuizen voor Trouw een reeks artikelen over de groei van de
 Nederlandse hiphopscene, en zowel de v pro , nos als Videoland maakten documentaires over
respectievelijk hiphopartiesten Broederliefde, Jacin Trill en Famke Louise.

8 Duijsings, I. & R. van Niekerk, ‘De cijfers van Nederlandse hiphop zijn extreem, echt extreem’.
nos, 30-12-2018, <https://nos.nl/op3/artikel/2265576-de-cijfers-van-nederlandse-hiphop-zijn-
extreem-echt-extreem.html>, laatst geraadpleegd: 21-10-2019.
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jongeren tegenwoordig specifiek aanspreekt in een jeugdcultuur in hun eigen taal – in
welke identiteitsbehoefte voorziet Nederlandse hiphop?

Er wordt bovendien niet alleen geconsumeerd – een groeiend publiek van
 Nederlandse jongeren participeert ook steeds actiever, bijvoorbeeld door zelf te pro-
duceren. Hiphop werkt van oorsprong al buiten
de gebaande paden om. Nu door nieuwe tech-
nologieën10 de traditionele machtspositie van
poortwachters (radio-dj’s, labels) afneemt en de
invloed van het publiek toeneemt, grijpen
steeds meer jongeren de kans om in hiphop hun
stem te laten horen. Door deze democratise-
ringsslag worden nu ook jongeren gehoord die
elders minder makkelijk een podium krijgen.
Hierdoor biedt hiphop ook alternatieve toegang
tot identiteitsconstructie voor Nederlandse jon-
geren die regelmatig buiten het oog van de poli-
tiek of maatschappij blijven. (vgl. Lepianka 2015:
278-279)

Deze vragen en inzichten vormen de insteek
voor mijn onderzoek naar hedendaagse 
Nederlandse hiphop. Daarvoor hoeft het wiel niet volledig opnieuw te worden uitge-
vonden – met name in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen waar hiphop
zijn intrede heeft gedaan, is al veel onderzoek naar hiphop gedaan. Des te opmerkelij-
ker is het gat in de wetenschappelijke kennis over Nederlandse hiphop. In deze status
quaestionis breng ik de status van het huidige wetenschappelijke onderzoek naar
 hiphop in kaart en ga ik in op de noodzaak van onderzoek naar Nederlandse hiphop.

Hiphopstudies: het begin van een onderzoeksveld
Dat er al een volwassen onderzoeksveld van hiphopstudies bestaat in de Verenigde
Staten, is verklaarbaar vanuit het ontstaan van deze jeugdcultuur. Hiphop ontwikkel-
de zich in de jaren zeventig in de South Bronx in New York. Hiphop is de gehele cul-
tuur die rondom rapmuziek is ontstaan vanuit de ervaringen van sociaaleconomisch
benadeelde Afro-Amerikaanse en Latino jongeren. (Rose 1994; Keyes 2004) Rapmu-
ziek, dans, kleding, manier van spreken en kunst vormen hiphop. (vgl. Samy Alim et
al. 2008: 2; Huq 2006: 14) De jeugdcultuur rondom rap ontstond via optredens van ar-
tiesten on the block, die het lokale publiek op ritmische beats over hun straatleven
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9 ‘Nederlandse hiphop domineert ook in 2018 Spotify-lijst’. nos, 04-12-2018,
<https://nos.nl/op3/artikel/2261978-nederlandse-hiphop-domineert-ook-in-2018-spotify-
lijst.html>, laatst geraadpleegd: 21-11-2019. 

10 Zoals opnamemogelijkheden en de toegankelijkheid van social media platforms.
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 vertelden. (Keyes 2004: 40; Bennett 1999: 78) Hiphop onderscheidt zich van andere
subculturen door een inhoudelijke focus op de lokale leefomgeving die logischerwijs
uit zijn ontstaan voortvloeit. (Forman & Neal 2011: 204) Door nieuwe opnametechno-
logieën zoals cassettebandjes kwam rapmuziek gemakkelijk en snel terecht bij radio
en televisie en kon het zich vrij snel op grote schaal verspreiden. Hierdoor ontsteeg
 hiphop de lokale context. (vgl. Dimitriadis 2009: 429)

Door de groeiende populariteit en invloed van de jeugdcultuur werd hiphop opge-
pikt door de academische wereld. Juist vanwege zijn verscheidenheid en veelkleurig-
heid werd hiphop al enkele jaren na zijn ontstaan een studieobject in verschillende
 wetenschappelijke disciplines, zoals de sociologie, antropologie, communicatie-,
 cultuur-, en muziekwetenschappen. Deze disciplines zijn allemaal vertegenwoordigd
in het veld van hiphopstudies dat zijn naam krijgt rondom de publicatie van het mag-
num opus That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader in 2004 (meerdere drukken, 2011).
Op pagina 3 introduceert Forman voor het eerst de verzamelterm ‘Hip-Hop Studies’.

Maar het eigenlijke begin van hiphopstudies dateert van eerder. In 1984 verschijnen
twee serieuze pogingen om de opkomende Amerikaanse scene in beeld te brengen:
David Toops The Rap Attack. African Jive to New York Hip Hop en Steven Hagers Hip Hop.
The Illustrated History of Break Dancing, Rap Music and Graffiti. Tien jaar later komt de in-
vloedrijke studie Black Noise. Rap Music and Black Culture in Contemporary America van
socioloog Tricia Rose uit. Dit standaardwerk bevat een uitgebreide kenschets van het
ontstaan van hiphop, evenals kritische analyses van de rol van etniciteit en gender in
de jeugdcultuur, vanuit een academisch perspectief maar ook vanuit dat van de scene
(artiesten en fans). (Rose 1994) Forman, Neal, Rose en Dyson worden gezien als pio-
niers in hiphopstudies.11 Dat geldt in zekere mate ook voor journalist en muziekcriti-
cus Jeff Chang, die in 2005 een roemruchte, gedetailleerde geschiedenis van de 
begindagen van hiphop publiceert: Can’t Stop Won’t Stop.

Hiphopstudies groeit langzaam maar zeker uit tot een veld waarin de verschillende
elementen van hiphop (MC’ing, dj’ing, breaking, graffiti en beatboxen) de aandacht
krijgen. Het veld reikt van de bestudering van productie en distributie in hiphop tot
identiteitsvormingsprocessen van jongeren (waarbij gender, etniciteit, klasse, religie
en leeftijd los van elkaar en in samenhang besproken worden) tot andere hiphopthe-
matiek, zoals authenticiteit en realness (Ogbar 2007) en politiek engagement (Rabaka
2013). Er ontstaan subvelden waarin de rol van taal in hiphop wordt onderzocht12 en de
mogelijkheden voor het gebruik van hiphop in het (burgerschaps)onderwijs worden
verkend.13 Criminologen bestuderen rap en hiphop rondom thema’s als geweld en cri-
minaliteit, antropologen en cultuurwetenschappers onderzoeken hoe ‘anders-zijn’ of
gemeenschapsvorming door de tijd heen een rol spelen in hiphop. De meeste
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11 Ook filosoof Cornel West, cultuurwetenschapper Todd Boyd en theoloog Anthony B. Pinn ne-
men vanaf de begindagen van het vakgebied een prominente rol in.

12 Daarbij geniet het werk van linguïst H. Samy Alim aanzien.
13 Bijvoorbeeld door pedagogen Bettina Love, Marc Lamont Hill en Chris Emdin.
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 onderzoekers uit de begindagen van hiphopstudies zijn nog steeds actief in het veld,
en vanzelfsprekend zijn er talloze nieuwe onderzoekers die Amerikaanse hiphop ana-
lyseren. Hiphopstudies krijgt bovendien een plek aan gerespecteerde universiteiten
als Harvard, Princeton en Stanford.

Toch is er vanaf het begin van het veld ook kritiek op het veld. (Dyson in Forman &
Neal 2011:12) Moeilijkheden die men met hiphop an sich heeft, richten zich ook op de
studie ervan: hiphopstudies zou seksistische en racistische stereotypen, misogynie en
homohaat continueren, normaliseren of zelfs verheerlijken. (vgl. Dyson in Forman &
Neal 2011: 14) Die kritiek is begrijpelijk. Het gros van hiphopstudies weerlegt deze kri-
tiek echter direct door hier juist aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld aan hoe het
misogyne karakter van hiphop de ontwikkeling van vrouwen binnen en buiten de sce-
ne bemoeilijkt of zelfs tegenhoudt. (o.a. Rose 1994; Bennett 2000: 45; Perry 2004: 156
en Whiteley et al. 2005: 158) Op een andere noot werkt alledaags seksisme paradoxaal
genoeg wel in de hand dat ‘vrouwelijke critici en academici die zich met hiphop 
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bezighouden wel nog dikwijls gelimiteerd [worden] tot het voorzien in [zulk soort
(De Roest)] genderkritiek’. (Rose in Forman & Neal 2011: 249)

Dan is er zowel van buiten als van binnen de academie het ivoren-toren-verwijt: on-
derzoekers krijgen te horen dat zij te ver van de scene af zouden staan om er zinnige
uitspraken over te kunnen doen. (Forman & Neal 2011: 4) Tegenstrijdig genoeg bestaat
ook het verwijt dat wetenschappers ‘te betrokken’ zouden zijn bij de scene (bijvoor-
beeld als beoefenaar), waarbij hun objectiviteit wordt betwist. Dat deze vragen naar
authenticiteit van onderzoekers opkomen bij het onderzoek naar hiphop is te duiden
door de focus van hiphop op realness, legitimiteit (street credibility) en het recht om auto-
riteit te claimen. Het maakt dat onderzoekers er goed aan doen om op een hiphopma-
nier te werken (bottom-up), oprecht te zijn in hun interesse, en zich in hun benadering
gelijk te stellen aan makers. (vgl. Dimitriadis 2009) Tegelijkertijd moeten zij zich
 bewust tonen van hun rol als wetenschapper en gepaste afstand bewaren. (vgl.
 Androutsopoulos 2008: 8)

Hiphop als glocal cultuur en studieobject
In de tussentijd maakt hiphop, dankzij het internet, een nieuwe verspreidingsslag: het
wordt een internationaal cultureel fenomeen. (vgl. Osumare 2001: 171; Forman & Neal
2011: 157) Jongeren over de hele wereld voelen zich aangesproken door de combinatie
van maatschappijkritische teksten en beats.
Vanaf het begin gaat hiphop gepaard met soci-
aal, politiek en cultureel activisme (Ogbar 2007:
175) en zet het zich af tegen de dominante orde.
Net als voor Afro-Amerikaanse en Latino jon-
geren dient hiphop ook op nieuwe plaatsen als
een protestvorm waarin gemarginaliseerde
groepen hun stem kunnen laten horen tegen een
maatschappij waarin zij niet voor vol worden
aangezien. (vgl. Osumare 2001: 173; Kahf 2007:
359) Vanuit deze focus is hiphop vanuit Amerika
op veel andere plekken opgepikt door jongeren
met een migratieachtergrond. (vgl. Osumare
2001: 172; Bennett in Forman & Neal 2011: 184)
Rap en de bijbehorende hiphopcultuur kunnen
een belangrijke rol gaan spelen in de constructie
van een nieuw identiteitsgevoel onder multi-etnische jongeren. (vgl. Huq 2006: 14) De
focus van het genre op de eigen leefomgeving en wat daar speelt, maakt hiphop bo-
vendien vatbaar voor lokale toe-eigening (Forman 2002: 9; George in Forman & Neal
2011: 45) Ondanks zijn unieke lokale ontstaanscontext heeft hiphop daardoor het ver-
mogen om luisteraars over de hele wereld aan te spreken, omdat het zich gemakkelijk
hecht aan lokale wortels, zorgen en belangen elders. (vgl. Whiteley et al. 2005: 25, 110)
Dit maakt hiphop een van de meest boeiende cases van culturele globalisering.
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Veel verschijnselen in hiphop in andere landen dan de Verenigde Staten zijn recht-
streeks overgenomen uit Amerikaanse hiphop. Hierdoor kan Amerikaanse hiphop-
theorie vruchtbaar worden toegepast op lokale en regionale praktijken elders. Lange
tijd schoot de secundaire literatuur over hiphop echter tekort, omdat er te veel aan-
dacht was voor de dominante (culturele en commerciële) rol van de VS in het ontstaan
en de verspreiding van hiphop. (Krims 2000: 157) Maar Amerikaanse begrippen krij-
gen in een andere sociale, culturele, en economische context vanzelfsprekend een an-
dere invulling. (vgl. Kuppens 2008: 42) Bovendien wordt hiphop op alle plekken waar
het terechtkomt door de eigen dynamiek van landen aangepast en eigengemaakt 
(Forman 2002: 35), zo laat ik bijvoorbeeld zien in mijn masterscriptie over Nederlandse
hiphop. Daarin concludeer ik dat globaliserende hiphoppraktijken uit de VS een heel
lokaal maar toch geloofwaardig karakter weten te behouden wanneer ze in de 
Nederlandse context worden gebruikt. (De Roest 2017)

Inmiddels zijn er meerdere onderzoeken verschenen die vertrekken vanuit het idee
dat de invloed van hiphop op nieuwe plekken alleen begrepen kan worden als er ook
aandacht is voor de verschillende manieren waarop hiphop op lokaal niveau wordt in-
gevuld. (De Roest 2017: 15) Dit inzicht wordt gedeeld door onderzoekers die verschil-
lende nationale, regionale en lokale hiphopscenes en hun eigenheid analyseerden. Zo
is er een Europees netwerk voor hiphoponderzoekers, met onder anderen prijswin-
nend musicoloog Griff Rollefson als voorman, doet socioloog Andy Bennett onder-
zoek naar de Frankfurtse scene (1999 (in Forman & Neal 2011)), cultuurwetenschapper
Ian Condry naar hiphop in Japan (2001), Rupa Huq naar de Franse en Britse hiphop-
scene (2006), Usama Kahf naar hiphop in het Midden-Oosten (2007), An Kuppens
naar de hiphopcultuur in Vlaanderen (2008) en musicoloog Thomas Solomon naar de
Turkse scene (2005) – en dit is slechts een greep uit de academische studies die ver-
schenen over hiphop op plekken in de hele wereld.

Hiphop(studies) in Nederland
Ook in Nederland wordt hiphop op lokaal niveau toegeëigend: daar ontstaat in het
midden van de jaren negentig een actieve hiphopscene. De Nederlandstalige hiphop-
formatie Osdorp Posse uit Amsterdam produceert in het begin van de jaren negentig
voor het allereerst ‘Nederhop’. (vgl. Krims 2000: 165) Een andere belangrijke grond-
legger van Nederhop is rapper Extince uit Oosterhout, die eerst bekendheid verwerft
met Engelstalige raps, en de Nederlandse hitlijsten bestormt als hij, op verzoek van
Osdorp Posse-frontman Def P, in het Nederlands (en met een zachte g) gaat rappen. In
1995 richt radio-dj en muziekjournalist Kees de Koning speciaal het hiphoplabel Top
Notch op om Extinces plaat Spraakwater te kunnen uitgeven. Sindsdien is Top Notch
uitgegroeid tot het toonaangevende Nederlandse hiphoplabel. Ook de Rotterdamse
hiphopartiest U-Niq wordt gerekend tot de groten in de Nederlandse hiphopscene.
Hij brengt sinds 1989 platen uit, en bezegelt zijn carrière in 2006 met de release van
zijn album Rotterdam bij Top Notch. U-Niq zet (samen met Feis en Winne, die in 2005
uit het niets bekendheid verwerft met zijn track ‘Top 3 MC’) Rotterdam als hiphopstad
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op de kaart. Na de introductie van deze lokale focus door ‘de groten’ volgen meer hip -
hopformaties met een plaatselijke verwijzing in hun naam, zoals De Amersfoortse
Coöperatie, Den Haag Connection en Opgezwolle. De laatsten maken ook buiten de
Randstad plaats voor hiphop.14 In deze tijd worden rappers als Brainpower, Lange
Frans en Baas B, Ali B, Winne, Fresku, Hef en Kempi actief.

De opkomst van hiphop in Nederland (of Nederlandse hiphop) blijft in de weten-
schap niet onopgemerkt. Communicatiewetenschapper Mir Wermuth beschrijft dit
proces in haar studie No sell out (2002), musicoloog Adam Krims bespreekt de 
Nederlandse groep Spookrijders in Rap Music and the Poetics of Identity (2000) en antro-
poloog Miriam Geerdes-Gazzah promoveert met Rhythm and rhymes of life (2008) op
muziek en identiteitsthematiek onder Marokkaans-Nederlandse jongeren. Dan al be-
pleiten deze academici de waarde van onderzoek naar Nederlandse hiphop, en hiphop
in Nederland. (Krims 2000: 10; Gazzah 2008: 32) Toch blijft de academische aandacht
voor Nederhop of hiphop in Nederland lange tijd summier. Wel verschijnen er uitge-
breide journalistieke reportages, bijvoorbeeld van de hand van Hester Carvalho,
Rajko Disseldorp, Thomas Heerma van Voss, Sjoerd Huisman en Saul van Stapele,
waarbij laatstgenoemde in Van Brooklyn naar Breukelen (2002) de opkomende populari-
teit van buitenlandse en Nederlandse hiphop in Nederland schetst.

In het internettijdperk groeit hiphop via online kanalen uit tot een populaire jeugd-
cultuur.15 Het meetellen van streams in de Nederlandse hitlijsten in 2013 vormt het
startschot van de explosieve groei van hiphop in Nederland. Nu wordt duidelijk hoe
groot hiphop al die tijd eigenlijk al was, en dat geeft een impuls aan de scene. In 2015
bundelen diverse artiesten die bij Top Notch getekend zijn hun krachten voor het al-
bum New Wave, dat enkel online verschijnt en een enorm succes kent, onder andere
met de megahit ‘Drank & Drugs’ van Ronnie Flex en Lil’ Kleine. Dat jaar winnen de
 artiesten de Popprijs: de internetgeneratie in hiphop is gevestigd. Artiesten als 
Broederliefde, Ronnie Flex of Snelle sturen hun muziek rechtstreeks vanuit hun slaap-
kamer de wereld in. Via YouTube en Spotify kan hun muziek kosteloos gestreamd
worden, waardoor de muziek voor iedereen en overal toegankelijk wordt.

Met deze successen groeit de wetenschappelijke aandacht voor hiphop in 
Nederland. Taalkundigen Vivien Waszink, Ton van der Wouden en Alex Reuneker
analyseren Nederlandse hiphoptaal en tonen aan dat de woordenschat van rappers
niet onderdoet voor die van Harry Mulisch, Steven Gilbers onderzoekt de invloed van
Tupacs taalvariatie en linguïsten van het Meertens Instituut staan in 2018 op Lowlands
met een zelfontwikkelde raprobot. In de pedagogiek groeit de aandacht voor het ge-
bruik van hiphop in het Nederlandse onderwijssysteem (o.a. Mamahit 2018) en crimi-
nologen als Jeroen van den Broek en Robby Roks onderzoeken de verhouding tussen
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14 Huismans, S., ‘Hoe werd rappen in het Nederlands cool?’ npo Focus, <http://npofocus.nl/arti-
kel/7458/hoe-werd-rappen-in-het-nederlands-cool>, laatst geraadpleegd: 24-09-2019.

15 Een pionier is presentator en rapper Rotjoch, die via bn n het hiphopplatform 101Barz opricht.
Sessies van rappers worden daar al vanaf 2006 duizenden keren bekeken via YouTube.

Vooys 38 1  04-03-20  15:08  Pagina 42



hiphop en criminaliteit in hun onderzoek naar straatcultuur. Omdat het onderzoek
veelal binnen disciplines blijft of door studenten wordt uitgevoerd, die nog niet altijd
publiceren, blijft veel onder de radar. Hierdoor lijkt de status van het onderzoek be-
perkter dan nodig en wordt er weinig samengewerkt. Daarin brengt het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst in 2018 verandering, want op hun
initiatief komen diverse onderzoekers uit Nederland, die actief of minder actief hip -
hop onderzoeken, inmiddels op reguliere basis samen om kennis te delen. Hiphop-
onderzoek krijgt aan meer Nederlandse universiteiten een plek en wordt daarbij een
handje geholpen door hiphopartiesten. Zo richtte het Amsterdamse hiphopcollectief
smib onlangs hun eigen ‘Smibanese University’ op.

‘Nederhopstudies’
Zelf willen Nederlandse hiphopartiesten dus misschien ook wel in ‘de boeken’ belan-
den. De titel van dit stuk verwijst bijvoorbeeld naar een lyric van Frenna in 
‘Wasteman’ (2016) die die wens kenbaar maakt: ‘we gingen niet naar school maar we
gaan wel in de boeken’. Volgens het citaat staan Frenna en zijn vrienden er al in, zijn ze
al erkend. Maar in werkelijkheid richtte hiphoponderzoek zich tot voor kort nog niet
specifiek op Nederlandse hiphop. Dat gebeurt recentelijk wel in de letterkunde, waar
rapteksten tot voor kort een ongewoon studieobject vormden. In zijn artikel ‘Listen,
I’m not dissin’, but there’s something that you’re missin’ (2013) vraagt letterkundige
Geert Buelens zich af waarom moderne songteksten zich in de marge van het 
Nederlandse letterkundige onderzoek bevinden, terwijl ze vaak juist een groot pu-
bliek kennen en er ‘zowel semiotisch als cultuurkritisch (...) over al deze gevallen veel
interessants te vertellen [valt]’. (2013: 115) In lijn met deze redenering analyseert stu-
dent Stephan Borggreve al in 2010 als eerste neerlandicus avant-garde-strategieën in
de Nederlandse hiphopcultuur en bepleit Maurice Dumont in zijn masterscriptie
(2012) de poëticaliteit van liedteksten, waaronder rapteksten. Meer scripties over 
Nederlandse hiphop volgen (zoals De Groot 2017), en letterkundigen als Laurens Ham
en Bram Ieven schrijven ook bijkans over (Nederlandse) hiphop. Zelf onderzoek ik
vanaf 2015 hedendaagse Nederlandse hiphop. Ik analyseerde de nationale verbeelding
van Nederland in vijf Nederlandse rapteksten, een project van Top Notch over hiphop
en counter narratives, en bestudeerde binnen het project ‘Nederlandsheid’ van het
Meertens Instituut de rol van de Bijlmer in de zelfrepresentatie van het Amsterdamse
hiphopcollectief smib

16.
Zowel Amerikaanse als Nederlandse hiphop draait in essentie om het uiten van lo-

kale identiteit: het vertellen over het leven op straat en in de buurt. Die uiting wordt re-
present genoemd. Deze oorspronkelijk Amerikaanse praktijk (afgeleid van het Engelse
werkwoord ‘to represent’) wordt in Nederlandse hiphop toegeëigend. In mijn master-
scriptie onderzocht ik hoe vier Nederlandse hiphopartiesten represent opvoeren. De
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term wordt zowel door academici als door artiesten gebruikt om mee aan te geven dat
artiesten door middel van plaatsgerelateerde verwijzingen optreden als vertegen-
woordigers van hun straat, buurt of stad. Represent wordt op verschillende manieren
opgevoerd: door te rappen in specifieke straattaal of bijvoorbeeld door lokale verwij-
zingen op te nemen in artiestennamen (zoals Opgezwolle, smib , Woenzelaar, Wilde
Westen), songteksten en videoclips, of door op social media te verwijzen naar postco-
des of netnummers. Represent uit zich in de actieve identificatie van hiphopartiesten
met een plaats (zoals de Bijlmer of Hoorn) of ruimte (‘de straat’) in de constructie van
hun identiteit. Het gebruik van bepaalde beats of instrumenten (die verwijzen naar de
cultuurhistorische achtergrond van de buurt of stad) in muziek is ook een uiting van
represent. Represent is een centraal onderdeel van hiphopcultuur. De opvoering van
represent heeft tot doel authenticiteit en autoriteit te verkrijgen en, hoewel in mindere
mate, de thuisplaats te emanciperen en de uiting van lokaal verzet te bevorderen. (De
Roest 2017)

Het onderzoek uit mijn masterscriptie zet ik voort in mijn door n wo gefinancier-
de promotieonderzoek. Daarin ga ik uit van de dominantie van hiphop als cultuurui-
ting van jongeren in Nederland. De populariteit van Nederlandse hiphop kan gezien
worden in het licht van globalisering, waardoor
culturele identiteiten onder druk zijn komen te
staan. (Hall et al. 1995: 623; Edensor 2002; 
Hauser 2009) Hierdoor zoeken mensen naar
nieuwe manieren om hun identiteit vorm te ge-
ven. Jeugdcultuur, bij uitstek het domein waar
jonge mensen hun identiteit construeren, wordt
ook in grote mate getypeerd door deze zoek-
tocht. Dat geldt met name voor hiphop. (vgl. 
Dimitriadis 2009: 6, 96)

Door de groeiende populariteit en toeganke-
lijkheid van hiphop via social media voeren al-
lerlei jongeren, niet alleen artiesten, maar ook
amateurs en luisteraars, represent op. Represent
is een term die de eigenheid van het lokale bena-
drukt. (Forman 2002: 89) Daarom werd het door
academici (mijzelf incluis) vaak gezien als een strategie van begrenzing in het licht van
globalisering. Maar de beschreven recente ontwikkelingen dagen het begrip represent
uit. Mijn project gaat ervan uit dat represent in het digitale tijdperk niet langer louter
een signaal is van artiesten aan hun fans in de eigen lokale leefomgeving, maar een per-
formance die allerlei partijen in de hiphopscene online opvoeren. Ik onderzoek hoe
represent in het digitale tijdperk is veranderd in een uitnodigende, open performance,
waarmee jongeren elkaar hun straat, buurt, of stad laten leren kennen.

Bovendien stelt mijn onderzoek een wijder begrip van represent voor: als een prak-
tijk waarin meerdere identiteitsmarkers op een speelse manier kunnen worden
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 uitgeprobeerd. In de verhalen over de lokale leefomgeving spreken vaak ook markers
als etniciteit, religie, gender, klasse en leeftijd. Jongeren vormen hun culturele identi-
teit niet alleen langs de as van het lokale, maar ook langs deze andere assen – in het
licht van globalisering. In Nederland ontmoeten jongeren met zeer verschillende etni-
sche, religieuze en sociaaleconomische achtergronden elkaar in het spel van hiphop.
Het vermogen van hiphop om deze socioculturele verschillen te thematiseren én te
overbruggen maakt het de ideale culturele expressie om identiteitsconstructies van 
Nederlandse jongeren mee te onderzoeken, in het bijzonder van jongeren die regel-
matig buiten het oog van de politiek en maatschappij blijven.

Zo krijgen het Jeugdjournaal, beleidsmakers van het om , maar ook andere maat-
schappelijke partijen onderbouwd inzicht in de rol van hiphop in het leven van jonge-
ren en hun omgang met kwesties rondom digitalisering, globalisering en identiteit. De
Nederlandse casus draagt met zijn unieke cultuurhistorische achtergrond bij aan
theorievorming in het internationale veld. Lees dit artikel dan ook niet alleen als een
overzicht van hiphopstudies en een aanzet om het beginnende veld van ‘Nederhop-
studies’ op papier bijeen te brengen, maar vooral als een pleidooi voor zulk onderzoek
en als een uitnodiging tot meer van zulk onderzoek in de toekomst.
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Nienke van Doeselaar & Emmy ter Ellen

Van Hollywood tot Hollandse fabeltjes
Interview met Thomas Olde Heuvelt

Thomas Olde Heuvelt debuteerde jong met zijn horrorboeken: op negentienjarige leef-
tijd verscheen De onvoorziene (2002) en twee jaar later volgde PhantasAmnesia.
Zijn bekendste roman HEX (2013) werd een internationale bestseller toen zijn jeugdheld
Stephen King deze in een tweet ‘totally, brilliantly original’ noemde.1 Het overweldigen-
de succes van HEX leverde hem een schare fans op in niet alleen Nederland, maar ook in
onder andere de Verenigde Staten, Brazilië en China. Zijn fans hebben er zes jaar op
moeten wachten, maar uiteindelijk was daar zijn langverwachte nieuwe thrillerroman
Echo (2019). In Groesbeek, vlakbij zijn woonplaats Mook, spreken wij Olde Heuvelt
over zijn liefde voor verhalen, het vervagen van culturele grenzen en intertekstualiteit in
zijn werk. 
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Hoe ben je in het schrijversvak terechtgekomen?
Ik had allemaal verhalenvertellers om me heen toen ik jong was. Mijn oppas vertelde
me verhalen, mijn opa vertelde me verhalen voor het slapengaan en mijn oom deed dat
ook. Dus verhalen waren erg belangrijk in mijn opgroeien en het was altijd een beetje
het soort verhalen dat net niet helemaal geschikt was voor kinderen, een beetje op z’n
Roald Dahls. Mijn oom vertelde me het verhaal van Bram Stokers Dracula voor het sla-
pengaan toen ik zeven jaar was. Mijn verhalen-
vertellers hebben mij wel geïnspireerd om mijn
eigen verhalen te gaan bedenken en vertellen.
Daar begon het denk ik, zij hebben de zaadjes
geplant. Ik schreef mijn eigen verhalen toen ik
tien à elf jaar was, ik begon aan mijn eerste boek
toen ik zestien was en het kwam uit toen ik ne-
gentien was. 

Ik heb altijd een heel sterke doelgerichtheid
gehad. Ik denk dat ik elf jaar was; ik stond in
Nijmegen in de boekhandel, halverwege de 
jaren negentig, voor die schappen met alle 
Stephen King-pockets. Eerst mocht ik die poc-
kets niet lezen, want mijn moeder vond ze te eng
voor me. Na een goed rapport ging ze overstag en mocht ik er twee uitzoeken. Dat
waren It (1986) en Pet Sematary (1983) en dat zijn denk ik zijn meest duistere boeken.
Die heb ik dus gelezen toen ik elf was en toen was ik hooked en dacht ik, dat ga ik ook
doen. 

Je hebt Amerikanistiek gestudeerd. Was dit een back-up plan? En heeft die
studie je manier van schrijven beïnvloed?
Nou, mijn back up-plan was gitarist worden. Ik had niet echt een back up-plan, ik wil-
de dit doen en ik had een soort rotsvaste overtuiging: dit gaat me lukken en ik ga daar
alles op inrichten. Ik koos Amerikanistiek omdat ik meer had met de Amerikaanse li-
teratuur dan met de Nederlandse. Het is plotgedrevener en dat past ook heel erg bij
mijn genre.

Ik denk niet dat die studie mijn schrijven fundamenteel heeft beïnvloed, dat zaadje
was al eerder geplant, doordat ik in mijn puberteit heel erg veel las. Die continue bloot-
stelling heeft mij denk ik ontwikkeld. Het is wel zo dat mijn studie me veel bewuster
heeft gemaakt van de gelaagdheid in boeken: wat je allemaal in verhalen kunt zien en
wat je er ook als schrijver in kunt leggen. Het is heel leuk om daarmee te spelen, om
niet alleen aan de oppervlakte een spannend verhaal te vertellen, maar ook daaronder
wat uit te dragen. Niet zozeer een moralistische boodschap, maar wel mijn kijk op de
mensheid.
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Bij de vertaling van HEX was je nauw betrokken en je hebt er ook grote delen
voor herschreven. Zou je dat vaker op die manier willen doen?
Ik heb daar bij HEX bewust voor gekozen toen de rechten werden verkocht aan de
Verenigde Staten en Engeland. Ik heb het daar met mijn Nederlandse uitgever over ge-
had, hij kende de Amerikaanse uitgeverswereld en hield me altijd voor: realistisch ge-
zien is de kans dat je daar binnenkomt heel klein. Dat sterkte mij des te meer om te
denken: daar ga ik voor. Hij raadde me wel aan om, als je daar met commerciële fictie
succes wilt hebben, het een Amerikaanse setting te geven. Je wilt onder de huid van je
lezers kruipen en je wilt hen raken. Dat is een puur emotionele beleving en om die be-
leving te bewerkstelligen, wilde ik herkenbaarheid scheppen voor de Amerikaanse le-
zer. Als je namelijk niet weet waar mensen überhaupt bang voor zijn, wat zij beleven,
wat hen raakt en hoe hun cultuur in elkaar zit, dan gaat de lezer zich dat afvragen en
dat staat in de weg van de emotionele beleving. Daarom wilde ik ook de Amerikaanse
versie herkenbaar maken en koos ik voor een Amerikaanse setting.

Ik heb vijf maanden geschreven aan HEX en ik heb er een jaar aan herschreven. Al-
lerlei details veranderden en ook bepaalde humor moest veranderen. Die omzetting
kostte me heel veel tijd. Toen ik Echo schreef, vroeg ik me daarom wel af hoe ik het me-
zelf gemakkelijker kon maken. Ik heb bewust gekozen voor twee verhaalpersonages,
een Nederlandse en een Amerikaanse, en een setting die behoorlijk internationaal is:
een stukje Amsterdam, een stukje New York en de Zwitserse Alpen. Dat moet wel ge-
noeg zijn om niet te hoeven herschrijven.

De twee versies van HEX hebben een nogal verschillende afloop. Hoe kwam je
daarbij? Was dat ook vanwege het verschil tussen de Amerikaanse setting en
cultuur en de Nederlandse?
Nee, toen ik HEX schreef, wilde ik een langzame, subtiele opbouw naar iets wat heel
duidelijk te gebeuren staat. Als de heks in het boek dichtgenaaide ogen heeft en wan-
neer als hoofdregel in het dorp geldt dat die nóóit geopend mogen worden, dan weet je
dat het een keer mis zal gaan. Ik wilde na die langzame opbouw een soort climax heb-
ben, een ontploffing van het hele gebeuren. Ik denk dat ik daar in mijn enthousiasme
een beetje mee uit de bocht vloog in de eerste versie. Ik kreeg daar gemengde reacties
op. Sommigen vonden het helemaal fantastisch, het oude einde. Anderen zeiden: ‘Wel
een gaaf boek, maar op het einde verloor je me.’ Toen ik het een jaar later in de Engelse
versie las, had ik er meer afstand van. Ik vond het vooral jammer: dat einde brak de
sfeer. Het brak voor mij bovendien de spanning, want het werd te extreem. Het brak
ook het personage Katharina [de heks], van een onbegrepen moeder veranderde ze
opeens in een evil superpower. Dat vond ik jammer, ik vond het sterker als het kwaad uit
de mensen zelf zou blijven komen. Daarom heb ik het einde subtieler gemaakt. Het
had niet zozeer met de nieuwe markt te maken, maar meer met mijn eigen hernieuwde
inzicht. Daarbij: nooit krijg je als auteur de kans om je werk te verbeteren voor een to-
taal nieuw publiek. Nu had ik die kans wel en ik dacht: nu ga ik er ook het beste boek
van maken dat ik kan.
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HEX is niet alleen als boek verkocht in Amerika, maar ook de rechten voor
een tv-serie heb je daar verkocht. Is dat een droom die uitkomt?
Nou, de droom is dat ik hem straks daadwerkelijk kan kijken. Ik heb inmiddels ook
wel de ervaring dat je er met de verkoop van de rechten nog niet bent. Het heeft eerst
twee jaar bij Warner Bros gelegen en die koopt veel rechten op, maar doet er niet auto-
matisch iets mee. Net in 2016, toen die rechten verliepen, kwam het boek uit in de VS.
Toen twitterde King erover en sindsdien is er geen week voorbij gegaan dat er niet er-
gens een filmstudio een aanvraag heeft gedaan naar HEX. We konden toen kiezen. We
hebben gekozen voor Gary Dauberman, hij heeft bijvoorbeeld de film van It geschre-
ven en The Conjuring. Hij is iemand die dingen gedaan krijgt. De scenario’s zijn al klaar
en ik krijg een cameo-rolletje, zoals Hitchcock altijd had. We zijn nu in het stadium
dat we met verschillende regisseurs in overleg zijn.

Ben je daar net zo nauw bij betrokken als bij de vertaling van HEX?
Er werkt een ontzettend goed team aan en zij kunnen dat beter dan ik, dat weet ik.
Kijk, ik kan verhalen vertellen en ik kan verhalen schrijven, maar ik ben geen filmma-
ker. Ik ben ook geen acteur, daarom ga ik ook geen grote rol spelen. Je weet dat er din-
gen gaan veranderen; het is een collaboration, een samenwerking. Het wordt hun visie
op mijn boek en dat is prima. Niet alles wat in een boek staat werkt voor het scherm en
andersom. Ze willen heel dicht bij de ziel van het boek blijven en ik ben er ook bij be-
trokken als consultant, dus ik heb tegelijkertijd wel invloed.

Uit je nieuwste boek Echo blijkt ook je voorliefde voor Engelstalige media,
door de titels van de hoofdstukken die verwijzen naar bekende en minder be-
kende werken, zoals The Valley of Unrest (1831), At the Mountains of Madness
(1936) en Misery (1987). Heb je hiermee een bepaalde doelgroep op het oog?
Ik heb Echo altijd gezien als een soort hommage aan de gothic novel, puur door de the-
ma’s van bezetenheid, liefde en de geïsoleerdheid van een plek hoog in de bergen. Het
leek mij inderdaad een mooi eerbetoon om titels van klassiekers uit de gothic fiction te
gebruiken als titels voor de hoofdstukken van Echo. Ik heb ervoor gekozen om die ti-
tels, evenals de citaten daaronder, in het Engels over te nemen. Deels omdat een van de
vertellers [Sam] een Amerikaans personage is, maar vooral ook omdat veel van die
werken gewoon niet vertaald zijn. Bovendien weet ik dat, als het straks in de VS 
uitkomt, de mensen daar het zullen herkennen. Het is namelijk echte Amerikaanse 
literatuur. Veel Nederlandse lezers zullen misschien sommige werken ervan wel her-
kennen, maar sommige ook niet. En dat hoeft ook niet – Joyce Roodnat schreef daar
een heel leuk stukje over in de n rc

2, over de gothic horror; hoe zij juist door die
hoofdstuktitels weer nieuwe werken ging ontdekken, bijvoorbeeld The Haunting of Hill
House van Shirley Jackson, een fantastisch boek uit de jaren vijftig. Ik hield het wel in
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2 Roodnat, J. ‘Overleef en je wordt een monster’. In: nrc Handelsblad, 15-05-2019,
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gedachten tijdens het schrijven, die titel slaat op iets wat gebeurt in dat hoofdstuk. In
het hoofdstuk dat de titel The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde draagt, gaat het bij-
voorbeeld over het dubbele gezicht van Nick. Het citaat dat ik erbij gebruik, past ook
weer bij het verhaal en soms zijn er nog andere referenties die eveneens uit dat verhaal
komen. Ik vind het leuk om daarmee te spelen, het wordt een beetje meta op die ma-
nier. 

Je hebt ook een bundel kortere verhalen, Om nooit te vergeten (2017), uitge-
bracht. Hoe verhoudt die zich tot je grotere werken als HEX en Echo, en zou je
het korte verhaal een ondergesneeuwd genre noemen in Nederland? 
Ik vind het heel erg leuk om te doen, maar er is niet echt een markt voor. In de Verenig-
de Staten wel, in China ook wel. Daar heb je grote magazines die soms wel in een opla-
ge van een miljoen exemplaren verschijnen, maar in Nederland heb je dat niet meer.
Dat is wel jammer, vind ik. Ik houd van korte fictie, juist in mijn genre. Het korte ver-
haal, de novelle, leent zich daar perfect voor: dat je heel even de lezer bij de strot kan
grijpen en dan weer loslaten. Die korte verhalen van Roald Dahl vind ik bijvoorbeeld
prachtig, of die van Edgar Allan Poe.

Eerlijk gezegd ben ik altijd wel een beetje huiverig geweest om een verhalenbundel
te publiceren. Niet zozeer vanwege de vraag of het een succes wordt of niet, maar om-
dat ik het haat als bundels een aantal sterke verhalen hebben en een aantal verhalen
waarvan je duidelijk ziet: dat is bladzijdevulling. Er staan dus ook niet voor niets maar
vijf verhalen in de bundel. In al die jaren die tussen HEX en Echo zaten, en zowel mijn
uitgever als de lezers om meer vroegen, kwam er een Librisdag en daarvoor werd Om
nooit te vergeten uitgebracht. Deze vijf verhalen zijn wel speciaal voor die dag uitgege-
ven – ik zie dat nog niet als mijn anthologie. Dat moet nog komen over een jaar of tien,
als ik meer korte fictie heb geschreven.

Je hebt al wel een novelle uitgebracht voor de Spannende Boeken Weken in
2019, namelijk Dolores Dolly Poppedijn. 
Ik was vorig jaar gevraagd om het geschenk voor de Spannende Boeken Weken te
schrijven en die novelle, Dolores Dolly Poppedijn, is in een oplage van circa 325.000
exemplaren uitgegeven, wat enorm is voor dit genre. Ik vroeg het cpn b van tevoren:
mag ik er ook helemaal mijn ding van maken? Toen zeiden ze ja. Oké, dan kun je het
krijgen ook, dacht ik. Een behoorlijk gruwelijk verhaal is het, en ik heb nou niet echt
de veilige keuze gemaakt. Ik dacht: ik kan een veilig, Nederlands misdaadverhaal met
een bovennatuurlijk randje gaan schrijven, maar dat wilde ik niet. Ik wilde mijn ode
aan de gothic fiction schrijven. Het is gebaseerd op The Yellow Wallpaper van Charlotte
Perkins Gilman, een Amerikaans verhaal uit 1892, een van de eerste feministische ver-
halen van de Amerikaanse literatuur. Het gaat over een vrouw die op een zolderkamer
wordt opgesloten door haar man, omdat zij ‘mentaal vermoeid’ is, zo werd dat toen
gezegd. In haar opsluiting raakt zij geobsedeerd door het behangpapier, waarachter ze
’s nachts een vrouw denkt te zien bewegen, die eruit wil. Het is een prachtige literaire
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metafoor voor hoe ze zelf opgesloten zit. Tegelijkertijd is het een erg goed spookver-
haal. Ik heb het tijdens mijn studie Amerikanistiek behandeld, en ik schreef er een es-
say over als zijnde een ghost story. Dat vond mijn professor net zo goed als elke andere
interpretatie en dat ís het ook. Dat is het mooie van goede verhalen, die kun je op
meerdere manier interpreteren. 

Denk je dat lezers meer ‘culturele omnivoren’ zouden moeten worden?3

Ik denk dat het hele veld wat diverser wordt en dat is alleen maar toe te juichen. Meer
schrijvers hebben de kans om hun werk te publiceren, er wordt veel meer gepubliceerd
dan vroeger. Een nadeel daarvan, dat je in de literatuur in elk geval ziet, is dat er zo veel
gepubliceerd wordt dat veel uitgevers van alles proberen, gewoon tegen de muur gooi-
en en zien wat er blijft plakken. Ik houd er meer van als er veel zorg wordt besteed aan
een bepaald boek. 

Zo had mijn Braziliaanse uitgever een probleem: de hele Braziliaanse economie
stortte een aantal jaar geleden in en boekhandels betaalden de uitgevers niet meer uit.
Mijn uitgever moest dus wat bedenken en hij dacht: dan gaan we alleen nog maar en-
kele supermooie boeken publiceren en veel zorg daaraan besteden. Hij gaf alleen maar
hardcovers uit met een mooi artwork op de kaft; prachtige dingen om te hebben, collec-
tor’s items. Daarnaast bedacht hij briljante sociale mediacampagnes. Heel slim en crea-
tief om op die nieuwe media in te spelen, om vol passie iets te bedenken dat bij dat ene
boek past. Bijvoorbeeld bij HEX: influencers stuurden foto’s van zichzelf met hun ogen
en hun mond dicht; en die werden dan digitaal bewerkt, op zo’n manier dat het leek of
ze waren dichtgenaaid. Dat werd dan uiteindelijk honderdduizend keer geliket en ge-
deeld. Ze geven dus minder boeken uit, maar besteden meer zorg aan een boek. Daar
houd ik persoonlijk wel van.

Culturele grenzen lijken steeds meer te vervagen voor jongeren. Susanne
Janssen, hoogleraar Cultuur en Media, zegt daarover: ‘Zij trekken geen
scherpe grens meer tussen de elitaire en populaire cultuuruitingen. Ze verto-
nen een brede smaak, die zij allerminst beperken tot de hogere kunsten.’4

Merk je daar iets van in de receptie van jouw werk?
Absoluut. Ik vind dat wel iets heel Nederlands, om dat onderscheid aan te brengen tus-
sen de hoge of elitaire literatuur en de meer volkse literatuur. Kijk, ik weet dat er
schrijvers zijn die er anders over denken. Maar als ik mag kiezen tussen een briljante
recensie in de n rc of honderdduizend lezers, dan ga ik voor die honderdduizend le-
zers. Ik wil een verhaal vertellen, zoals mij vroeger als kind ook verhalen werden
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3 Zie Peterson, R.A., ‘Understanding audience segmentation. From elite and mass to omnivore and
univore’. In: Poetics, 21 (1992) 4: 243-258.

4 Janssen, S., ‘Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. De classificatie van cul-
tuuruitingen in Nederland en andere Westerse landen na 1950’. Oratie Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 18-03-2005.
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 verteld en zoals mensen elkaar sinds het begin van de mensheid al verhalen vertellen.
De Nederlandse literatuur is van oudsher al vrij eenzijdig geweest, denk ik. Er was een
sterke neiging om een onderscheid aan te brengen in de trant van: dit is goed, en dit is
niet goed. Dit is kunst en dit is vermaak. Tegenwoordig is het veel muddier. Ik denk dat
dat wel overkomt vanuit de Verenigde Staten, waar het al veel langer heel gewoon is
om een Stephen King of Dan Brown te bespreken in The New York Times of in de 
Washington Post. Dat zie je in Nederland tegen-
woordig trouwens wel meer, er is veel meer
cross-over dan vroeger. 

Ik denk ook dat met de nieuwe (sociale) me-
dia en series en films die verstrengeling steeds
groter wordt. Dat juich ik alleen maar toe, ik
houd ervan. Het is een fabeltje dat horrorverha-
len of magisch-realistische verhalen geen ge-
laagdheid kunnen bevatten of geen betekenis
kunnen hebben, integendeel. Dat is ook een ont-
zettend Hollands fabeltje. Uit het magisch-
realistische kun je allerlei metaforen halen om iets over de mens te zeggen. Ik ben zelf
ontzettend gefascineerd door wat mensen zoals jij en ik ertoe kan drijven om ons laag-
je van beschaving te verliezen en verschillende schandelijke daden uit te voeren. Wat
in HEX gebeurt, is eigenlijk een soort spiegel voor de maatschappij. Hoe weinig is er-
voor nodig om mensen tot wandaden te drijven? Er is een passage waar drie jongens
worden gegeseld op het marktplein terwijl het hele dorp toekijkt. Ik dacht: als ik die
passage nou geloofwaardig kan maken, dat dit in een moderne, Nederlandse maat-
schappij gebeurt en dat iedereen daarna gewoon weer naar zijn werk gaat en het ver-
geet, dán werkt het boek. Het is een heel menselijk iets en ik geloof ook dat zoiets kan
gebeuren in een Nederlandse maatschappij. Dat zag je al toen die immigrantencrisis er
was, hoe weinig ervoor nodig was om mensen zich als een soort dieren te laten gedra-
gen, hoeveel geweld er was. Ieder soort verhaal kan je bewegen, kan je raken, kan je
aan het denken zetten, welk genre het ook is.

Zoek je die cross-over van genres bewust op in je boeken?
Nee, ik schrijf wel gewoon het verhaal dat ik wil schrijven. Ik probeer wel een inhou-
delijk verhaal te vertellen. Echo gaat aan de oppervlakte over een bergbeklimmer die
bezeten raakt door een berg, maar het is ook een heel mooi liefdesverhaal over obses-
sie, over een haast religieuze bezetenheid. Maar het is ook mijn doel om jou bang te
maken, natuurlijk. 

Je schrijft over dingen die je kent, die je na aan het hart liggen; dat komt er onge-
twijfeld in terug. Het is geen letterlijke vertaling daarvan, maar het komt er in bredere
zin zeker in terug. Vroeger begreep ik dat nooit helemaal, dacht ik: denkt zo’n schrij-
ver daar dan zo ingewikkeld over na? Is dat allemaal zo geconstrueerd en gefabri-
ceerd? Op een gegeven moment ben ik er wel achter gekomen: nee, dat is helemaal

56 Vooys | 38.1 | 2020 i n t erv ie w

‘Als ik mag kiezen tussen
een briljante recensie in de
nrc of honderdduizend
lezers, dan ga ik voor die
honderdduizend lezers.’

Vooys 38 1  04-03-20  15:08  Pagina 56



niet zo. Je vertelt een verhaal en omdat jij in deze tijdgeest leeft en jouw bagage hebt,
komen er dingen in die jij belangrijk vindt. En zo geldt dat ook voor iedere andere
schrijver in welke tijdsgeest dan ook. Sommigen zijn bewuster bezig met dat constru-
eren dan anderen. Maar in hoeverre mensen daar de verhaallagen en metaforen in her-
kennen en in hoeverre dat er bewust in is gestopt, dat is niet altijd hetzelfde. Dat is het
mooie van verhalen, die kunnen iets zeggen over de tijdgeest. Je kunt die dingen er in
lezen, maar dat zegt meer over hoe wij die tijdgeest nu interpreteren dan dat die
schrijver dat allemaal zo heeft geconstrueerd. 

Ik vind het ook interessant om dingen te herkennen doordat mensen bepaalde lin-
ken leggen tussen mijn werk en andere literaire werken die ik nog nooit heb gelezen,
of mythologie die ik vagelijk ken, wat dan ook. En dat is dan niet omdat ik dat bewust
allemaal erin heb gestopt, maar omdat uiteindelijk tussen alle verhalen overeenkom-
sten bestaan, tussen wat wij mensen interessant vinden en het soort verhalen dat wij
elkaar al honderden jaren vertellen. Een verhaal moet je raken, uiteindelijk. Als een
verhaal je niet raakt, dan onthoud je het niet, dan vergeet je het. Kijk zelf naar de ver-
halen die je het meest zijn bijgebleven: dat zijn de verhalen die je hebben kunnen laten
lachen, die je aan het huilen hebben gemaakt, die je echt bang hebben gemaakt. En ie-
der mens wordt geraakt door verhalen. 
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Irene Stengs

Sproetjestatoeages, tractoren en
monsterzwemtochten
De rol van emotie en ritueel bij het
populariseren van cultuur

In de rubriek ‘Verstand van Zaken’ reflecteren deskundigen in een essayistische vorm
op de stand van zaken in de hedendaagse literatuur, het boekenvak of de wetenschap.
Trends worden geduid, catastrofes voorzien en normen bevraagd. Deze keer onderzoekt
antropologe Irene Stengs welke processen bijdragen aan het populariseren van cultuur
en op welke manier emotie en ritueel hierbij een rol spelen. Ze gebruikt het huwelijk van
Prins Harry en Meghan Markle en de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden
als voorbeelden van high density events en bespreekt zo hoe nieuwe rituelen kunnen
ontstaan.

Op 19 mei 2018 volgden honderden miljoenen mensen wereldwijd de huwelijksvol-
trekking tussen Prins Harry en Meghan Markle. Indicatief voor de enorme aandacht
voor deze gebeurtenis waren de veertigduizend tweets per minuut tijdens de preek
van de Amerikaanse bisschop Michael Curry. De bisschop werd op slag wereldbe-
roemd, evenals zijn boodschap ‘The Power of Love’. Ook de biologische vlierbloesem-
citroenbruidstaart maakte veel los. Uitvoering en duurzaamheid werden alom 
geprezen, terwijl tegelijkertijd de breuk met traditie werd benadrukt: de traditionele
Britse koninklijke bruidstaart is gemaakt van fruitcake.1 De taart zal, evenals Meghans
trouwjurk, nog lang doorleven in steeds weer andere huwelijksrituelen. Minstens even
blijvend zijn de duidelijk zichtbare sproetjes van Meghan op de beelden van de brui-
loft, die vele jonge vrouwen hebben geïnspireerd tot het laten zetten van een sproetjes -
tatoeage.2 Deze voorbeelden laten zien hoe gebeurtenissen als een koninklijke bruiloft
de aanzet kunnen zijn tot het creëren, herinterpreteren en overdragen van allerlei cul-
turele handelingen en vormen, van preek tot sproetjestatoeage, en dat deze kunnen
beklijven in de meest uiteenlopende lokale contexten, wereldwijd.

Het huwelijk van Harry en Meghan is daarmee een goed voorbeeld van wat ik een
‘gebeurtenis van hoge dichtheid’ heb genoemd, een high density event: een gebeurtenis
waarvan de ontwikkelingen door velen op de voet worden gevolgd, en die tegelijkertijd
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1 https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a14018988/prince-harry-meghan-
markle-wedding-cake/, laatst geraadpleegd: 01-12-2019. 

2 https://www.harpersbazaar.com/beauty/a22481930/meghan-markle-freckle-tattoos/, laatst
geraadpleegd: 01-12-2019.
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op uiteenlopende wijzen mensen tot handelen aanzet en nieuwe vormen van handelen
oproept. (Stengs 2018) High density events zijn intensief in die zin dat sentimenten en
emoties een belangrijke aanjager vormen voor een snelle, zich voortdurend herhalen-
de productie van (deel)verhalen en beelden, en omgekeerd. Ze kunnen dan ook haast
niemand ontgaan, ongeacht wat iemand ervan vindt. Ik beschouw de notie high densi-
ty event als een attenderend begrip, een begrip dat bedoeld is om een gevoeligheid te
ontwikkelen voor bepaalde verschijnselen in de sociale werkelijkheid die enerzijds
een aantal overeenkomsten vertonen maar anderzijds empirisch altijd weer een ande-
re vorm aannemen. (Blok 1976) Het belangrijkste kenmerk van een gebeurtenis van
hoge dichtheid is dat deze voor kortere of langere tijd de intensieve aandacht en be-
trokkenheid van grote groepen mensen weet te genereren. In bijna alle gevallen gaat
het om situaties waarin leven en dood, helden en schurken, recht en onrecht de basis-
ingrediënten zijn, zoals in vele vormen van entertainment. 

Recente voorbeelden van zich binnen Nederland afspelende gebeurtenissen van
hoge dichtheid zijn de monsterzwemtocht(en) van Maarten van der Weijden, de
Oostvaardersplassenprotesten (een high density event in afleveringen), en de stik-
stofprotesten van boeren en bouwers. Een recent voorbeeld van een mondiaal high
density event dat ook in Nederland erg tot de verbeelding sprak was de zoektocht
naar en de uiteindelijke bevrijding van de ‘Wilde Zwijnen’, het Thaise jeugdelftal en
hun coach, uit een grot in het noorden van Thailand. Anders dan een regulier nieuws-
item ontvouwt een high density event zich langs de lijnen van reeds bestaande collec-
tieve voorstellingen, angsten en verlangens. Zo kunnen we begrijpen hoe al tijdens
Van der Weijdens eerste zwemtocht de vergelijking met het lijden van Jezus onderdeel
werd van het verhaal;3 hoe de uitgemergelde paarden achter de hekken van de 
Oostvaardersplassen geassocieerd werden met beelden van Joodse gevangenen in
concentratiekampen;4 en hoe door het veelvuldig inzetten op ‘oer-Nederlandse’ sym-
boliek tijdens het boerenprotest (klompen, vlaggen, koeien, ‘eten van eigen bodem’)
krachtige sentimenten rondom een verenigd Nederland en het echte Nederland naar
boven kwamen. 

Gebeurtenissen van hoge dichtheid zijn interessant omdat ze licht werpen op de
processen die bijdragen aan de popularisering van cultuur. In dergelijke gebeurtenis-
sen worden culturele vormen, handelingen en objecten via beeld en tekst in hoog tem-
po overgedragen en uitgewisseld, processen waar in principe iedereen bij betrokken
kan zijn. De centrale rol van sociale media in het leven van alledag geeft aan deze pro-
cessen van popularisering van cultuur nog een extra versnelling. Het meest recente
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3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-lijden-van-maarten-van-der-weijden-he-
dendaagse-devotie-rond-de-friese-wateren~b0bf79bc/?referer=https%3A%2F%2Fwww.goog-
le.com%2F; https://www.mijnkerk.nl/blog/waarom-het-lijden-maarten-van-der-weijden-
voor-mij-iets-messiaans-heeft, laatst geraadpleegd: 01-12-2019.

4 https://wnl.tv/2018/03/05/boswachter-demonstranten-oostvaardersplassen-weten-praten/,
laatst geraadpleegd: 01-12-2019.
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voorbeeld uit de Nederlandse context is de verandering van de betekenis en inzet van
de tractor. Van degelijk landbouwvoertuig is de tractor van de ene op de andere dag
getransformeerd tot een symbool van protest, een iconisch beeld dat vervolgens boe-
ren in Duitsland en Nederlandse bouwbedrijven inspireerde tot vergelijkbare acties.
Het boerenprotest als thema van het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2019 illus-
treert hoe door populariseringsprocessen gebeurtenissen in ongeveer elke context
opnieuw kunnen opduiken.

Dit perspectief op cultuur gaat in tegen een opvatting van cultuur waarin traditie en
onveranderlijkheid vooropstaan. In een wereld vol onzekerheden wordt cultuur en, in
het verlengde hiervan, erfgoed door velen ervaren als een ankerpunt van stabiliteit, als
een vastomlijnd geheel van handelingen en ideeën dat los van plaats en tijd het onver-
vreemdbare bezit vormt van een afgebakende groep mensen of gemeenschap. Vooral
feesten en rituelen lenen zich bij uitstek voor een ideaaltypische kijk op het authentie-
ke als de echte gebruiken en gewoonten van een bepaalde streek, groep of samenle-
ving. Hedendaagse fenomenen als sproetjestatoeages, Halloween zombie walks of 
meezingversies van de Matthäus Passion – bij uitstek voorbeelden van gepopulari-
seerde cultuur – vallen in een dergelijke cultuuropvatting meestal buiten beeld.

Ik spreek bewust van gepopulariseerde cultuur en niet van populaire cultuur.
Waarbij populaire cultuur in de sociale- en geesteswetenschappen min of meer be-
schouwd wordt als een afgebakend veld van onderzoek – vaak gericht op specifieke
(tekstuele) genres als popmuziek, cabaret, strips, film – benadrukt de notie gepopulari-
seerde cultuur dat culturele vormen (rituelen, muziek, kleding, gerechten, teksten) van
ongeacht welke groep of sociale klasse in principe gepopulariseerd kunnen worden.
Anders dan onderzoek naar populaire cultuur, dat vaak gebaseerd is op (impliciete)
aannames over wat deze cultuur juist wel of niet onderscheidt van andere vormen van
cultuur, zoals massacultuur, commerciële cultuur, volkscultuur, hoge/lage cultuur, ar-
beiderscultuur (Fiske 2010; Storey 2018), richt onderzoek naar gepopulariseerde cul-
tuur zich op de dynamiek van culturele vormen en praktijken. De onderzoeker dient
de processen van overdracht, verandering en selectie te plaatsen binnen de bredere
maatschappelijke context waarbinnen deze plaatsvinden. De huidige samenleving,
waar steeds meer waarde wordt gehecht aan het overdragen, uitdragen en bescher-
men van de ‘eigen’ culturele identiteit, kent een aaneenschakeling van grotere en klei-
nere culturele-identiteitspolitieke kwesties, waarbij gevoelens over tradities als ‘eigen’
cultureel erfgoed botsen met andere opvattingen over diezelfde tradities als kwetsend
of uitsluitend. De emoties rondom het behoud dan wel de verandering van de figuur
van Zwarte Piet en de barbecues met varkensvlees voor de deuren van moskeeën tij-
dens de ramadan zijn hier duidelijke voorbeelden van.5

Dergelijke politieke en emotionele contexten maken onderzoek naar de processen
van popularisering van cultuur en het maken van erfgoed des te relevanter. Het is mijn
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suggestie om bij dit onderzoek vooral ook de blik te richten op de rol van rituelen en
geritualiseerde handelingen: als momenten van bijzondere betekenis, het zijn immers
onderbrekingen van het dagelijks leven, kunnen rituelen sterke gevoelens van ver-
bondenheid oproepen (en daarmee ook van uitsluiting). Bovendien hebben rituelen
vanwege hun herhaalbaarheid het vermogen om de overdracht van culturele vormen
te naturaliseren en deze te legitimeren, in de huidige tijd steeds vaker als een vorm van
cultureel erfgoed. Zoals ik aan de hand van de 11stedenzwemtocht van Maarten van
der Weijden als voorbeeld zal laten zien vinden tijdens rituelen meestal processen van
vermeerdering, uitvergroting en vererfgoedisering plaats, rituele processen die vaak
ook de kern van high density events uitmaken. 

Gezien de opwinding en emoties die opborrelen bij het idee alleen al dat er weer een
Elfstedentocht verreden zou kunnen worden, kan om te beginnen gesteld worden dat
deze traditionele schaatstocht al een hoog high density potentieel heeft. De Elfsteden-
tochttraditie wordt beschouwd als Fries dan wel Nederlands cultureel erfgoed
(‘schaatsen op natuurijs’) dat door opwarming van het klimaat bedreigd wordt.6

Maarten van der Weijden boorde dit emotionele potentieel als het ware aan met zijn
plan om de bijna 200 kilometer van de ‘tocht der tochten’ te gaan zwemmen: die extra
grote inspanning kan worden gezien als een vorm van rituele uitvergroting. Het initia-
tief sprak breed tot de verbeelding. Vanuit het hele land trokken duizenden mensen in
oranje, net als bij de klassieke Elfstedentocht, naar Friesland om bij beeldbepalende
Elfstedentochtlocaties – zoals het bruggetje bij Bartlehiem – met eigen ogen te kunnen
zien hoe de zwemmer, het ritueel van de schaatstocht volgend, zijn stempelkaart te-
voorschijn haalde. Daarnaast volgde de opzet van de tocht het welbekende en steeds
populairder wordende rituele format van de ‘extreme liefdadigheids-uitdagingen’,
waartoe bijvoorbeeld ook de jaarlijkse Alpe d’HuZes voor k w f Kankerbestrijding
behoort.7 Bij dergelijke acties is de aandacht van het publiek onontbeerlijk. Dat brengt
met zich mee dat ieder nieuw initiatief het vorige – liefst verre – moet overtreffen. Met
zijn 11stedenzwemtocht overtrof Van der Weijden zijn eerder voor het goede doel ge-
zwommen lange afstandstochten.8 Door in zijn liefdadigheidstocht de heroïek van de
legendarische schaatstocht op te roepen en deze te koppelen aan zijn eigen poging he-
lemaal tot het uiterste gaan verzekerde Van der Weijden, zelf overlever van kanker,
zich van een ongekende publieke betrokkenheid. Dit kwam mede doordat met sbs6-
programma Hart van Nederland was geregeld dat de zwemtocht via een livestream te
volgen was. Hij redde het niet, maar haalde ruim 5 miljoen euro op. De beelden van de
uitgeputte Maarten, en zijn verrimpelde voeten werden meteen iconisch: zij staan
voor lijden, zelfopoffering en doorzettingsvermogen. 
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De zwemtocht van Van der Weijden riep een aantal nieuwe geritualiseerde vormen
op. Ten eerste verpopulariseerde Van der Weijden zelf zijn zwemtocht in de vorm van
een 11steden Theatertocht in de winter van 2018/2019, langs 11 Nederlandse steden,
waarvan van elk kaartje ook weer 11 euro naar onderzoek naar kanker ging. Ten twee-
de werd de tocht vererfgoediseerd met de oprichting van een beeld-cum-
herdenkingsplek bij het plaatsje Burdaard, de plek waar de zwemmer in 2018 zijn tocht
moest opgeven. Ten derde is in het kielzog van de held het zwemmen van (een deel
van) de 11stedenzwemtocht een populaire vorm van geld inzamelen voor goede doelen
of startups geworden. 

Door het mobiliseren van bestaande, breed gedeelde positieve sentimenten rond-
om de Elfstedentocht, heldendom en Nederlandse identiteit, konden de zwemtochten
van Maarten van der Weijden zich ontwikkelen tot high density events. De tochten
vertellen een succesverhaal over leven, dood, eensgezindheid, doorzettingsvermogen
en zelfopoffering: positieve waarden en ervaringen die ingebed zijn in cultureel-
identiteitspolitieke opvattingen over nationale eigenheid. Hierdoor krijgen de hande-
lingen, personen en objecten die de gebeurtenissen vorm en inhoud hebben gegeven
een bijzondere, morele betekenis die voortleeft in iconische beelden en gepopulari-
seerde culturele vormen en producties.
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De urgentie van een eigen stem

Young Adult-fictie (verder YA-fictie), diversiteit en inclusiviteit staan vandaag de dag
binnen de jeugdliteratuur hoog op de (inter)nationale onderzoeksagenda. Diversiteit
is een veelomvattend begrip dat volgens de definitie van de #WeNeedDiverseBooks
organisatie ‘all diverse experiences, including (but not limited to) LGBTQIA, Native,
people of color, gender diversity, people with disabilities, and ethnic, cultural, and re-
ligious minorities’ omvat. (w n db 2016) Onderzoek laat zien dat in de Nederlandse
jeugdliteratuur de discussie over diversiteit vooral is toegespitst op de uitsluiting van
schrijvers en personages van niet-westerse afkomst. (zie Van Voorst 2007, 2017) Ook
internationaal is er veel aandacht voor (het gebrek aan) culturele diversiteit in jeugd-
boeken. Vooral Angelsaksische landen hebben op dit gebied een relatief lange onder-
zoekstraditie. Daar zijn The All-White World of Children’s Books (1965) van Nancy 
Larrick en Mirrors, Windows, and Sliding Glass Doors (1990) van Rudine Sims Bishop in-
middels klassiekers.

YA-fictie is de afgelopen twee decennia een van de snelst groeiende segmenten in
de jeugdliteratuur gebleken. In de Verenigde Staten bestaat de term al sinds de jaren
zestig van de vorige eeuw, maar in Nederland heeft YA als label pas in het begin van
het nieuwe millennium voet aan de grond gekregen. Met deze boeken voor lezers tus-
sen kindertijd en volwassenheid hopen bemiddelaars het tij van een afnemende lees-
cultuur onder adolescenten te keren. Studies naar YA-boeken (onder anderen Trites
2000) richten zich vooral op het potentieel van dit genre voor de identiteitsvorming
van jongeren. 

In het eerste hoofdstuk van Inclusive Young Adult Fiction geeft Melanie Ramdarshan
Bold een overzicht van het internationale onderzoek naar inclusiviteit en YA-fictie en
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verantwoordt ze de keuzes die ze in haar eigen studie maakt. Zo zegt ze een voorkeur
te hebben voor de termen multi-etnisch en multicultureel boven divers. Het laatste be-
grip vindt ze problematisch, omdat het otherness impliceert met wit als de norm. Om
dezelfde reden heeft ze moeite met de noemer authors of colour. Toch gebruikt 
Ramdarshan Bold deze term zelf ook, naast noties als minderheidsauteurs en racialised
authors. De begrippen benadrukken de achterstandspositie van deze auteurs en door
het gebruik ervan toont ze zich naar eigen zeggen solidair met hun strijd voor gelijke
behandeling. 

Haar keuze voor Young Adult licht ze toe in het tweede hoofdstuk, waarin ze daar-
naast de geschiedenis van YA-fictie samenvat. Haar eerste argument betreft de 
belangrijke rol die media, boeken voor kinderen en jongeren spelen in de identiteits-
vorming van hun lezers. Ramdarshan Bold gebruikt dit argument voor alle media on-
geacht doelgroep, maar onderzoek zoals dat van Trites (2000) laat zien dat identiteits-
vorming in YA-fictie meer dan in media voor andere leeftijden op de voorgrond staat.
Haar tweede argument is dat YA-boeken veelal meebewegen met maatschappelijke
ontwikkelingen en daarom meer dan andere genres openstaan voor multiculturaliteit.
Het derde en laatste argument is de populariteit van YA-boeken onder jongeren. Het
zijn de boeken die ze zelf kiezen om te lezen. Omdat volwassenen om die reden een
minder grote rol in de bemiddeling tussen boek en lezer spelen dan bij jongere kinde-
ren het geval is, kunnen adolescente lezers direct worden aangesproken. 

In het vervolg van het boek komt het specifieke karakter van YA-fictie echter veel
minder aan bod dan lezers op basis van dit hoofdstuk mogen verwachten. De focus ligt
met name op de auteurs en de uitgevers van de boeken in plaats van op de teksten en
hun lezers. Daarmee kiest Ramdarshan Bold voor een benadering van multi-etniciteit
die afwijkt van die in andere recente onderzoeken. Waar studies zoals Imagining 
Sameness and Difference in Children’s Literature (Immel & O’Sullivan 2017) vooral tekstge-
richt zijn en focussen op de representatie van nationaliteiten en culturen in jeugdboe-
ken, vertrekt Ramdarshan Bold vanuit een institutioneel perspectief. Deze andere
 invalshoek laat zien dat het gebrek aan inclusiviteit in jeugdliteratuur een gevolg is van
veel meer factoren dan enkel op basis van tekstgericht onderzoek kan worden vastge-
steld. Ramdarshan Bold biedt met haar studie inzicht in de manier waarop de uitge-
versindustrie machtsverhoudingen tussen culturele groepen in stand houdt. 

Inclusive Young Adult Fiction is onderdeel van een groter project dat zowel kwantita-
tief als kwalitatief van aard is. Het kwantitatieve onderzoek betreft een beschrijving
van het aanbod aan YA-boeken van auteurs van kleur in Groot-Brittannië tussen 2006
en 2016 in relatie tot het totale aantal gepubliceerde boeken in dit segment. Het kwali-
tatieve deel bestaat uit half-gestructureerde interviews met veertien Britse auteurs
van kleur uit een totaal van veertig, die in de kwantitatieve database als zodanig ge-
ïdentificeerd werden. Dit aantal komt neer op anderhalf procent van alle auteurs die in
dit tijdvak YA-fictie publiceerden. Het boek is hoofdzakelijk gebaseerd op het kwali-
tatieve onderzoek. Jammer genoeg geeft Ramdarshan Bold in het eerste hoofdstuk
geen verantwoording van de vragen die ze deze auteurs heeft gesteld. Ze volstaat met
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de melding dat ze de schrijvers enkele kernvragen heeft voorgelegd die ze vervolgens
heeft uitgebreid met vervolgvragen. Lezers kunnen uit het vervolg van de studie wel
afleiden wat de belangrijkste kwesties zijn die in de interviews ter sprake zijn geko-
men – vooroordelen ten aanzien van niet-westerse auteurs, de druk die uitgevers uit-
oefenen op auteurs om in hun boeken vooral over identiteitskwesties te schrijven, de
marketing van hun werk – maar het had de leesbaarheid van de studie vergroot wan-
neer Ramdarshan Bold de interviews meteen inhoudelijk beter in de verf had gezet. 

In het derde hoofdstuk bespreekt Ramdarshan Bold de gevolgen die de conglome-
ratie van de Angelsaksische uitgeverswereld heeft voor auteurs van kleur. Ze laat zien
dat daarover globaal gesproken twee tegengestelde verhalen bestaan. Het ene verhaal
betreft de hedendaagse grotere ruimte voor nicheproducten, het andere verhaal is dat
de productie nu juist steeds homogener wordt. Uitgevers erkennen dat er op de boe-
kenmarkt te weinig aandacht is voor multiculturaliteit. Tegelijkertijd zien zij zich 
genoodzaakt hun aanbod af te stemmen op de vraag van het grote publiek die hoofd-
zakelijk bepaald wordt door de stem van witte vrouwelijke recensenten. Uitgevers
lossen dit dilemma volgens de auteurs op door hen onder druk te zetten zich aan te
passen aan de vraag van lezers. De interviews laten zien dat schrijvers van kleur zich
inderdaad conformeren om hun kans op publicatie te vergroten. Wit blijft de norm en
het kader waarbinnen hun verhalen geschreven worden. Een aantal auteurs kiest er-
voor werk uit te geven bij kleine, alternatieve uitgeverijen die ruimte bieden voor de
eigen verhalen. Het risico daarvan is echter dat ze geïsoleerd raken en daardoor wei-
nig succesvol zijn. Ramdarshan Bold concludeert dat er alle reden is om pessimistisch
te zijn over multiculturaliteit in de uitgeversindustrie in het Verenigd Koninkrijk. Veel
auteurs van kleur voelen zich er buitenstaanders. Toch blijven ze schrijven, ondanks
de boodschap dat ‘diverse’ verhalen niet verkopen. Ze proberen te overleven. Dit der-
de hoofdstuk geeft een goed beeld van hoe de industrie werkt en welke obstakels au-
teurs van kleur tegenkomen wanneer ze hun eigen verhalen willen publiceren.

Het vierde en voorlaatste hoofdstuk van het boek gaat in op de impact van de cultu-
rele eenvormigheid in kinder- en YA-boeken op de identiteit van auteurs en lezers.
Ramdarshan Bold verkent deze kwestie opnieuw op basis van de eerdergenoemde in-
terviews waarin ze onder meer vroeg naar de eigen leeservaringen van niet-westerse
auteurs. De meeste schrijvers bevestigen dat het gebrek aan boeken die personages
van kleur representeren de identiteitsvorming in hun jeugd negatief beïnvloed heeft.
In dit deel van het vierde hoofdstuk herhaalt Ramdarshan Bold een aantal punten die
in hoofdstuk drie al uitgebreid aan bod zijn gekomen. Wel koppelt ze de ervaringen
van de auteurs nu aan de notie van de ‘single story’ van de Nigeriaanse schrijfster Chi-
mamanda Ngozo Adichie. (2009) Ramdarshan Bold laat zien hoe auteurs van kleur
zich in hun verhalen verzetten tegen het eenzijdige verhaal van ‘Britishness’ in de lite-
ratuur en welke hindernissen zij daarbij in hun loopbaan tegenkomen: de problemen
financieel te overleven, het gebrek aan rolmodellen en het gebrek aan steun van uitge-
vers. 

In de conclusie brengt Ramdarshan Bold de belangrijkste thema’s en uitgangspunten

66 Vooys | 38.1 | 2020 r ece nsie

Vooys 38 1  04-03-20  15:08  Pagina 66



nog eens samen, herhaalt ze de noodzaak van verandering en wijst ze op de urgentie
voor auteurs van kleur om een eigen stem te krijgen. Ze zet de barrières nogmaals op
een rijtje en sluit af met de mogelijkheden die er zijn om via bibliotheken, scholen, rol-
modellen en netwerken meer aandacht te vragen voor multiculturaliteit in de litera-
tuur. Door auteurs van kleur zelf aan het woord te laten geeft Ramdarshan Bold met
haar studie een belangrijke impuls aan de kritiek op een ‘wit’ uitgeversbeleid. Haar
conclusies ten aanzien ‘the all-white world’ van jeugdboekenuitgeverijen waren nog
overtuigender geweest wanneer ze de interviews wat systematischer had uitgewerkt
en de herhalingen naar het einde toe had geschrapt. Het boek is desalniettemin een
zeer bruikbare bron voor toekomstig onderzoek naar de positie van auteurs van kleur
bij Nederlandse uitgeverijen van jeugdliteratuur. 
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Na de jazz de memes en dan niks
Doemdenken met Danesi

Ik beschouw mezelf als een populaire cultuuronderzoeker en aficionado, net als 
Marcel Danesi, de auteur van het essay ‘Memes and the Future of Pop Culture’, maar
dan van een heel ander type. Danesi is redacteur van de Brill-essayreeks Brill Research
Perspectives in Popular Culture en auteur van een groot aantal publicaties over populair-
culturele fenomenen als brands, fast food, stilettohakken en sigaretten. Hij beschouwt
in zijn essay de internetmeme en speculeert over de betekenis van dit fenomeen via
een keur aan verwijzingen naar de grote filosofen van de afgelopen eeuw. Hij lijkt een
postmodernist, gegeven zijn belangstelling voor populaire cultuur en waardering
voor filosoof Jean Baudrillard, maar hij is er, in de voetsporen van mediawetenschap-
per en filosoof Marshall McLuhan, eentje met een pessimistische inslag. Zijn essay
gaat namelijk helemaal niet over de toekomst van ‘Pop Culture’ (en eigenlijk van Cul-
tuur zoals we die kennen), maar over haar einde.

Cultuur wordt op heel verschillende manieren bestudeerd. Ik ben een publiekson-
derzoeker, geïnteresseerd in alledaagse betekenisgeving. Danesi is een essayist die
geïnteresseerd is in een vorm van cultuurkritiek middels het duiden van teksten, ob-
jecten en culturele fenomenen. Het grootste verschil tussen Danesi’s werk en dat van
mij zit hem in het denken over macht. Danesi (h)erkent dat er denkers en onderzoe-
kers zijn die het opsporen van machtsverschillen en het in stand houden daarvan –
binnen populaire cultuur – belangrijk vinden, maar hij vindt dat simpelweg geen 
interessant thema. Wat hem betreft zijn er vormen van Pop Culture (die hij soms aan-
duidt als Popular Culture, soms als Pop Art) die enorme zeggingskracht hebben ge-
kregen en net als ‘hoge’ kunst of literatuur de moeite waard zijn om op zichzelf te 
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worden bestudeerd. Het zijn voor hem letterlijk cultuurdragers. Zijn interesse in me-
mes gaat precies hierover: Danesi is bezorgd dat memes, als onderdeel van populaire
cultuur, Pop Culture aan zijn einde brengen. 

Voor wie niet weet wat memes zijn: dit zijn via sociale media circulerende bewerkte
audiovisuele objecten zoals foto’s of cartoonfiguren (vaak stills uit films of online vi-
deo’s) die zijn voorzien van een tekst waarin de maker al dan niet commentaar levert
op de stand van zaken in de wereld. Een voorbeeld hiervan is een meme van Paris 
Hilton voor een automaat met cartoonpoppetjes. Ze houdt er een omhoog en zegt:
‘Actually, can I have five more of these little blond bitches?’ In het geval van deze meme
staat er boven dit fotootje: ‘Barca going back to Ajax during the summer transfer
window’. Hiermee ridiculiseert deze meme het topvoetbal en het geld dat er in om
gaat. Daarnaast spreekt er uit deze meme een belediging aan het adres van de mana-
gers en trainers van de grote voetbalclubs. Zoals elke meme gaat ook deze zijn eigen
leven leiden: iemand anders voorziet de foto weer van een andere tekst en zo gaan 
Paris Hiltonmemes als een lopend vuurtje rond, om op een gegeven moment weer uit
te doven. Danesi beschouwt memes echter, verbazingwekkend genoeg, niet als maat-
schappijkritiek of commentaar in de vorm van alledaagse humor, maar als oninteres-
sant vermaak. 

Danesi en ik zijn het er wel over eens dat memecultuur vluchtig is. Het is nanocul-
tuur, kiekjes die razendsnel komen en gaan. Memecultuur zou daarom volgens Danesi
de frontale cortex beschadigen en leiden tot ‘source amnesia’ (44). Het moderne brein
kan niet meer onthouden waar herinneringen vandaan komen, zo schrijft hij: ‘[w]e ha-
ve become more and more reliant on externally-available memory systems. (...) The
result is that we now have lower rates of recall especially since we know that we can
Google information on the spot.’ (45) Later herhaalt hij het argument dat memecultuur
het begin van het einde van cultuur is. Als het ons niet meer lukt om de ‘auteurs’ te ont-
dekken die kleine heftige memetrends starten, dan kunnen we niet verwijzen en als
dat niet mogelijk is, kunnen we cultuur niet verder bouwen. Dan verlaten we ons enkel
op wat onmiddellijk beschikbaar is en verliezen we de discipline en sociale controle
van het boekdruktijdperk. (59-61) Het individuele brein wordt niet meer getraind:
‘everything and anything can assume validity, and true artistic innovation is inhibited’.
(63) ‘The connected intelligence world’ geeft ons ‘false experts and hucksters’. (66) We
verworden tot een ‘amorphous mass of non-thinkers’: ‘previous modes of intelligence
become obsolete’. (66) Danesi meent dat memecultuur ons collectieve brein bescha-
digt. Ons rest een groot niks.

Als je, zoals Danesi, Pop Culture begrijpt als tegenstrever van het Amerikaans puri-
tanisme, als voortbrenger van de jazz en de kunst van bijvoorbeeld Andy Warhol (Pop
Art), dan schiet memecultuur als fenomeen van populaire cultuur zeker tekort. Vooral
ook als je stelt dat met de waardering voor niet-witte artiesten eigenlijk de zwarte bur-
gerrechtenbeweging begint. Hoe pijnlijk is het dan te constateren dat de huidige jeugd
zich onledig houdt met suffe plaatjes zonder, volgens Danesi, enige creatieve of artis-
tieke waarde. 
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Nergens maakt Danesi duidelijk waarom hij Pop Culture en Popular Culture gelijk-
stelt, noch waarom hij jazz daar het ultieme voorbeeld van vindt. Evenmin wordt dui-
delijk waarom hij juist memes de belichaming vindt van de hedendaagse Popular Cul-
ture. Danesi lijkt McLuhan te volgen in zijn opvatting over nieuwe media. In McLuhans
vroege werken Understanding Media. The Extensions of Man (1964) en The Meaning is the
Massage (1967) beschouwt hij alle media als technologieën van communicatie die de
manier waarop we ons tot de wereld verhouden bepalen. Daarnaast vormen en bepa-
len media volgens McLuhan onze zintuigen en daarmee de manier waarop we de we-
reld organiseren en interpreteren. Ook Danesi is op zoek naar technologische vormen
die de nieuwe media tot leven brengen en op hun beurt het menselijk brein en hande-
len veranderen. De meme dient zich dan aan als de recentste populaire cultuurvorm
die Danesi ontwaart.

Er zijn veel aanwijzingen dat het niet goed gaat met de wereld, maar memecultuur
lijkt me hiervan niet het grootste probleem. In relatie tot populaire cultuur ligt het wat
mij betreft meer voor de hand om te onderzoeken, of beschouwen, hoe realitygenres
de macht van experts hielpen te breken. Zo vonden ‘gewone’ mensen hun weg naar de
televisieschermen en ontmaskerden persoonlijke opnamen van soldaten in de Abu
Ghraibgevangenis de daar heersende wantoestanden. Het perverse effect van die
schijnbare democratisering is dat we onszelf tegelijkertijd hebben afgesneden van
kennis die wellicht zou kunnen helpen bijvoorbeeld de klimaatcrisis te slechten, om
maar een nijpende kwestie te noemen. Klimaatsceptici gedijen in het toegenomen
wantrouwen jegens experts. Dat de belangen van grote industriële spelers daarmee
gediend worden, wordt daarbij over het hoofd gezien. Hoeveel spannender wordt de
studie van populaire cultuur als bijvoorbeeld Boer zoekt Vrouw wordt gebruikt om de
acties van agriculturele ondernemers te begrijpen die hun trekkers in het Provincie-
huis van Groningen parkeerden, uit protest tegen maatregelen tegen te hoge stikstof-
niveaus? Nostalgische verheerlijking van het landelijk leven lijkt een betere verklaring
voor de gevonden Nederlandse politieke identiteit dan een danesiaanse neurobiologi-
sche duiding van het collectieve brein. 

Desalniettemin ben ik niet zo pessimistisch over de staat van de cultuur van van-
daag de dag als Danesi, dus misschien heb ik gemakkelijk praten. Toch een voorbeeld.
Vanwege de strijd om televisie, nu te zien via een veelheid aan schermen, zijn we in een
tweede gouden televisie-eeuw beland met meer kwaliteitstelevisie dan ooit. Hoewel
fake news een probleem is, toegegeven, is het tegelijkertijd onze toegenomen collectie-
ve slimheid die ons in staat stelt om te genieten van complexe series met veel verhaal-
lijnen en van satirische nieuwsprogramma’s die ons ertoe aanzetten om de wereld 
kritisch te bezien en daar onze opinies over te vormen. Denk bijvoorbeeld aan The 
Daily Show of Zondag met Lubach.

Populaire cultuur is tegelijkertijd het strijdveld en speelveld waar we uitzoeken wie
we zijn en hoe we gezien willen worden. Danesi zal dit niet met me eens zijn: identiteit
en representatie zijn geen trefwoorden in McLuhans universum. Misschien dat de vol-
gende delen van de Brillserie Popular Culture vanuit een ander perspectief zullen 
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worden geschreven. Mochten de uitgever en de hoofdredacteur de serie onder de hui-
dige naam willen voortzetten, dan lijkt dat me zelfs de enige juiste weg. Maar zolang er
titels met Pop Culture verschijnen, weet ik direct dat het niet over mijn wereld gaat,
maar over die van de Kunst. Immers, je kunt van jazz beweren dat het als ‘lage cultuur’
begon, maar het is allang Kunst, en het oeuvre van Kanye West wordt dat vast ook. En
wie weet, kan het zelfs met memes nog wat worden.
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Rivke Jaffe & Martijn Oosterbaan (red.)
Most Wanted. The Popular Culture of Illegality
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2019
128 pagina’s
isbn 9789463727525

Inge van de Ven

De zintuiglijke geneugten van het criminele

Criminaliteit is en blijft een onuitputtelijke bron van vermaak in de populaire cultuur.1

Zo zal de populariteit van series als Narcos, Casa de Papel of het wat oudere Breaking Bad
de meeste lezers niet ontgaan zijn. Willem Holleeder mocht met nieuwsgierige stu-
denten in gesprek bij het programma College Tour. En boeven als Pablo Escobar, Don
Corleone en Jesús Malverde worden als helden en in het geval van laatstgenoemde
zelfs als heilige vereerd. Hoe valt die aantrekkingskracht te verklaren? 

Wellicht doordat de gemiddelde netflixkijker zichzelf braaf aan duizenden regel-
tjes houdt, op tijd de belastingformulieren invult en de parkeerbonnen betaalt. Mee-
kijken met een leven buiten de wet is dan een fijne vorm van escapisme. Maar dat is
slechts een oppervlakkige lezing van de veelzijdige relatie tussen populaire cultuur en
criminaliteit, en die zegt nog niet zoveel over het effect van die producten op real-life
bendes en outlaws. Dergelijke thema’s werden behandeld in de exhibitie Most Wanted in
het Museum Volkenkunde in Leiden, aan de hand van bijzondere voorwerpen, kle-
ding, verhalen, virtual reality en interviews. 

Eerder dit jaar verscheen naar aanleiding van deze tentoonstelling de catalogus
Most Wanted. The Popular Culture of Illegality.2 Deze kwam tot stand als onderdeel van
het onderzoeksprogramma The Popular Culture of Illegality, onder leiding van de redac-
teurs Rivke Jaffe (professor in Urban Geography, Planning and International 
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1 Leestip: in Natural Born Celebrities (2005) onderzoekt David Schmid het fenomeen van de serie-
moordenaar als beroemdheid, waar een ware industrie omheen is ontstaan, inclusief action figures. 

2 De exhibitie werd gecureerd door Eijda Tervoort, Martin Berger, Daan van Dartel en Roberto
Luis Martins (die hierover het laatste essay in het boek schreef). 
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Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam) en Martijn Oosterbaan
(universitair hoofddocent Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht). In een
introductie door de redacteurs en in de tien daaropvolgende hoofdstukken door au-
teurs uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden, onderzoekt Most Wanted de
rol van populaire cultuur in de legitimering van criminele organisaties. In culturen
over de gehele wereld functioneren criminele groepen vandaag de dag nog als machti-
ge, aan de staat gelijk zijnde organisaties die zorg dragen voor gemarginaliseerde
groepen in de samenleving: denk aan Italiaanse, Japanse en Russische maffia, maar
ook aan gangs in de Braziliaanse favela’s en Zuid-Afrikaanse townships. 

De schrijvers van de catalogus hebben zich tot doel gesteld deze fenomenen te on-
derzoeken. Daarbij gaan zij verder dan de geijkte theorieën die de invloed van crimi-
nele organisaties vaak aan de hand van twee factoren verklaren: enerzijds hun gebruik
van geweld en intimidatie, en anderzijds dat ze lokale bevolking voorzien van materië-
le goederen en diensten. Most Wanted gaat verder: hier wordt juist gekeken naar de rol
van film, televisieseries, muziek, kleding, tatoeages en zelfs supermarkten bij het tot
stand komen van die invloed. Populaire esthetiek, zo luidt het argument, is zeer bepa-
lend in het bestendigen en legitimeren van criminele autoriteit. 

De rode draad door de collectie is de ‘politiek van het esthetische’. Het idee is dat de
strategieën die het volk ertoe aanzetten om bepaalde criminelen te omarmen en te
steunen, minstens zozeer op esthetische ervaringen gestoeld zijn als op ratio en logica.
In navolging van Kants notie van sensus communis betogen de auteurs dat de politieke
aard van de populaire cultuur is gelegen in de manier waarop cultuuruitingen een ge-
voel van samenleven creëren en bevestigen. Populaire cultuuruitingen beïnvloeden
hoe mensen datgene wat ze gemeen hebben zien en begrijpen, en hoe ze hun rol in de
samenleving beschouwen.

De filosofie van Jacques Rancière over de verdeling van het zintuiglijk waarneem-
bare, zoals bijvoorbeeld uiteengezet in Het esthetische denken (2007), speelt in verschil-
lende hoofdstukken een sleutelrol. Volgens de Franse filosoof organiseren de vormen
van zintuiglijkheid die in een bepaalde cultuur voorhanden zijn, de input voor onze er-
varing. Dankzij de zintuiglijke waarneming ontstaat een gedeeld zintuiglijk domein:
‘Een delen van het zintuiglijk waarneembare legt (...) een gedeelde gemeenschappe-
lijkheid (...) vast.’ (2007: 15) Wat binnen dat domein valt, bepaalt wat gezien en gezegd
kan worden, en bij implicatie ook wat niet gezien en gezegd kan worden. De politieke
gemeenschap ontstaat vanuit die gedeelde zintuiglijke gemeenschappelijkheid, maar
het laatstgenoemde zorgt er ook voor dat het politieke opgedeeld wordt. De zintuig-
lijkheid bepaalt dus zowel de organisatie van de waarneming als de grenzen van de ge-
meenschap. De zintuiglijkheid wordt continu gevormd in de opvoeding, educatie en
de media. De manier waarop zintuiglijk wordt waargenomen is daarmee net zozeer de
inzet van de politiek als van de esthetiek. 

Waar de meeste essays thematisch een multimediale invalshoek hebben, heeft dit
kader van de politiek van het esthetische als voordeel dat de verschillende fenomenen
beschreven worden in termen van input voor meerdere zintuigen. Zo krijg je als lezer
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een rijke beschrijving van de behandelde fenomenen. In teksten zoals hoofdstuk 5,
‘Power and Parties. The Aesthetic Regime of Funk Proibidão’, waarin Sterre Gilsing
heel mooi de bailes funk in de favela’s van Rio de Janeiro beschrijft, en hoofdstuk 9, 
Arnout Alkemades ‘Online Scamming and Popular Culture in an Accra Zongo’ waarin
een zinnenprikkelend panorama wordt geschetst met inbegrip van de geuren op
straat, het eten dat geserveerd wordt op feesten, de muziek en dans, et cetera.

Niet alle essays doen wat de bundel belooft. Sommige auteurs laten het bij een be-
schrijving van een bepaald genre cultuuruitingen, maar trekken niet de lijn naar de so-
cioculturele en politieke context. De vraag hoe deze werken die context beïnvloeden
wordt dan ook niet beantwoord. Anderen slagen zeer goed in de concretisering van de
brede opzet die geschetst wordt in de introductie. Zoals het eerder genoemde hoofd-
stuk van Gilsing over Rio’s bailes funk, waarin zij aan de hand van Rancières esthetische
regime analyseert hoe deze feesten bijdragen aan onderhandelingen over de macht.
Tracian Meikles hoofdstuk 4, ‘Iconization of Donmanship and Popular Culture as Site
of Struggle’, bespreekt hoe de kracht van visuele beelden bijdraagt aan de loyaliteit
van burgers aan Jamaicaanse Dons. Zij analyseert de effecten van graffiti en muurschil-
deringen, die ze beschouwt als ‘visual testaments’ die bijdragen aan de ‘aesthetic iconi-
zation’ van de Don. (45) 

Aangezien een groot deel van de thematiek te maken heeft met outlaws die door de
staat als gevaarlijk worden beschouwd, maar die vaak geliefd zijn bij het volk, ligt de
vergelijking met Westerns en cowboys voor de hand. Een bron die informatief had
kunnen zijn om deze parallel te trekken, is de klassieker A Certain Tendency of the 
Hollywood Cinema, 1930-1980 (1985), door Robert B. Ray, waarin hij aan de hand van zeer
vaardige close readings van Casablanca, It’s a Wonderful Life, The Man Who Shot Liberty
Valance, The Godfather en Taxi Driver illustreert hoezeer de Western en de figuur van de
outlaw de ideologie van Amerikaanse populaire cultuur als geheel typeren. De 
Amerikaanse context wordt buiten beschouwing gelaten, terwijl bij enkele genoemde
antihelden die buiten de wet treden en het volk geven wat het wil, de vergelijking met
een archetypische (anti)held als Batman zich opdringt. Dergelijke vergelijkingen zou-
den nog meer diepte verlenen aan het theoretisch kader van de collectie, aangezien
een canonieke tekst als die van Ray overtuigend laat zien hoezeer de Amerikaanse
ideologie van autonomie ingegeven is door cinema, en hoezeer de outlaw daarin een
sleutelfiguur is geweest. 

De hoofdstukken worden afgewisseld met geïllustreerde intermezzo’s over be-
paalde onderwerpen zoals ‘gangster hashtags’ en ‘Saints & Spirits’. De vormgeving
verdient hier een speciale vermelding. Het boekje bevat veel illustraties, van foto’s van
sneakers met de afbeelding van de Indiase bandit queen Phoolan Devi erop tot screen-
shots van Instagram met ‘inspirerende’ quotes van boeven als Willem Holleeder, en ta-
toeages van de Japanse criminele organisatie Yakuza. In combinatie met de vrij korte
essays maakt dit de collectie heel geschikt om te gebruiken in het hoger onderwijs.

Aanvankelijk vreesde ik dat de specificiteit van deze culturele casussen niet ge-
waarborgd zou blijven. Want waaruit bestaat die relatie tussen de ‘echte’ historische
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of hedendaagse gangs en culturele expressies? Is die niet heel nauw verweven met de
staat en hoe die georganiseerd is? Is de overstap van fictie naar feit dan echt zo gemak-
kelijk te maken? Dit wordt in de meeste essays uitgewerkt met aandacht voor geogra-
fische én historische specificiteit: zoals in Peter en Jane Schneiders hoofdstuk 7 over
het concept intreccio en de Italiaanse maffia, en hoofdstuk 6, Lucia Michelutti’s ‘Autho-
rity and the Aesthetic Power of the “Mafia Raj” in North India’: stukken waarin de cul-
turele context met zeer veel aandacht geschetst wordt. 

Die combinatie van breedte en detail is een sterk punt van deze collectie. De stuk-
ken zijn informatief, met vaak een etnografische inslag en stuk voor stuk fascinerende
casussen. Eerdergenoemde reikwijdte en een multidisciplinaire invalshoek die mis-
schien het beste als comparative cultural studies beschreven kan worden, zijn de sterkste
punten van de collectie, evenals de multimediale en multizintuiglijke focus. Samenvat-
tend laten de schrijvers van deze collectie op overtuigende wijze zien dat de aantrek-
kingskracht van criminaliteit een complexe zaak is, waar meer factoren een rol spelen
dan slechts het gebruik van geweld en het verstrekken van goederen en diensten. Po-
pulaire cultuur en esthetiek helpen in het creëren van de culturele autoriteit van crimi-
nele organisaties, en de zintuigen spelen hierbij een doorslaggevende rol. 
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Personalia

Jelko Arts (1991) tekent strips, schrijft proza
en mengt literatuur met theater. In 2016 werd
hij geselecteerd voor het Slow Writing Lab,
waar hij werkte aan de overstap van schrijver
naar stripmaker. In april 2018 verscheen zijn
chapbook, de stripnovelle Hoe bijen de ruimte
vullen, bij Wintertuin Uitgeverij. Jelko werkt
als presentator en interviewer voor festivals
als de Zwarte Cross, Crossing Border, Go
Short, het Nijmeegs Boekenfeest en het Win-
tertuinfestival. Sinds 2019 treedt hij door het
hele land op met het enige schrijverscollectief
met danspasjes: BOYBAND, de literaire boy-
band. Jelko tekende voor onder andere 
deBuren, Awater en De Optimist. Jelko zit in
een talentontwikkeltraject van De Nieuwe
Oost | Wintertuin.

Lars Bernaerts doceert moderne Neder-
landse letterkunde aan de Universiteit Gent.
Zijn publicaties en onderzoek gaan over nar-
ratologie, moderne en hedendaagse
(roman)literatuur en het literaire hoorspel.
Samen met Hans Vandevoorde en Bart 
Vervaeck coördineert hij het Studiecentrum
voor Experimentele Literatuur (sel). In de
boekenreeks van sel verscheen recent Luis-
terrijk der letteren. Hoorspel en literatuur in Neder-
land en Vlaanderen (red. L. Bernaerts en S.
Bluijs).

Jonat Deelstra woont en werkt momenteel
in Amsterdam. In 2017 rondde hij de bachelor
Illustratie af aan de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht (hku). Als beeldend kunstenaar
grijpt Jonat alle mogelijke manieren aan om
zich uit te drukken. Hij kiest er dan ook voor
om verschillende media te gebruiken voor zijn
werk. Zo maakt hij niet alleen 2d werk zoals
tekeningen en schilderijen, maar ook 3d

sculpturen en animaties. Jonats werk gaat
vaak over maatschappelijke onderwerpen zo-
als migratie, de multiculturele samenleving of
klimaatverandering. Deze thema’s probeert
hij te verbeelden op een manier die niet bele-
rend is maar het oordeel overlaat aan de kij-
ker.  

Nienke van Doeselaar is sinds 2018 actief als
eindredacteur bij Vooys. Ze liep het afgelopen
halfjaar stage bij het erc-project sk il l n et :
Sharing Knowledge in Learned and Literary
Networks, waarbinnen ze onderzoek deed
naar identiteitsvorming en kennisdeling on-
der geleerden in de renaissance. Ze hoopt dit
jaar haar bachelor Nederlands af te ronden en
richt zich voornamelijk op de vroegmoderne
geleerde wereld en wetenschapsgeschiedenis.

Emmy ter Ellen is tweedejaarsstudent Ne-
derlandse Taal en Cultuur aan de Radboud
Universiteit. Haar interesses liggen duidelijk
binnen de letterkunde, en in het bijzonder in
de middeleeuwse en vroegmoderne letter-
kunde. Sinds 2019 maakt ze deel uit van de re-
dactie van Vooys, waar ze chef pr is. Met de
twee andere leden van pr verzorgt ze de eve-
nementen, promotie en sociale media rondom
het blad.

Rudolph Glitz is Universitair Docent in En-
gelse Literatuur en Interdisciplinaire Studies
bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij
doceert, de MA English Literature coördi-
neert en onderzoek doet bij de Amsterdam
School of Cultural Analysis. Hoewel hij
meestal bezig is met een onderzoeksproject
over leeftijd- en generatieconflicten in de 
Europese literatuur, schrijft hij nu en dan ook
over computerspellen of een van zijn andere
neveninteresses.

Joke Hermes is lector Media, Cultuur en
Burgerschap (Hogeschool Inholland) en ze
doceert televisiestudies aan de Universiteit
van Amsterdam. Haar expertise ligt op het
gebied van publieksonderzoek. Ze richt zich
daarbij op populaire cultuur en cultureel bur-
gerschap.

Tonny Krijnen is universitair docent media-
studies aan de Erasmus School of History,
Culture and Communication. Haar onder-
zoeksinteresses liggen op het gebied van 
populaire televisie (productie, inhoud en 
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publiek), morele verbeelding, gender, trans-
nationalisering en kwalitatieve onderzoeks-
methoden. Haar onderzoek is in een scala van
internationale tijdschriften verschenen. Een
tweede editie van haar boek, geschreven met
dr. Sofie van Bauwel, Gender and Media, ver-
schijnt eind 2020. Tonny fungeert ook als
voorzitter van de Popular Culture Working
Group van de International Association of
Media and Communication Research
(i a mcr) en is bestuurslid van de Erasmus
Centre for Media, Communication and Cul-
ture (ERMeCC).

Helma van Lierop-Debrauwer is sinds 1998
hoogleraar jeugdliteratuur, eerst aan de Uni-
versiteit Leiden (tot 2013) en vanaf 2001 aan de
Universiteit van Tilburg. In 2005 publiceerde
ze samen met Neel Bastiaansen-Harks een
boek over adolescentenliteratuur in het litera-
tuuronderwijs. In 2014 redigeerde ze samen
met Rita Ghesquiere en Vanessa Joosen Een
land van waan en wijs. Geschiedenis van de Neder-
landse jeugdliteratuur. Sinds 2011 coördineert ze
de master Jeugdliteratuur aan de Universiteit
van Tilburg. Deze universiteit is ook een van
de partners in de Erasmus Mundus Internatio-
nal Master Children’s Literature, Media and
Culture die in september 2019 gestart is. Ze
publiceerde, onder meer, artikelen over meis-
jesliteratuur, adolescentenliteratuur, age stu-
dies en life writing. Helma van Lierop-
Debrauwer is voorzitter van ibby-Nederland
en ze is lid van het bestuur van de Woutertje
Pieterse Prijs, een belangrijke literaire prijs
voor jeugdliteratuur.

Aafje de Roest (1993) promoveert aan de
Universiteit Leiden op culturele identiteits-
vorming onder Nederlandse jongeren, via he-
dendaagse Nederlandse hiphop. Het project
wordt gefinancierd vanuit het n wo-fonds
Promoties in de Geesteswetenschappen 2019.

Zij rondde in 2017 cum laude de Research
Master Nederlandse letterkunde aan de Uni-
versiteit Utrecht af met haar afstudeeronder-
zoek ‘Buurtvaders’, dat onder begeleiding
stond van prof. dr. Geert Buelens. Zij onder-
zocht daarin het hiphopfenomeen represent, de
opvoering van het herhaaldelijk vertellen over
het leven op straat en in de buurt, door vier
Nederlandse hiphopartiesten. Het onderzoek
werd bekroond met de Vliegenthart Scriptie-
prijs 2017 en de prijs voor Beste masterscriptie
2016-2017 van de Maatschappij der Neder-
landse letterkunde.

Irene Stengs is bijzonder hoogleraar Antro-
pologie van ritueel en populaire cultuur aan
de Vrije Universiteit Amsterdam, en senior
onderzoeker aan het Meertens Instituut
(k naw). Zij doet onderzoek in Nederland en
Thailand, en publiceerde onder andere over
ritueel en gewelddadige dood (zinloos ge-
weld, bermmonumenten, herdenkingen 
André Hazes en Theo van Gogh), erfgoed en
culturele identiteit, alledaagse emoties over
hoge/lage cultuur (The Passion, André Rieu)
en de veranderlijkheid van feesten en rituelen
in een samenleving die gekenmerkt wordt
door diversiteit. De focus van het onderzoek
in Thailand richt zich op de verering van het
koningshuis en de manier waarop deze is in-
gebed in populaire religie en politiek.

Inge van de Ven werkt als Universitair Do-
cent bij de opleiding Culture Studies aan de
universiteit van Tilburg. Zij studeerde litera-
tuurwetenschap in Utrecht en filosofie in 
Tilburg, en promoveerde in 2015 binnen het
project Back to the Book o.l.v. prof. dr. Kiene
Brillenburg Wurth. Dit jaar verscheen haar
boek Big Books in Times of Big Data bij Leiden
University Press. Zij doet momenteel onder-
zoek naar transformaties van literatuur en le-
zen in een aandachtseconomie. 
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