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Boeken

shops en repetities mondden uit in
een serie optredens, de laatste jaren
in binnen- en buitenland. De afgelopen
vijftien jaar deden ongeveer 2000
deelnemers mee, waren er 65.000
bezoeken op 35 (inter)nationale
plekken en ontving het project zo’n
1,5 miljoen euro subsidie van overheden en particuliere fondsen.

Robert Oosterhuis

Trienekens, S. en
C. Groot (red.) (2016)
Age included: on music,
generations, diversity,
and freedom.
Amsterdam: SWP Publishers.

Prijs: € 22,90
Music Generations begon als een
songfestival voor senioren, onder
de naam Euro+Songfestival, tijdens
Rotterdam Culturele Hoofdstad in
2001. Het ontwikkelde zich daarna tot
een muziekfestival waarbij amateurs
uit de jongere generatie (14-25 jaar)
samenwerken met amateurs uit de
oudere generatie (50+). Het was niet
alleen een ontmoeting tussen generaties, maar ook tussen verschillende
culturele achtergronden en muzikale
voorkeuren. Masterclasses, work-

Openheid en interesse
Het boek Age included
d is het
resultaat van een conferentie bij
het 15-jarig bestaan van Music
Generations, en bevat ook de resultaten van een onderzoek rond de
editie van 2015, die als titel Talent
for freedom had. Het eerste deel gaat
in op Music Generations zelf, enkele
vergelijkbare projecten, en op de
positieve maatschappelijke en
persoonlijke effecten van muziek.
Zo laat Eltje Bos aan de hand van
inzichten uit verschillende wetenschappen zien hoe die effecten tot
stand komen. Het positieve gevoel
dat het zingen in een divers samengestelde groep (generatie, etniciteit,
muzikale smaak) oplevert voor de
deelnemers, uit zich in een grotere
openheid en interesse tussen de
groepsleden onderling, en ook jegens
de mensen buiten de muziekgroep.
Maar wie besluit deel te nemen, heeft
zeer waarschijnlijk al een zekere openheid en interesse voor andere generaties en culturen. Dat de intensiteit
van de ervaring dit versterkt binnen
de groep (bindend effect) wordt wel
aannemelijk gemaakt. Maar minder
overtuigend aangetoond vind ik
de transfer naar buiten de groep
(het overbruggende effect).1

Superdiversiteit
Het tweede deel, ‘Towards a postmulticultural citizenship’, reflecteert
op vraagstukken rond sociale cohesie
en integratie. Trienekens plaatst de
ontwikkeling van Music Generations
in de context van het cultuur- en
integratiebeleid van de afgelopen
vijftien jaar. Maurice Crul behandelt
het begrip ‘superdiversiteit’. We zijn
dan al in hoofdstuk 9 terwijl het als
vanzelfsprekend begrip in vrijwel alle
voorgaande hoofdstukken voorkomt.
Het is een aanvulling op de grand
assimilation theories, die uitgaan van
de verschillende routes waarlangs
migranten vanuit een minderheidspositie assimileren in een gevestigde
meerderheid. Maar het aantal verschillende groepen migranten in de grote
westerse steden is sterk gegroeid
en vaak is geen sprake meer van
een duidelijke meerderheidspositie
van één groep. Nieuw is ook dat er
al drie generaties zijn voortgekomen
uit de klassieke arbeidsmigranten van
de jaren zestig en zeventig. Ten slotte
is er een toenemende diversiteit ontstaan binnen de migrantengroepen
op het gebied van opleidingsniveau,
arbeidsmarktpositie en sociale
mobiliteit. Het begrip ‘superdiversiteit’
is in die context gemunt, maar Crul
wijst ook op de kritiek erop omdat
het te vaag zou zijn.
Paradoxjesgeest
In het volgende hoofdstuk geeft
Trienekens een kritische beschouwing
van de begrippen sociale cohesie
en burgerschap, mede aan de hand
van Music Generations, observaties
en gesprekken met deelnemers. Ze
bekritiseert de hokjesgeest die politici
en wetenschappers in de greep heeft,
die jonge Nederlanders labelen als
‘tweede, derde of vierde generatie
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse
immigranten’. Daar moeten ze mee
ophouden; dan zouden ook geen
interetnische vriendschappen meer
bestudeerd hoeven worden omdat
die geen reëel beeld meer zouden
geven van de werkelijkheid (p. 123).
Hoe kun je eigenlijk tot zo’n uitspraak
komen? Door wél dit soort onderscheidingen te onderzoeken, en dan
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vast te stellen in hoeverre ze nog
relevant zijn. 2 Deze paradox zit ook
in het bejubelde project Music
Generations zelf, dat juist heel precies
en streetwise omgaat met die etnische
(en generationele) verschillen. Omwille van de boodschap worden deze
bewust in beeld gebracht, terwijl
de gedachte juist is dat die verschillen
er niet toe zouden moeten doen.
Voorbeeldwerking
Trienekens gebruikt als wetenschappelijke methode onder meer de
discours analyse, de analyse van
het verhaal van Music Generations,
en kijkt in hoeverre dat afwijkt van
het ‘dominante discours’. De waarde
van Music Generations – Trienekens
spreekt ook van ‘effect’ – ligt in de
voorbeeldwerking: het is mogelijk om
in een zeer divers samengestelde
groep qua smaak, leeftijd en etnische
herkomst met plezier samen te
werken.3 Het boek bevat vele foto’s
die hiervan aanstekelijk getuigen.
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land is geen (bewust) regeringsbeleid; integendeel, er is juist beleid
om de segregatie tegen te gaan. Dat
lukt niet altijd omdat mensen soms
anders kiezen – of we dat nu leuk
vinden of niet.
Maar ik wil het feestje niet
bederven! Gelukkig hebben de
subsidiegevers, ondanks hun hokjesgeest, de afgelopen jaren dit voorbeeldige project op waarde weten
te schatten.

1

2

3

Feestje
Age included
d is een super-hybride
boek dat tegelijk een feestje wil
vieren, wetenschap bedrijven en
opiniëren. Er wordt regelmatig
betoogd dat Music Generations
effectief is, op basis van onderzoek
onder deelnemers, participerende
observatie en onder verwijzing naar
wetenschappelijke literatuur. Het is
een fantastisch project, en ik heb van
de meer wetenschappelijke beschouwingen het nodige opgestoken. Maar
de vermenging van wetenschap en
meningen is minder aan mij besteed:
waar houdt de kritische analyse van
begrippen op en begint het opiniëren?
De auteurs engageren zich heel
expliciet met de immigranten, en zetten
zich af tegen rechts-populistische
politici of de blindheid van witte
geleerden. Zo pleit Zihni Özdil voor
het invoeren van het begrip ‘superapartheid’, omdat de term ‘superdiversiteit’ te positief klinkt. Ik denk
dat je beter neutrale en precieze
termen kunt gebruiken. ‘Apartheid’
verwijst naar de politiek van een staat,
waarbij de segregatie werd afgedwongen. De segregatie in ons

Noten
Zie voor een grondig empirisch
onderzoek naar het effect van
cultuurparticipatie op bindende en
overbruggende vormen van
sociale cohesie: Otten, H. (2015)
Binden of overbruggen: over de
relatie tussen kunst, cultuurbeleid
en sociale cohesie. Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen.
Het kan leiden tot een vorm van
politieke correctheid zoals in
Frankrijk, waar men in de statistieken geen herkomstgroepen
registreert. Men onderscheidt
alleen mensen met en zonder
Frans paspoort.
Adorno zou zich omdraaien in
zijn graf. Voor hem kon kunst
alleen in kritiek op het bestaande
iets tonen van de utopie.

Alex de Vries

Benschop, J. (2016)
Zout in de wond:
kunstenaars in Europa.
Amsterdam: Van Oorschot.
Prijs: € 19,99

Jurriaan Benschop heeft met zijn
essaybundel Zout in de wond
d een
aanstekelijk boek geschreven over
de herkomst en de bestemming van
de hedendaagse kunst in Europa.
De ondertitel ‘Kunstenaars in Europa’
benadrukt dat hij op zoek is naar
de manier waarop kunstenaars zich
identificeren met hun afkomst en hoe
ze daarvan in hun werk blijk geven.
Benschop heeft specifiek voor
kunstenaars gekozen vanuit
persoonlijke interesse en hun
uiteenlopende opvattingen over
herkomst en bestemming van hun
kunstenaarschap. Hij gaat op atelierbezoek en bekijkt tentoonstellingen.

In zijn inleiding citeert hij Paul Gauguin:
‘Waar komen we vandaan, wie zijn
we, waar gaan we heen?’ Gauguin
stelde die vragen al in 1897 en ze zijn
in het huidige tijdsgewricht urgenter
dan ooit, zij het niet per se voor
kunstenaars, die vaak nadrukkelijk de
zelfvoorzienende kwaliteit van hun
werk stellen boven economische,
maatschappelijke of politieke
kwesties, of ontwikkelingen die geen
betrekking hebben op puur artistiekinhoudelijke voornemens. Zo is het
voor Bernard Frize belangrijker dat
een schilderij artistiek correct is dan
politiek correct. Daarbij constateert
Benschop dat het in de kunst echter
niet zozeer om stijl gaat, maar om
houding. Bij Frize wekt die bij
Benschop verwondering en plezier,
zoals ook een uitspraak als ‘het
schilderij wil gemaakt worden’. Het is
natuurlijk eerder zo dat de kunstenaar
het schilderij wil maken.
Distantie
De titel Zout in de wond
d is ontleend
aan het werk van Mirosław Bałka,
die in 1959 werd geboren in het
Poolse Otwock, een stadje waarin
wordt gezwegen over het verleden.
De nazi’s halveerden in een dag
de bevolking van Otwock door
10.000 joden te vermoorden. Bałka
zegt: ‘Otwock praat er niet over,
´
daarom praat ik erover.’ Hij
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beschrijft die gruwelijkheid als ‘een
geschiedenis die hem later
overkwam’. In zijn werk wil hij ‘die
geschiedenis openbreken’, waarvoor
hij de juiste distantie nodig heeft om
er kunst van te kunnen maken.
‘Distantie’ is een terugkerend
woord in de stukken van Benschop.
Hij stelt er iets paradoxaal mee aan
de orde: dat afstand nemen van het
onderwerp juist nodig is om heel
dichtbij te kunnen komen, door iets
in jezelf aan te boren waarmee je je
erover uit kunt laten. Het gaat niet om
letterlijkheid, maar om verbeelding.
Vogeltje
Jurriaan Benschop is een auteur
waarmee je je kunt verstaan. Je kunt
het op een aangename manier zowel
eens als oneens met hem zijn, omdat
hij open en toegankelijk schrijft. Hij
zet zijn persoonlijkheid in om met de
kunstenaars en zijn lezers een open
verstandhouding aan te gaan.
Zelfs als hij bij tijd en wijle zijn lichtgeraaktheid toont, als kunstenaars
die hij bezoekt zich weinig ontvankelijk
tonen voor zijn nieuwsgierigheid.
Juist daardoor weet hij sympathie te
wekken voor kunstenaars bij wie hij
zelf zo zijn twijfels heeft. Een mooi
voorbeeld daarvan is zijn ontmoeting
met de Letse kunstenaar Jānis
Avotiņš. Avotiņš laat weten dat er wat
hem betreft in de kunst geen plaats is
voor kleur en dat hij om die reden niet
veel op heeft met de bekende Letse
landschapsschilder Vilhelms Purvitis
(1872-1945) en diens volgelingen
(Purvitis richtte de Letse kunstacademie op en leidde die van 1914
tot 1934). Benschop leest een schilderij van Avotiņš verkeerd als een
landschap met een vogeltje, waar het
een lichaam van een vrouw betreft;
het vogeltje blijkt haar schaamhaar te
zijn. Benschop zegt daarover: je kijkt
nu eenmaal niet naar de intenties van
de kunstenaar, maar naar het resultaat
daarvan. Bij een volgende ontmoeting
in een Berlijnse galerie blijkt Avotiņš
niet meer geïnteresseerd in de bevindingen van Benschop en laat hij hem
in de kou staan. Benschop zelf bekent
dan dat hij meer op heeft met de
Letse kunstenaars die wel kleur in hun

werk toelaten. De argwaan ten aanzien van Avotiņš slaat daardoor bij de
lezer om in belangstelling voor diens
standpunt. Hij neemt ten minste een
positie in die geen gemeengoed is
in ‘het zoeken naar iets wat nog niet
wordt getoond’. Zijn analytische schilderijen van de menselijke mimiek ten
tijde van het communisme hebben
een schrijnende gedaante.
Gedrevenheid
In gesprekken met de kunstenaars
Anish Kapoor en Sean Scully vangt
Benschop bot als hij de herkomst van
de kunstenaars bevraagt als motief
voor hun werk. Beide kunstenaars zijn
internationaal opererende globalisten
die hun Indiase respectievelijk Ierse
afkomst hebben laten vervloeien met
de status van hun kunstenaarschap
waarmee ze mondiaal succes hebben.
Scully zegt: ‘Kunst schept en vraagt
een ruimte op zich.’ Wat dan van
belang blijft is de gedrevenheid van
de kunstenaar – de evidente noodzakelijkheid en gerichtheid van het
werk waarin die ook zijn oorsprong
vindt.
Benschop is op zijn best als hij
een werkelijk persoonlijke verstandhouding met de kunstenaar weet te
bewerkstelligen. Steeds cirkelen zijn
oordelen rond de begrippen plaatsbepaling, intentie, distantie en resultaat in de hoop dat kunst houvast biedt
voor saamhorigheid tijdens ontij.
Benschop bespreekt het werk van
achtereenvolgens: Mirosław Bałka,
Anton Henning, Flo Kasearu, Bernard
Frize, Anish Kapoor, Michaël
Borremans, Liza Kazakou, Šejla
Kamerić, Norbert Bisky, Monika
Sosnowska, Jānis Avotiņš, Luc
Tuymans, Paula Rego, Klaas
Kloosterboer, Irina Botea, Bridget
Riley, Marc Mulders, Sean Scully,
herman de vries en Ivan Grubanov.

Rob van de Schoor

Honings, R. (2016)
De dichter als idool: literaire
roem in de negentiende
eeuw.
Amsterdam: Bert Bakker.
Prijs: € 49,95

De dichter als idool is een vlot
geschreven, prettig leesbaar boek
over literaire roem in de 19de eeuw.
De auteur is erin geslaagd aannemelijk te maken dat een actueel
sociaal fenomeen, de celebrityverering en de bijbehorende fancultuur, ook in de 19de-eeuwse
letterkunde kan worden opgemerkt.
Na een uiteenzetting over ‘autorepresentatie’ (hoe presenteert de
dichter zichzelf?) volgt in elk hoofdstuk een verhandeling over fancultuur
(heterorepresentatie): populariteit van
gedichten, verkoop van portretten en
parafernalia, fanbrieven, herdenkingen,
heruitgaves, et cetera.
Maar wie Honings’ studie met
enige terughoudendheid ter hand
neemt, bevreesd voor een vlotte,
hippe literatuurbenadering, wordt in
de inleiding van dit boek niet gerustgesteld. De lezer wordt op het hart
gedrukt dat celebrityverering
karakteristiek is voor ‘de moderne
kapitalistische wereld’, een bewering
die wordt gestaafd met overvloedig
veel voorbeelden uit de wereld van
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de populaire cultuur. Het onderscheid
tussen hoge en lage cultuur is thans
vervaagd, maar in de 19de eeuw
waren die domeinen duidelijker
gescheiden, óók in wat Honings
benoemt als de fancultuur. De verplaatsing van het begrip celebrity uit
onze tijd naar de 19de eeuw vind ik
problematisch. Natuurlijk zijn er
vermakelijke overeenkomsten tussen
toen en nu, maar wat is in vredesnaam een celebritybegrafenis? Ik vind
het pijnlijk om Marie Anderson,
vriendin van Multatuli die over hem
publiceerde, te kwalificeren als
groupie.
Niet overtuigend
Honings onderzoek naar een
19de-eeuwse literaire celebritycultus
is ingegeven door de groeiende
belangstelling in de Angelsaksische
wereld voor celebrity studies. Maar
de vraag welk doel het onderzoek
naar de vereringscultus in de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de
19de eeuw dient, blijft onbeantwoord.
De gegevens die hij verzamelt als
argumenten vóór het bestaan van zo’n
cultus, lagen al her en der in tal van
literairhistorische en biografische
studies besloten. Honings slaagt er
mede daardoor niet in de lezer ervan
te overtuigen dat onderzoek naar
literaire roem zoals dat hier wordt
voorgesteld, tot nieuwe onderzoeksvragen voor de 19de-eeuwse letterkunde zou kunnen leiden. Veel van
wat hij aan het licht brengt, wordt
bestudeerd in de receptiegeschiedenis, onderzoek naar intertekstualiteit
(gedichten geschreven als ‘vervolg’
op populaire verzen als Borgers Aan
den Rijn), onderzoek naar het statuut
van de auteur (de rol van de schrijver
bij tekstinterpretatie) of biografisch
onderzoek. Een studie naar literaire
roem lijkt me een zijpad van de sociologische benadering van literatuur,
die thans nadrukkelijk (genoeg) op
de voorgrond treedt.
De theoretische verantwoording
van de studie naar literaire roem is
mager uitgevallen. Je zou verwachten
dat de auteur uiteenzet hoe zijn onderzoek zich verhoudt tot het knappe
proefschrift van Laurens Ham, Door
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Prometheus geboeid (2015), waarin
‘de autonomie en autoriteit van de
moderne Nederlandse auteur’ worden
onderzocht. Maar de lezer komt niet
te weten hoe Honings zijn benadering
van de moderne auteur en diens selffashioning, gericht op het verwerven
van literaire roem, kan rijmen met een
posture-analyse, gericht op het autonome schrijverschap. Ham wijst erop
dat een grotere schrijversvrijheid een
bevrijding van het mecenaat inhoudt,
maar ook afhankelijkheid van commercie en lezersgunst (Ham 2015, 292).
Mogelijk kwam het proefschrift
van Laurens Ham voor de auteur op
een ongelukkig moment, maar dan
is het toch onbegrijpelijk dat hij voor
de uitleg van een begrip als posture,
dat me voor zijn onderzoek essentieel
lijkt, in samenhang met of als aanvulling op self-fashioning (waar
hij overigens ook weinig woorden
aan vuilmaakt), verwijst naar het boek
van Ham. Waarom heeft hij Meizoz er
niet zelf op nageslagen?
Diploma celebrity
Methodologische problemen die
zich voordoen bij de uitvoering van
dit onderzoek blijven onbesproken.
Zo zou de lezer graag willen weten
hoe breed gedragen de verering van
een schrijver moet zijn om voor een
celebritycultus te kunnen doorgaan.
Is er sprake van zo’n cultus als
collega-schrijvers of critici bewonderen (vele ‘fans’ van Bilderdijk waren
zelf schrijvers die óók een plek in de
literatuurgeschiedenis hebben
gevonden) of moet er een min of meer
ongeletterde ‘massa’ aan meedoen?
Aan welke criteria moeten biografie,
werk, receptie en Nachleben van een
schrijver beantwoorden, voordat het
diploma celebrity kan worden uitgereikt? Hoe volledig is de verzameling voorbeelden van auteursverering;
kan zij naar believen worden uitgebreid? Wellicht ligt aan de beantwoording van die vraag een
heuristische kwestie ten grondslag:
welke ‘bronnen’ heeft de auteur willen
raadplegen en welke moest hij buiten
beschouwing laten? De keuze van
Honings voor vijf gecanoniseerde
auteurs wordt evenmin toegelicht:

waren er geen auteurs te vinden met
een celebritystatus die nu geheel
vergeten zijn?
Het celebrityonderzoek in casestudy’s naar de roem van Bilderdijk,
Da Costa, Borger, Tollens, Beets,
HaverSchmidt/Paaltjens en Multatuli
bestaat deels uit bekende documentatie. De auteur heeft daaraan zelf
gevonden materiaal toegevoegd en,
als er self-fashioning in het spel is,
er een interpretatie van gedichten bij
betrokken. De vermenging van eigen
vondsten – die van het Orpheusmotief in Borgers Rijntje verdient alle
lof – en (vanzelfsprekend verantwoorde) ontleningen aan andermans
werk, maken de lezing voor een vakgenoot wel tot een nerveuze bezigheid. •
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