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De lichtheid van literatuur is een warm pleidooi voor de maatschap-
pelijke relevantie van literatuur. De auteurs betogen tegen de gang- 
bare retoriek in dat literatuur een rol kan spelen in het debat over de 
multiculturele samenleving en dat dankzij haar vermogen om com-
plexiteit onder woorden te brengen.

De gebruikelijke discussies over multiculturalisme draaien om ver- 
simpeling. Bepaalde thema’s en retorische strategieën keren voort-
durend terug: het thema van bedreiging en ondergang, het verlangen 
naar onschuld en culturele stereotyperingen, zoals de volksmens en de 
barbaar. Met behulp van wetenschappelijke analyses geeft dit boek een 
inzicht in de achtergronden en effecten van die riskante denkwijzen. 

Is er dan een alternatief voor het hedendaagse populisme en de ver-
simpeling? De auteurs van De lichtheid van literatuur menen van wel. 
Literatuur gebruikt namelijk een bijzondere taal om de multiculturele 
werkelijkheid te verbeelden, een taal die figuratief is en meervoudige 
betekenissen oplevert. Vanuit enkele literaire voorbeelden formu-
leren de auteurs een nieuwe visie op de multiculturele samenleving, 
waarin de complexiteit van taal, verbeelding en werkelijkheid centraal 
staat. 
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VOORwOORD

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

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

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

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

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

Nadia Fadil, “De mislukking voorbij”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENgAgEmENT EN DE sINgULARITEIT VAN LITERATUUR

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

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

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

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

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

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

EEN mEERsTEmmIg boEk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EEN opEN DIALoog

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

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

Meerstemmigheid en complexiteit staan niet gelijk aan een doelloze 
en lamme cultuurrelativistische houding – aan het credo anything goes. 
Iedere stem, ieder standpunt en iedere retoriek heeft politieke en maat-
schappelijke consequenties die onderzocht moeten worden: literatuur kan 
ons met deze consequenties confronteren. Meerduidigheid, verbeelding en 
onserieus heid werken niet tegen de politieke functie van literatuur: het zijn 
juist essentiële ingrediënten voor een geëngageerde literatuur, die actueel 
en maatschappelijk relevant is. In plaats van literatuur serieus of letterlijk 
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te nemen, leggen we in dit boek de nadruk op haar lichtheid. Deze lichtheid 
is ondraaglijk, omdat ze ernstige implicaties kan hebben en literatuur op een 
constructieve manier “schadelijk” kan maken voor het publieke debat.
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De lichtheid van literatuur is een warm pleidooi voor de maatschap-
pelijke relevantie van literatuur. De auteurs betogen tegen de gang- 
bare retoriek in dat literatuur een rol kan spelen in het debat over de 
multiculturele samenleving en dat dankzij haar vermogen om com-
plexiteit onder woorden te brengen.

De gebruikelijke discussies over multiculturalisme draaien om ver- 
simpeling. Bepaalde thema’s en retorische strategieën keren voort-
durend terug: het thema van bedreiging en ondergang, het verlangen 
naar onschuld en culturele stereotyperingen, zoals de volksmens en de 
barbaar. Met behulp van wetenschappelijke analyses geeft dit boek een 
inzicht in de achtergronden en effecten van die riskante denkwijzen. 

Is er dan een alternatief voor het hedendaagse populisme en de ver-
simpeling? De auteurs van De lichtheid van literatuur menen van wel. 
Literatuur gebruikt namelijk een bijzondere taal om de multiculturele 
werkelijkheid te verbeelden, een taal die figuratief is en meervoudige 
betekenissen oplevert. Vanuit enkele literaire voorbeelden formu-
leren de auteurs een nieuwe visie op de multiculturele samenleving, 
waarin de complexiteit van taal, verbeelding en werkelijkheid centraal 
staat. 

MARIA BOLETSI is universitair docent Literatuurwetenschap aan 
de Universiteit Leiden. Ze heeft een verrassende kijk op de thema’s  
literatuur en politiek na ‘9/11’ en beschaving en barbarisme, waarover 
ze internationaal publiceert (Stanford University Press, Cambridge 
Scholars Press, Brill).

SARAH DE MUL is universitair hoofddocent aan de Open Universiteit 
Nederland en bestuurslid van de auteursvereniging PEN Vlaanderen. 
Voor haar onderzoek over Nederlandstalige literatuur en de multi-
culturele samenleving ontving ze de wetenschappelijke prijs 2014 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

ISABEL HOVING is universitair hoofddocent aan de Opleiding Film-  
en Literatuurwetenschap en de eerste Diversity Officer van de 
Universiteit Leiden. Interculturaliteit, globalisering, gender, seksua-
liteit en diversiteit zijn de thema’s die ze bestudeert en waarover ze 
uitvoerig publiceert (Stanford University Press, SdU en Rodopi). 

LIESBETH MINNAARD is universitair docent Literatuurwetenschap 
aan de Universiteit Leiden. Zij schrijft over de culturele consequen-
ties van migratie en globalisering, veelal vanuit een vergelijkend per-
spectief (Amsterdam University Press, Rodopi, Böhlau).

Een tegelijk kritische 
en gepassioneerde 

proeve van wat  
cultuurstudie  

vandaag kan zijn.
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