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Oratie

In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit op vrijdag 10
november 2006

Te zwaar om te vliegen, overvallen door de regen.We hebben ze uit de
modder gevist, op de aan elkaar gekleefde vleugelranden geblazen tot
we een plekje zagen om vast te pakken, voorzichtig, voorzichtig als
natte velletjes vloeipapier hebben we de vleugels van elkaar getrokken
zodat de ene niet aan de andere bleef kleven.
Marlene van Niekerk,Agaat (2006: 540)
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Mijnheer de rector magnificus, geachte toehoorders,

Vandaag aanvaard ik het ambt van hoogleraar Kunst, Cultuur en
Diversiteit aan de Faculteit der Geesteswetenschappen te Utrecht.
Zo´n ambtsaanvaarding is een significante gebeurtenis in het leven
van een wetenschapper en ik ben blij en dankbaar dat u allen erop uit
bent getrokken om deel uit te maken van deze rite de passage. Een
inaugurele rede biedt de orator de mogelijkheid om voor een breed
publiek drie kwartier lang uit te pakken over het eigen vakgebied, de
cultuurwetenschappen in mijn geval, en ik wil dat vanmiddag dan
ook graag doen. Ik zal me bij mijn positionering als cultuurweten-
schapper vanmiddag laten leiden door twee Zuid-Afrikaanse romans.
Beide romans hebben een aantal vragen opgeworpen waarover ik mij
nu en in de komende jaren wil buigen en cultuurwetenschappelijke,
morele en politieke debatten losgemaakt waarin ik mij de komende
jaren graag zou willen mengen. Twee romans fungeren vandaag dus
als de ijkpunten van mijn bijdrage aan de cultuurwetenschappelijke
praktijk en theorievorming. De eerste roman is Disgrace (1999) van
John Coetzee en de tweede is Agaat (2006) van Marlene van Niekerk.
Over Disgrace heb ik eerder geschreven. Agaat echter verscheen vorig
jaar in het Zuid-Afrikaans en pas een paar maanden geleden ver-
scheen het boek in de Nederlandse vertaling. Met de werelden die
Coetzee´s roman oproept ben ik al een jaar of zes in de weer. Met
Agaat daarentegen, heb ik nog niet zo lang kunnen werken, de inter-
nationale receptie moet nog op gang komen, maar vaststaat nu al dat
ook deze tekst mij de komende jaren niet zal loslaten. Beide romans,
zo zal ik vandaag betogen, getuigen van een grote verbeeldingskracht
en die eigenschap is het kenmerk van alle belangwekkende kunstui-
tingen.Als we al begrippen willen hanteren als hoge en lage cultuur,
of een verschil willen maken tussen kunst en amusement, en zoals nog
duidelijk zal worden wil ik dat zeer zeker wel, dan behoren die wer-
ken waarover we niet uitgepraat, gedacht en gevoeld raken volgens de
definitie die Nobelprijswinnares Toni Morrison eraan geeft, tot de
grote kunst (Morrison 1992). Grote literaire werken openen werel-
den die tegen de tijd zijn bestand en die in tegenstelling tot amuse-
ment niet alleen iets zeggen over de tijd en de plaats waarin zij func-
tioneren maar ook de potentie hebben om in hun singulariteit elke
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generatie opnieuw tot de verbeelding te spreken. Ik geloof niet dat ik
een al te wilde claim maak als ik beweer dat Disgrace en Agaat zulke
grote werken zullen blijken te zijn. Beide boeken werpen vraagstuk-
ken op die de grenzen van ons oordeels- en ons voorstellingsvermo-
gen voor het voetlicht brengen. In Disgrace gebeurt dat aan de hand
van het verhaal van de witte Zuid-Afrikaanse literatuurwetenschap-
per David Lurie die de fout begaat een affaire met een gekleurde stu-
dente te beginnen. Hij wordt ontslagen, zoekt rust op de boerderij
van zijn dochter Lucy en valt daar samen met haar ten prooi aan zwart
geweld. In Agaat wordt de lezer deelgenoot van de complexe interac-
tie tussen de stervende witte boerin Milla en haar zwarte verzorgster
Agaat. Milla is verlamd, kan niet meer praten en probeert het hele
boek door via het maken van oogbewegingen te communiceren met
Agaat. De twee vrouwen die in het verhaalheden als patiënt en ver-
zorgster tot elkaar zijn veroordeeld blijken een hartverscheurend
complex verleden te delen dat stukje bij beetje wordt ontrafeld in de
dagboekfragmenten van Milla die Agaat haar op haar sterfbed voor-
leest.

Hoewel beide romans een zoektocht belichamen niet zozeer naar
het vinden van de juiste antwoorden als wel naar een staat van ont-
vankelijkheid voor de juiste vragen zijn ze nationaal en internationaal
onderwerp geworden van heftige debatten met betrekking tot de pre-
cieze relatie tussen literatuur en natievorming. De aard van die debat-
ten is exemplarisch voor een interpretatiepraktijk binnen de cultuur-
wetenschappen van de eenentwintigste eeuw. Reden temeer om ook
met betrekking tot het culturele veld rond Disgrace en Agaat mijn visie
op het vakgebied nader te formuleren en coalities tussen verschillende
vormen van cultuurwetenschap voor te stellen teneinde dieper door
te kunnen dringen tot de vraag wat kunst, cultuur en diversiteit met
elkaar te maken hebben.

Als in 1999 J.M. Coetzee´s roman Disgrace verschijnt, is dat precies
een jaar na de publicatie van het vijf delen dikke Truth and
Reconciliation Commission of South Africa Report. En, zoals in de kritiek
bijna niemand is ontgaan: in Disgrace kunnen we door middel van het
verslag van de neergang van professor David Lurie heel goed de ont-
reddering van een land in transitie ondergaan. De verbeelding van die



7

ontreddering heeft, zoals gezegd, nationaal en internationaal grote
aandacht getrokken en veroorzaakte een nog steeds niet verstild debat
over de inktzwarte visie die Coetzee volgens zijn lezers formuleerde
met betrekking tot de nabije toekomst van Zuid-Afrika. Opvallend in
die verhitte discussies was dat er duidelijk sprake bleek te zijn van
zwarte, witte en genderspecifieke tekst-interpretaties van de roman.
De indringende verbeelding van zwart geweld werd door zwarte
lezers en critici als onproductief en stereotyperend gekenschetst, ter-
wijl de wijze waarop de witte Lucy haar historische koloniale schuld
op zich neemt door witte lezers een veel te fatalistisch scenario voor
de witte Zuid-Afrikaan werd genoemd (zie ook Krog 2005).
Feministische lezingen stoorden zich daarenboven aan de affirmatieve
koppeling van passiviteit en vrouwelijkheid. Zo vraagt de in Zuid-
Afrika opgegroeide literatuurwetenschapper Elleke Boehmer zich
bijvoorbeeld af of verzoening in de context van een geschiedenis van
geweld wel mogelijk is als vrouwen, in dit geval de witte Lucy of de
vrouw van de zwarte Petrus, nog steeds worden geacht genderspeci-
fieke ongelijkheid te verdragen en in stilte te lijden (Boehmer 2002).

Vijf jaar later, in 2004, verschijnt de roman Agaat geschreven door
die andere gigant in de Zuid-Afrikaanse literatuur: Marlene van
Niekerk. Ook deze roman valt ten prooi aan een debat met betrek-
king tot wat van Niekerk probeert te zeggen over de toekomst van
Zuid-Afrika. Aangezien van Niekerk een Afrikaans sprekende en
schrijvende auteur is wordt in de Zuid-Afrikaanse receptie van haar
roman vooral gezocht naar de plaats die zij de bedreigde Afrikaner
minderheidscultuur in post-apartheid Zuid-Afrika toebedeelt. Met
name van politiek conservatieve kant worden haar ernstige verwijten
gemaakt het Afrikaner erfgoed te verkwanselen. Cultuurfilosoof
Johann Rossouw beschuldigt van Niekerk er in de Vrije Afrikaan bij-
voorbeeld van een pleidooi te houden voor wat hij noemt ´de self-
opheffing` van de Afrikaner cultuur ten gunste van een opportunisti-
sche aansluiting bij de globaliserende Engelstalige Zuid-Afrikaanse
culturele elite (Rossouw 2005). Rossouw krijgt een verweer van
Afrikanist en Neerlandicus Andries Visagie in het digitale Zuid-
Afrikaanse tijdschrift Litnet in een essay dat, vrij vertaald, is getiteld:
´Agaat als cultureel archief voor de toekomst` (Visagie 2005).Visagie
betwist niet het standpunt dat Agaat een commentaar geeft op de
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positie van de Afrikaner cultuur maar is wel wat gevoeliger voor de
complexiteit van de roman. Hij stelt dat het hem een raadsel is hoe
Rossouw kan beweren dat van Niekerk in Agaat de Afrikaner cultuur
als verloren beschouwt. De lezer wordt immers uitputtend geïnfor-
meerd over de rijkdom aan Afrikaner volksliedjes, zegswijzen, kinder-
rijmpjes, huisvlijt, landbouwmethodes, goede boerenraden en andere
tradities die nog steeds ter beschikking staan van de
Afrikaanssprekende Zuid-Afrikaan. Dit is geen `selfopheffing´ maar
een erkenning van een subculturele canon. Wat in Agaat echter wel
wordt ondermijnd, zo claimt Visagie, is de vanzelfsprekende legitimi-
teit en de vanzelfsprekende status die de beschreven cultuurgoederen
in de Afrikaner ideologie genieten. Die status moet worden geherfor-
muleerd en om die reden kan de roman functioneren als het archief
van de toekomst.

In Nederland is de academische receptie van de zojuist vertaalde
roman nog niet gedocumenteerd maar in de journalistieke receptie
wordt ook de allegorie expliciet als de diepste betekenis van het vuist-
dikke boek beschouwd. In de Volkskrant (12 mei 2006) schrijft Fred
de Vries bijvoorbeeld in een overigens zeer bewonderende recensie:
`De sterke psychologische plot maakt Agaat geschikt voor lezers die
weinig van Zuid Afrika afweten. Maar het verhaal gaat veel dieper.
Agaat is een allegorie voor de Afrikaner geschiedenis van de afgelo-
pen vijftig jaar´ waarop hij zorgvuldig alle jaartallen uit het familie-
verhaal in verband brengt met de historische feiten. Zo valt de
geboorte van Agaat samen met de institutionalisering van de apart-
heid in 1948 en herinnert het geboortejaartal van een ander centraal
personage aan de door schoolkinderen in gang gezette opstand bij
Sharpville in 1960. Het verfijnde symbiotische machtsspel tussen de
witte Milla en de zwarte Agaat brengt de Vries terug tot een metaf-
oor voor de raciale en politieke verhoudingen in Zuid-Afrika. De
progressieve spierziekte van Milla is symbolisch voor de uitputting
van de landbouwgrond en de aftakeling van de Afrikaner hegemonie.
En zo verder.

Kunst en gemeenschapstichting
Alle hierboven ten tonele gevoerde cultuur- en literatuurcritici spre-
ken vanuit het besef dat in de betreffende romans kunst en politiek-
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historische werkelijkheid een dwingende relatie met elkaar zijn aan-
gegaan. Nu heeft kunst die ontstaat in een periode van politieke tran-
sitie bij voorbaat een urgentie en een belang waar niet alle kunst als
vanzelfsprekend aanspraak op kan maken. Maar al zal die thematiek
van politieke transitie in mijn onderzoek een grote rol gaan spelen,
om dat aspect is het mij hier vanmiddag niet in de eerste plaats te
doen. Ook onder minder prangende politieke omstandigheden creë-
ren culturele artefacten identificatiemogelijkheden, zijn in die zin
gemeenschapstichtend, en sluiten daarbij zowel groepen in als uit.

Die identiteitsconstituerende effecten van kunst en de daarmee
gepaard gaande in- en uitsluitingsmechanismen hebben de laatste
decennia de toenemende aandacht gehad van diverse vormen van
cultuurwetenschap. Kunst en cultuur worden daarbij algemeen
beschouwd als belangrijke producenten van cultureel geheugen in
welke context dan ook (zie bijv. Bal e.a. 1999). Het theoretisch uit-
gangspunt daarbij is dat culturele artefacten ontstaan in een krachten-
veld van globale en lokale ontwikkelingen waarbij het kunstwerk als
tekensysteem, als tekst, een openheid en een mobiliteit heeft die door
Bakhtin en Kristeva is beschreven onder de noemer intertekstualiteit
(Bakhtin 1982, Kristeva 1974). Intertekstualiteit beperkt zich bij
Bakhtin en Kristeva niet tot de verhouding ten opzichte van literaire
voorbeelden alleen. Ieder tekensysteem is een transpositie van andere
tekensystemen. Oftewel iedere tekst bestaat uit de echo´s van en dia-
loog met andere teksten waardoor het toekennen van betekenis een
nooit helemaal te voltooien project is. Een lezer voert een tekst uit
zoals een musicus een partituur uitvoert (zie ook van Heusden 2001).
In die uitvoering ontstaat de betekenistoekenning, worden de accen-
ten gelegd, worden sommige lijnen geaccentueerd en andere veron-
achtzaamd.

Om recht de doen aan het intertekstuele karakter van het artefact
kunnen teksten als onderzoeksobject dan ook alleen vanuit een inter-
disciplinair perspectief adequaat worden bestudeerd.
Interdisciplinariteit is daarbij in de aard der zaak niet zozeer een fri-
vole wijze van wetenschap beoefenen, zoals critici van cultural studies
zo vaak betogen, alswel een door het onderzoeksobject afgedwongen
en noodzakelijke manier om een artefact of cultureel fenomeen in al
zijn complexiteit te kunnen benaderen. Ik wil niet zeggen dat alle
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kunstdisciplines door deze ontwikkelingen binnen de cultuurweten-
schappen zijn geraakt maar met name in de literatuur- en de filmwe-
tenschap is de bestudering van teksten en beelden vanuit een inter-
tekstuele en interdisciplinaire benadering de dominante aanpak
geworden. Ook binnen de muziekwetenschap en de kunstgeschiede-
nis verliest de autonome kunstbenadering terrein. Dat is een belang-
wekkende wending in de cultuurwetenschap in het algemeen. De
esthetische ervaring wordt niet meer uitsluitend gerelateerd aan tekst-
interne factoren maar ook gebonden aan materiele, politiek-histori-
sche omstandigheden.

Het werk verricht vanuit die invalshoek heeft veel waardevolle
onderzoeksresultaten opgeleverd en menig klassiek literair werk voor
altijd van betekenis veranderd.Wie zal het nog kunnen ontgaan dat
de constructie van vrijheid en menselijkheid in Mark Twains grote
Amerikaanse en veelvuldig verfilmde roman Huckleberry Finn
onlosmakelijk is verbonden met de slavernij van nigger Jim na de col-
leges Amerikaanse literatuur die Toni Morrison gaf aan Harvard
University en die zij publiceerde in de bundel Playing in the Dark
(Morrison 1992). En wie zal Jane Eyre nog onproblematisch als femi-
nistische heldin durven opvoeren sinds Gayatri Spivak ons heeft laten
zien dat haar door de tweede feministische golf zo geroemde streven
naar economische onafhankelijkheid mogelijk werd gemaakt door
het ongebreidelde imperialisme en de slavernij van negentiende
eeuws Groot-Brittannië? (Spivak 1985)

Het onderwijs en het onderzoek van de feministische cultuurkri-
tiek in het algemeen en het onderzoek van de leerstoelgroep
Genderstudies Utrecht in het bijzonder is de afgelopen decennia sterk
verankerd geweest binnen deze traditie van kritische cultuurbeschou-
wing. De intertekstuele benadering is daarbij even vruchtbaar geble-
ken voor het onderzoek naar populaire cultuur als voor het 
kunstonderzoek. In het enthousiasme van geëngageerde cultuurwe-
tenschappers is sluipenderwijs echter een specifieke toepassingsprak-
tijk ontstaan waarin het begrip intertekstualiteit vooral is ingezet als
ideologiekritiek. In menig geëngageerd cultuurwetenschappelijk
onderzoek namelijk dreigen zowel uitingen van populaire cultuur als
artistieke producten teruggebracht te worden tot een boodschap met
betrekking tot de constructie van gender, etniciteit, nationaliteit en/of
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seksualiteit waarbij de specificiteit van het medium en het effect van
de vorm nagenoeg onbelicht of in ieder geval onderbelicht blijven.
De benadering van het domein van de kunst vanuit dikwijls vastom-
lijnde politieke agenda´s riskeert dan dat datgene wat kunst tot kunst
en met name literatuur tot literatuur maakt bij voorbaat over het
hoofd wordt gezien als een eerste lezing niet ogenblikkelijk leidt tot
het door de lezer gewenste politieke effect. Jonathan Culler, een ver-
dienstelijk pleitbezorger van de intertekstuele kunst- en cultuurbe-
schouwing, constateerde een paar jaar geleden dat hij als literatuur-
wetenschapper zo druk in de weer is geweest met de
conceptualisering van gender, race, identiteit en subjectiviteit dat in
toonaangevende literatuurtheoretische introducties van zijn hand
geen woord gewijd is aan literariteit (Culler 2000). In zekere mate
zien we die praktijk terug in de aan het begin van dit verhaal geci-
teerde witte, zwarte en gegenderde lezingen van Coetzee en in de
bezorgdheid over de teloorgang van het Afrikaner cultuurgoed naar
aanleiding van de laatste roman van van Niekerk.

Om te trachten die niet alleen door mij maar ook door andere
cultuurwetenschappers als Gayatri Spivak (2003), Jonathan Culler
(2000), Judith Butler (2000) en Derek Attridge (2004) gesignaleerde
scheefgroei recht te trekken wil ik als onderdeel van het onderzoeks-
programma Diversiteit in Kunst en Cultuur een synthese voorstellen
tussen de afgelopen decennia zo terecht bekritiseerde werkimma-
nente en de zo terecht binnengehaalde contextuele kunst- en cul-
tuurbenadering. Ik wil met andere woorden de vruchtbaarheid van de
werkgecentreerde benadering herwaarderen en inzetten ter herijking
en verrijking van de intertekstuele benadering en ter vermijding van
de risico´s die aan identiteitspolitieke kunstbeschouwing kleven. De
vorm, de specificiteit die het kunstwerk tot een kunstwerk maakt,
betekent immers bij uitstek de singulariteit van het werk dat zich om
die reden ook altijd aan een identiteitspolitieke toeeigening onttrekt.
Dat betekent geenszins dat er geen identiteitspolitieke kwesties door
middel van het kunstwerk geïllustreerd en begrepen kunnen worden.
Het fictieve en het imaginaire karakter van kunst brengt daarentegen
wel met zich mee dat expliciete methodologische aandacht besteed
moet worden aan de wijze waarop die politiek-historische thematiek
wordt voorgesteld.
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Literatuur als voorstelling van diversiteit en verschil
Laten we teruggaan naar de twee spraakmakende Zuid-Afrikaanse
romans. Behalve dat beide boeken hebben geleid tot heftige discussies
over nationale identiteit is de meest in het oog springende overeen-
komst in de receptie van Disgrace en Agaat dat beide boeken de lezer
onontkoombaar naar de keel grijpen. Ik heb geen academisch of jour-
nalistiek commentaar gelezen of gehoord dat zich onverschillig
toonde ten opzichte van de beide romans.

Dat op zich is natuurlijk een literair significant fenomeen want
een goede plot maakt nog geen goed verhaal.Wie verre reizen maakt
heeft veel te vertellen. Maar soms heeft de thuisblijver toch een beter
verhaal enkel en alleen omdat hij of zij een betere verteller is.
Literatuur- en cultuurbeschouwing zou daar dan ook eerst en vooral
over moeten gaan: hoe kan het dat in een multimediale wereld die
meer en meer wordt beheerst door al dan niet digitale beeldcultuur
een geschreven tekst je naar de keel grijpt, je beroert, deel van je
bewustzijn gaat uitmaken. Critici als Susan Sontag en Walter
Benjamin zouden wellicht zeggen dit kan omdat literatuur een kunst-
werk is. Ieder kunstwerk heeft een uniek aura dat leidt tot concen-
tratie en contemplatie (Benjamin 1935, Sontag 1964). Roland Barthes
noemt een soortgelijk effect voor de fotografie het punctum, dat wat
de kunstbeschouwer raakt maar zich aan het medium, aan onmiddel-
lijke betekening onttrekt (Barthes 1980). De aandacht verschuift met
het stellen van zo´n vraag van betekenis naar betekenaar, naar de
materialiteit van het werk. In het geval van literatuur is die materiali-
teit de specifieke literariteit van het werk.

Maar wat is literariteit? Die vraag is in de literatuurwetenschap
veel gesteld, vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd maar nooit
helemaal bevredigend beantwoord. Literariteit, zo zou ik een poging
tot een omschrijving willen wagen, manifesteert zich in het algemeen
daar waar door middel van taal een ervaring of bewustzijn van `het
werkelijke´ ontstaat. Die term, het werkelijke, komt uit de door de
franse psychoanalyse geïnspireerde linguïstiek en verwijst net als aura
en punctum naar dat wat wel effect sorteert maar niet is ingevoegd in
het symbolisch systeem. Het werkelijke verwijst in deze context met
andere woorden zowel naar het tekort schieten van het medium als
naar het exces, het surplus van het medium. Literariteit is vanuit die
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optiek taal die het eigen functioneren aan de orde stelt. Ik geef toe,
dat klinkt in eerste instantie misschien wat vaag, maar in de afgelopen
decennia zijn cultuursemiotici erin geslaagd een verband te leggen
tussen bewustzijn van het werkelijke en het proces van betekenisge-
ving (Culler 1981, 1983). Bewustzijn van het werkelijke ontstaat door
verschil en divergentie. Mensen ervaren het werkelijke op het
moment dat de wereld zich niet aan hen voordoet zoals verwacht.Het
literaire of het artistieke moment, zo zou ik willen stellen, is de imi-
tatie van dat proces. Het is dus de mimesis van het onverwachte niet
de nabootsing van de bekende werkelijkheid die bewustzijn tot stand
brengt. Dus, paradoxaal genoeg, afwijkende divergente taalvormen
maken ons bewust van onze conventionele gecodeerde manieren om
met de wereld om te gaan. Deze specifieke manier van semiosis maakt
dat literatuur iets anders is en doet dan andere sociale en culturele
praktijken. Die mimesis van het divergente is tevens verantwoordelijk
voor het feit dat literatuur in het bijzonder, maar dit geldt voor kunst
in het algemeen, over werkelijk alles kan gaan. Maar waar het ook
over gaat het belangrijkste effect is in de aard der zaak altijd de pro-
ductie van bewustzijn. Een bewustzijn van verschil. Literatuur is een
performance, een voorstelling, van het bewustzijn van alteriteit, van
het andere, van dat wat nieuw is, van het verschil. Literariteit behelst
zo de wereldonthullende dimensie van taal. De potentie om nieuwe
werkelijkheden te scheppen. Niet door ons te geven wat we willen,
maar door onze verwachtingen te ontleden, te deconstrueren.
Literatuur geeft geen oplossingen voor identiteitspolitieke of andere
vragen, maar stelt die vragen als zodanig aan de orde door middel van
verhalen, door personages te situeren in diverse plaatsen en tijden.

Disgrace
Hoe ziet dat er dan uit in Disgrace en Agaat? Welke vragen stellen
Coetzee en Van Niekerk aanwezig door middel van de personages, de
plaatsen en de tijden die zij ten tonele voeren? En hoe tilt de door
mij gewenste cultuurwetenschappelijke analyse deze teksten uit
boven een uitsluitend identiteitspolitieke en/of allegorische en dus
reducerende lezing? Om te beginnen bij Coetzee: In de dwarse
opstelling van David Lurie, een man die niet wil biechten teneinde
vergeving te krijgen, lijkt Coetzee wat mij betreft vooral de vraag naar
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de specifieke eigenschappen van taal op te werpen. Wat voor ver-
schillende soorten taal staan ons ter beschikking? Wat kan taal wel en
wat kan taal niet bewerkstelligen in de verhouding van het subject ten
opzichte van zichzelf en in de regulatie van het menselijk verkeer? In
het verhaal van David Lurie wordt eigenlijk iedere ontwikkeling in
de plot door dit onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen
van de taal gemotiveerd. De meest prominente kwestie waarin die
problematiek speelt is de figuratie dat Lurie een studente verleidt zon-
der daar nu voor zichzelf veel overwegingen bij te hebben. Gewoon
omdat hij daar zin in heeft. Dit kan natuurlijk zomaar niet en hij
wordt daarvoor dan ook ter verantwoording geroepen door een
onderzoekscommissie die bestaat uit naaste collega`s. Als hij bereid
zou zijn om met een simpel zinnetje aan de commissie te melden dat
hij inziet dat zijn daad een vergissing was, een overschrijding van de
universitaire conventies, dan zou de zaak met een sisser kunnen aflo-
pen en de orde worden hersteld. Jij vertelt ons je verhaal en wij
schenken je vergeving. Dat is de functie van taal als uitwisseling, als
ruil. Doordat Lurie zich bewust is van de reducerende effecten van
die communicatieve functie van taal wordt de vanzelfsprekendheid
ervan in deze specifieke context op losse schroeven gezet.

Een uitwisseling of ruil veronderstelt een abstracte gelijkheid.
Gelijksoortige of gelijkwaardige dingen kunnen tegen elkaar worden
uitgeruild. In een ruil is geen plaats voor verschil. Lurie beseft heel
goed dat hij met zijn daad een grens heeft overschreden en dat de
consequenties daarvan niet zijn te overzien of ongedaan te maken
zijn. Hij wil het incident dan ook zien in termen van onoverbrugbaar
verschillende posities en belangen en niet meewerken aan een proce-
dure waarin hij wordt gedagvaard door mensen die om machtspoli-
tieke redenen geïnteresseerd zijn in zijn boetedoening. Het gaat de
commissie er immers om dat Lurie blijk geeft van zelfinzicht en spijt,
terwijl zij niet degenen zijn die hem zijn schuld kunnen kwijtschel-
den. Maar als Lurie zelf al niet precies weet wat hem dreef (Ik was
slechts een dienaar van Eros) hoe kunnen zijn collega’s dan in staat
worden geacht te oordelen over zijn gedrag en zijn motieven? De taal
als communicatiemiddel en dus als ruil, zo lijkt Lurie naar voren te
brengen, stelt mij in staat schuld te bekennen en de consequenties van
mijn daden op mij te nemen, maar niet om mijn diepste motieven op
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ondubbelzinnige wijze te onthullen, en ook niet om spijt te betuigen.
Ik kan mijn toestand van in ongenade zijn accepteren, maar niet met
behulp van doelgericht taalgebruik ongedaan maken. Hij aanvaardt
zijn ontslag.

Uiteraard is het verleidelijk in deze uitgebreide overpeinzing van
de reikwijdte van de taal in kwesties van dader- en slachtofferschap
een commentaar te lezen op het proces van verzoening en waar-
heidsvinding dat vlak voor de verschijning van Disgrace werd afge-
rond. En er is ook geen reden om dat niet te doen. In de verslagleg-
ging van het waarheids- en verzoeningsproces ging immers niet
alleen aandacht naar de verhalen van slachtoffers van het apartheids-
regime maar vooral ook naar die van de daders. Daders konden hun
verhaal doen voor een speciaal daartoe ingestelde amnestie commis-
sie en amnestie verkrijgen mits zij in staat waren aan te tonen dat hun
misdaden voortkwamen uit politieke en niet uit raciale motieven, een
onderscheid dat op zich al aanleiding heeft gegeven tot verhit debat
(zie bijv. Coetzee et al 1998). Het Amnesty Committee werd ingesteld
na de installatie van de algemene waarheidscommissies en richtte zich
uitsluitend op de verhoren van daders. De besluiten van de amnestie-
commissie waren bindend voor zowel de TRC als de regering. Dat
heeft veel kritiek losgemaakt met name met betrekking tot het rela-
tieve gemak waarmee daders via een fraai verhaal hun geweten kon-
den zuiveren (Mamdami 2001, Minow 1998).

Er is echter wel een reden om het niet bij een dergelijke brede
contextualisering -en dus bij een voor de specificiteit van het werk als
literair artefact reducerende lezing- te laten en Coetzees roman ook
te plaatsen in de engere context van zijn oeuvre. Dan blijkt de occu-
patie met de performatieve werking van taal een thema dat reeds
vanaf Coetzee’s debuut Dusklands (1974), dus 20 jaar voor de waar-
heidscommissie aan het werk was in Zuid Afrika, een dominante rol
te hebben gespeeld in zijn romans en essays (zie ook Attridge 2005).
Dit resulteerde in 1985 in Coetzee’s indrukwekkende essay
Confession and double thoughts’. In dit stuk probeert Coetzee zijn
kritiek te formuleren op ieder streven naar waarheid door middel van
een geschreven of gesproken bekentenis en/of zelfonderzoek. Hij
komt in dit essay tot de overtuiging dat iedere bekentenis gepaard gaat
met ‘double thoughts’, bijgedachten. Het proces van bekennen kan
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nooit een ondubbelzinnig streven naar waarheid en zelfinzicht impli-
ceren, zo analyseert hij, want iedere onthulling van een verborgen
waarheid dient tegelijkertijd een ander doel dan die waarheid alleen.
Anders gesteld: het genre van de bekentenis leidt tot de paradoxale
situatie dat de waarheid niet wordt onthuld, maar eerder verhuld. Niet
zelden is de bekentenis bedoeld om sympathie en acceptatie af te
dwingen bij de luisteraar en/of de lezer. Hoe groter het vergrijp des
te dieper en verdiender de sympathie. Het belang van de bekentenis
is dan niet de historische referentialiteit maar het streven naar consis-
tentie in het spreken zelf. Het spreken zelf is de waarheid van de conf-
essant. In het spreken zelf kan dan uiteraard een waarheid figureren
maar dit contact met een waarheid wordt onmiddellijk ondermijnd
als de bekentenis erop is gericht een publiek te overtuigen.
Waarachtigheid, stelt Coetzee vervolgens in de analyse van
Dostojevski`s fictionele bekentenissen, verschijnt alleen in het licht
van de dood of voor het oog van God, dat wil zeggen op het moment
waarop de bekentenis niet meer gericht kan zijn op zelfbehoud.
Bewust streven naar zo’n moment van waarheid produceert op zich
al bijgedachten, ‘double thoughts’. En die bijgedachten zijn onver-
enigbaar met de eenduidigheid die de waarheid brengen moet. Je
kunt niet bewust streven naar waarheid.Waarheid is een kwestie van
genade. Het is een kleine stap om deze kritiek op het streven naar
waarachtigheid toe te passen op het populaire hedendaagse genre van
de reality tv waar ten overstaan van miljoenen kijkers de diepste
motieven en emoties van mensen in crisis of gewetensnood worden
prijsgegeven, maar dit -noodzakelijkerwijs- terzijde.

Het hanteren van de taal als eenduidige ruil, jij vertelt je verhaal
en ik bezegel je lot, stelt in de context van het speuren naar de waar-
heid en de waarachtigheid van spijtbetuigende daders de vraag aan de
orde hoe recht gedaan moet worden, hoe rechtvaardigheid eruit moet
zien. Die vraag werpt Coetzee nog dwingender op in de tweede helft
van zijn roman. In die tweede helft wordt de plot uit de eerste helft
gespiegeld. Lurie verlaat Kaapstad en trekt voorlopig in bij zijn doch-
ter Lucy die samen met gekleurde werknemers een boerderij beheert
in Salem, een stadje in de Oostkaap. De apotheose in dit tweede deel
is het tegen vader en dochter gerichte geweld dat wordt gepleegd
door bekenden van Lucy`s zwarte werknemer Petrus. Lurie wil het
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onrecht dat zijn dochter is aangedaan op dezelfde wijze oplossen als
hij zijn eigen misstap heeft opgelost; via de wet. Niet door middel van
het afdwingen van spijt of het begrijpen van motieven maar via de
economie van het recht. Wie de wet overtreedt wordt gestraft. Met
ontslag, met een geldboete of met vrijheidsberoving. Maar ook deze
ruil sluit de mogelijkheid uit om te erkennen dat de geschiedenissen
en de motieven van alle betrokkenen wezenlijk van elkaar verschillen
en niet tot vergelijkbare zwaarte reduceerbaar zijn. Petrus wil zijn
vrienden dan ook niet aangeven omdat een zwarte ten opzichte van
een witte voorlopig nog niet quitte staat als het gaat om het vereffe-
nen van rekeningen.

Dochter Lucy weet dat dit door Petrus gedemonstreerde stand-
punt de realiteit is waarmee ze heeft te leven. Ze wil geen ophef over
de zaak en accepteert zelfs het kind dat uit de verkrachting voortkomt
als metafoor van haar symbolische schuld aan het land dat haar voor-
ouders van haar verkrachters hebben afgepakt. Ze gaat tevens in op
het aanbod van Petrus om haar bescherming te bieden. Hij vraagt
daarvoor wel een groter aandeel in het bezit van de boerderij. De
witte Lucy geeft en vergeeft zoals de TRC de zwarte bevolking vraagt
te geven en te vergeven. Geen gelijkwaardige ruil, geen recht, maar
een gift. Een gift is iets afstaan terwijl daar niets tegenover staat. Een
gift is ten diepste de erkenning van een verschil, een onoverbrugbaar
verschil wellicht.

Vooral deze plotwending is Coetzee komen te staan op zeer kri-
tische geluiden. Een interpretatie nu die zich te zeer laat leiden door
een allegorische duiding van Disgrace`s spiegelplot en te snel de refe-
rentialiteit van een om toekomstbeelden schreeuwend Zuid-Afrika
laat binnenkomen, laat echter een belangrijke zo niet essentiële ver-
haallijn buiten beschouwing. En dat is de ommekeer die Lucy’s ver-
krachting teweegbrengt in het bewustzijn van David Lurie. En hier
komen we dan bij de merites van een werkimmanente lezing in de
context van een intertekstuele betekenisgeving. Op talloze plaatsen na
de dramatische gebeurtenissen op de boerderij sijpelt het vocabulaire
van bekennen, schuld en bewustzijn de tekst binnen. Lurie beseft dat
hij het bewustzijn van de verkrachters kan belichamen maar niet het
bewustzijn van Lucy, zijn dochter. Hij kan dader worden, zo heeft hij
al ervaren, maar hij kan met zijn voorstellingsvermogen niet de pool
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van de andere sekse bezetten. Niet zwart versus wit maar man versus
vrouw blijkt voor Lurie het onoverbrugbare verschil. Daarmee komt
zowel de witte, de zwarte als de genderspecifieke kritiek op Disgrace
in een geheel ander perspectief te staan.

Luries vruchteloze pogingen om Lucy te begrijpen en haar te
bewegen naar veiliger oorden te vertrekken lopen uit op een steeds
grotere verwijdering tussen beiden.Als Lucy hem meedeelt dat ze alle
gevolgen van de situatie op zich neemt, abortus weigert en geen aan-
spraak op vergelding maakt, concludeert Lurie dat ze zich opstelt als
een hond. Dat is waar, beaamt Lucy. Dit hond-zijn biedt Lucy echter
geen lijdzame berusting zoals Elleke Boehmer vreest, en ook geen
programmatische oplossing van een probleem, een eindpunt, zoals
witte critici menen te lezen, maar een mogelijkheid om open te blij-
ven staan voor de ervaring van het heden en een gerichtheid te hou-
den op de toekomst. Lucy laat haar eigendommen en haar rechten
varen en maakt zich op voor een nieuw begin met onvoorziene
mogelijkheden. Uiteindelijk, zo lijkt haar keuze te onderstrepen, is er
alleen rechtvaardigheid te verwachten van een symbolisch systeem dat
zich onttrekt aan de economie van de ruil en van de wet.

Het is in die context uiteraard veelbetekenend dat de manier
waarop Lurie zich ontvankelijk tracht te maken voor andere posities
dan die van ofwel de overtreder van de wet, de dader, ofwel de hand-
haver van de wet, de vader, is gelegen in zijn dienstbaarheid aan het
dier: de absolute ander, de niet-mens, de niet-talige. Niet via de ver-
hullende taal van de bekentenis, niet via de ruil van de wet en het
recht, maar door in staccatozinnen het tussengebied te betreden tus-
sen taal en niet-taal, tussen mens en dier, wit en zwart, man en vrouw
ervaart Lurie dat hij zijn dochter Lucy-, dat hij de ander, niet begrijpt.
Zij onttrekt zich aan zijn verhaal zoals Lurie zich eerder aan het ver-
haal van zijn op amnestie aansturende collega´s onttrok. Lurie wil
politieke en morele verantwoordelijkheid nemen en wordt gecon-
fronteerd met een onoverbrugbaar verschil. Dat bewustzijn is een
politiek effect van Disgrace`s literariteit, een effect dat in de context
van post-apartheid Zuid-Afrika niet zozeer de weg naar verzoening
verduistert als wel de vooralsnog onoverbrugbare verschillen tussen
politiek historische geschiedenissen aanwezig stelt en daarmee het
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zicht opent op een niet vanzelfsprekend maar wel `werkelijk´ mense-
lijk verkeren. Dat is wat kunst, cultuur en diversiteit met elkaar te
maken hebben. Het afwijkende divergente verhaal maakt ons bewust
van onze conventionele gecodeerde manieren om met de wereld om
te gaan. Het bevrijdt de betekenaar van vastgeroeste betekenisrelaties,
geeft het woord vleugels en het betekenisproces nieuwe mogelijke
coalitiepartners.

Agaat
De opdracht die ik vandaag aanvaard is om in het onderwijs en
onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Genderstudies de relatie
tussen kunst, cultuur en diversiteit centraal te stellen. Zoals ik met
mijn betoog tot zover heb willen demonstreren wil ik daarbij een
heel specifieke invulling geven aan het begrip diversiteit. In mijn
onderzoek en in dat van de masterstudenten en promovendi die ik
begeleid is diversiteit niet zozeer een politiek correct concept waar-
mee lippendienst bewezen kan worden aan de ervaringen van vrou-
wen, migranten, zwarten en andere politiek, sociaal en cultureel
gemarginaliseerden, als wel de consequentie van de principiële singu-
lariteit van visuele en discursieve kunstwerken (zie ook Braidotti
2006). Die singulariteit bestaat niet in de onaantastbare betekenis ver-
borgen in de dieptestructuur van het werk, zoals een werkimmanente
benadering zou veronderstellen, singulariteit ontstaat in het complex
van intertekstuele en contextuele machinaties. Dus in het geval van
het literaire werk ontstaat het singuliere effect in een samenspel van
taal, genre en literaire traditie, alsmede van de culturele en geo-poli-
tieke context waarin het werk functioneert. Ik begon mijn verhaal
met een korte schets van de culturele en geopolitieke context waarin
zowel Disgrace als Agaat onderdeel werden van een soortgelijk cul-
tuurpolitiek debat en heb vervolgens laten zien hoe Disgrace als lite-
raire gebeurtenis meer doet dan participeren in een politiek debat
alleen. Ik wil nu tot besluit een korte schets geven van de manier
waarop Agaat als literaire gebeurtenis verschilt van Disgrace en om die
reden naast de actualiteit van een land in transitie ook een geheel
andere wereld voor het voetlicht haalt. Even groots en zwaar van the-
matiek, evenzeer in dialoog met opvattingen over de taal, over recht-
vaardigheid en de wet, de voorstelling van het niet incorporeerbare
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andere en het verschil, is Agaat verbijsterend suggestief in stijl en
woordgebruik. Daar waar Coetzee zuinig is met taal, Coetzee´s zin-
nen zijn geserreerd, hoekig, ontlichaamd, mathematisch haast, wat
overigens niets zegt over het soms lyrische effect daarvan in de 
tekst-, daar is Marlene van Niekerks roman Agaat een vuistdikke orgie
van taal, een gloeiende vulkaan van woorden, een excessieve mix van
stijlen en genres.

Om die reden is een weergave van de plot van de roman op geen
enkele manier representatief voor wat deze roman als literair evene-
ment zoal teweeg kan brengen. Ik doe niettemin een poging. Ruim
veertig jaar geleden heeft de witte Milla de boerennederzetting
Grootmoedersdrift geërfd. Zij heeft grote plannen met het land en
het erf en bekwaamt zich in traditionele landbouwmethoden. Om
haar liefdeloze en kinderloze huwelijk met Jak te verduren haalt Milla
de gekleurde Agaat als pleegkind naar de boerderij. Ze behandelt het
verwaarloosde kind net zoals zij de Zuid-Afrikaanse grond behandelt:
met traditionele methoden. Afwisselend beschouwt ze het kind als
een diertje dat door disciplinering en straf tot mens moet transfor-
meren, als een raadsel dat ontcijferd moet worden, en als een poten-
tiële bron van liefde, dankbaarheid en bewondering die gekoesterd
moet.Als Milla tegen alle verwachtingen in na een jaar of twaalf toch
zelf zwanger blijkt te kunnen worden, wordt Agaat van aangenomen
dochter gedemoveerd tot bediende. Agaats wraak op Milla is ingeni-
eus en uiterst complex in zijn effect. Zij zet het clichégedrag van de
zwarte min en de black mama in en steelt met haar liefde de zoon van
Milla en haar man Jak. Het kind Jakkie ontwikkelt een symbiotische
relatie met zijn zelfbenoemde moeder en de biologische ouders Milla
en Jak hebben vanaf de prilste jeugd van hun zoon het nakijken.

Wat betreft de setting en de thematiek lijkt Agaat in de context
van de traditie van Zuid-Afrikaanstalige literatuur nog het meest op
een zogenoemde plaasroman, een in essentie conservatief nationalis-
tisch negentiende en twintigste eeuws koloniaal genre, waarin de ver-
bondenheid met de aarde, de ruimte van het platteland, het motief
van de verloren zoon, de omgang met vorige generaties en vooral ook
de begrenzing tussen een wit wij en een zwart zij als prominente
thema´s figureren (Coetzee 1988, Jansen 2005, Postel 2006). De boe-
rennederzetting is bij van Niekerk echter allesbehalve een idyllische
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plaats. Grootmoedersdrift is een broeinest van onvervuld verlangen,
mislukte investeringen, op niets uitlopende projecten, liefdeloosheid,
geweld, wraak en machtswellust. In die zin blaast van Niekerk het tra-
ditionele genre vanuit een post-apartheidperspectief nieuw leven in
op de wijze die Angela Carter in de jaren tachtig propageerde voor
het postmodern feministisch en post-koloniale spel met conventio-
nele thema´s en genres: I am all for putting new wine in old bottles espe-
cially if the pressure of the new wine makes the old bottles explode (Sage
1994). Dat zou erop wijzen dat Rossouws kritiek terecht is, van
Niekerk ondermijnt klassieke Afrikaner waarden en sentimenten.
Maar dat is slechts een deel van het verhaal. In Agaat is de verbon-
denheid met de aarde en de ruimte van het platteland meer dan in
enige andere plaasroman voelbaar zowel in de thematiek, de compo-
sitie als in het tot in het extreme geëxploreerde taalteken.Van Niekerk
exploreert die liefde tot in de verste uithoeken en, inderdaad, daar
worden de grenzen van de traditionele plaasroman getart en daarmee
de patriarchale, nationalistische waarden die daarin worden gehul-
digd.Van Niekerk doet wat Hélène Cixous in dit verband zou aan-
duiden met het werkwoord voler in de bekende franse dubbele bete-
kenis van het woord. Het vernieuwen van de literaire traditie is als
voler, een proces van stelen en vliegen. De gestolen vorm, de beteke-
naar, transformeert bij van Niekerk in de vlucht net als bij Cixous tot
een welhaast tastbaar ding waarin de geuren en kleuren van het
Afrikaanse land gevierd en opnieuw toeggeeigend worden. Het lezen
over Milla´s gevecht tegen de agrarische monocultuur bijvoorbeeld,
wordt daarbij niet zozeer een mentale als welhaast een lichamelijke
ervaring. In de compositie van de roman werkt het stervende lichaam
van Milla daarbij als een interactieve bron, een tekst, een cultureel
artefact dat een geschiedenis met zich meedraagt, dat een geheugen
heeft, dat gecodeerd en geconditioneerd maar niet in de tijd gefixeerd
is. Onderwijl wordt de lezer onontkoombaar ingesponnen in het web
van liefde en wraak, onschuld en schuld, recht en onrecht, macht en
onmacht.

Ook die schaamteloze verbeelding, die welhaast tastbare belicha-
ming van gefrustreerd en gecorrumpeerd verlangen is van Niekerk
komen te staan op kritiek als die van Rossouw, namelijk dat zij in de
minuscule beschrijving van het tot zwijgen gedoemde en aan de
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zwarte Agaat overgeleverde stervende lichaam van Milla, het cultureel
erfgoed van Afrikaans sprekend Zuid-Afrika zou verkwanselen.

Dergelijke kritiek is zeker in het geval van een werk als Agaat een
welhaast kunstvijandige benadering van kunst, een anti-literaire lezing
van literatuur en een veronachtzaming van de paradoxale dynamiek
in de onderlinge machtsverhoudingen van de personages. Om een
voorbeeld te geven van één van vele deregulerende literaire registers
die van Niekerk te midden van de draaikolk aan rampspoed en
geweld hanteert, namelijk de aaneenschakeling van ragfijne minia-
tuurtjes in pasteltinten en bloemengeuren, citeer ik een willekeurige
passage waarin Milla Redelinghuys op haar sterfbed aan Agaat ligt te
denken. Zoals gezegd, Milla is verlamd, kan niet meer praten en is
overgeleverd aan de zorg van Agaat: Ach, kon ik nu maar spreken! Ik zou
haar willen vragen of ze het zich herinnert. De vlinders die we uit het poel-
tje hebben gehaald. Na de regenbuien die in het eerste jaar nadat ik haar had
gevonden buiten het seizoen zo overdadig waren gevallen.Te zwaar om te vlie-
gen, overvallen door de regen.We hebben ze uit de modder gevist, op de aan
elkaar gekleefde vleugelranden geblazen tot we een plekje zagen om vast te
pakken, voorzichtig, voorzichtig als natte velletjes vloeipapier hebben we de
vleugels van elkaar getrokken zodat de ene niet aan de andere bleef kleven.
(2006: 540) 

Daar waar Disgrace wordt gedragen door het vocabulaire van het
onderwerpen aan- en schenden van de wet, van bekennen, schuld en
bewustwording is de kracht van Agaat gelegen in de ongekende over-
daad aan poëtisch taalgebruik, woordassociaties en stijlexperimenten,
in de inzet van nieuwe woorden, beelden en streams of consciousness.
Ieder miniatuurtje zoals de zojuist geciteerde paragraaf, maakt duide-
lijk dat deze roman zich niet leent voor een eenduidige identiteits-
constituerende toeeigening. Tegelijkertijd demonstreert de experi-
mentele stijl en de poëtische taal in een context van raciaal en
patriarchaal geweld dat literariteit en politiek geen gescheiden domei-
nen zijn. Zonder Agaat nu te willen reduceren tot een cultuurweten-
schappelijk programma zal de roman in zijn uniciteit en als exemplaar
mij de komende jaren gidsen in het verder uitwerken van de interac-
tie tussen literariteit en politiek.Tussen kunst, cultuur en diversiteit.
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Tenslotte
Aan het eind van mijn betoog gekomen wil ik mijn dank uitspreken.
De goede verstaander heeft kunnen deduceren dat volgens sommigen
ook in de dankbetuiging waarachtigheid een kwestie van genade is
maar dat gezegd zijnde doe ik toch een poging.

In de eerste plaats dank ik de studenten en oud-studenten van de
leerstoelgroep Genderstudies en het daarmee verbonden Graduate
Gender Programme.Wij weten ons als docententeam ieder jaar weer
gezegend met een gemotiveerde, betrokken en intelligente groep stu-
denten en promovendae. Zonder jullie zou vernieuwing in de cul-
tuurwetenschap een kwestie van droogzwemmen worden in plaats
van het uitvoeren van een vrije vlucht. Ik hoop en wens dat jullie ons
ook de komende decennia bij de les blijven houden.

De leden van het docententeam van de leerstoelgroep en het
Ggep, Sandra Ponzanesi, Cecilia Asberg, Iris van der Tuin, Erna
Kotkamp, Babs Boter en Marta Zarzycka, ik kan me geen bekwamer
en loyaler team wensen om een genderprogramma in de cultuurwe-
tenschappen mee te draaien. Ik dank jullie voor wat jullie doen en
voor wie jullie zijn.

Trude, ik zeg het je vaak dus zo´n openbare les hebben wij hier
niet echt voor nodig, maar toch nog eens ten overvloede: zonder jou
zou het schip geregeld koers verliezen. Annabel, je bent de beste
matroos aan dek. En wat die koers betreft Mischa, Marlise, Brigitte en
Else, met jullie aan het roer gaat het ook met het Europese verkeer
geregeld voor de wind.Weet dat het niet onopgemerkt voorbijgaat.

De illustere leden van het Ggep hooglerarenkwartet Rosi
Braidotti, Gloria Wekker en Berteke Waaldijk. Al hebben wij na een
door mevrouw Polman bereide maaltijd en wat glaasjes wijn wel eens
gedroomd van een rustig teruggetrokken leven in een comfortabele
Toscaanse villa met butler (kleine b), het is toch voorlopig inspireren-
der en lonender om ons kritische wetenschapsproject hier in Utrecht,
in Europa en over de oceanen voort te zetten, ieder vanuit onze spe-
cifieke expertise en invalshoek. Gloria en Berteke ik prijs me geluk-
kig met jullie collegialiteit en vriendschappelijkheid. Rosi, jou wil ik
in het bijzonder danken voor de manier waarop je de zorg voor een
substantieel deel van jouw levenswerk aan mij hebt willen toever-
trouwen. We zijn, zoals je vaak hebt gezegd een dreamteam, dat is
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waar, maar jij hebt het team tot grote hoogten gedreven door je ener-
gie, je ambitie en je onversneden toewijding aan de feministische
wetenschapsbeoefening.We zijn onder jouw aanvoering ongeschon-
den door alle brandende academische hoepels gesprongen en hebben
na 20 jaar een gevestigde positie binnen de faculteit en de universi-
taire gemeenschap verworven. Men heeft mij het afgelopen jaar wel
eens gevraagd waar ik het lef vandaan haal om jou, een geleerde
vrouw van internationale naam en faam, op te volgen.Welnu: onder
alle dingen die ik van je heb geleerd is lef tonen wel een van de aller-
belangrijkste! 

Ik wil de voormalige decaan van de faculteit der
Geesteswetenschappen, Hans Bertens, en onze rector Willem Hendrik
Gispen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die zij hebben
gegeven aan het plan om de Nederlandse Onderzoeksschool
Vrouwenstudies een doorstart, zoals dat heet, te geven door middel
van de oprichting van het Graduate Gender Programme. De vanzelf-
sprekendheid waarmee van mij werd verwacht daaraan leiding te gaan
geven heeft mij gesterkt in het vertrouwen dat ik er samen met mijn
hier zojuist met naam en toenaam genoemde team en studenten een
invulling aan kan geven die ertoe zal blijven doen in cultuurweten-
schappelijk Nederland en daarbuiten.

Tot slot geldt mijn dank Frank Kessler met wie ik de afgelopen
drie jaren het instituut voor Media en Re/presentatie heb geleid.
Frank, ik wil jou danken voor de kameraadschappelijke en efficiente
wijze waarop wij, ondersteund door Silvia, Monique en Daphne, deze
omvangrijke en verantwoordelijke klus hebben geklaard. Ik begon
eraan als part-time UHD en kom er weer uit te voorschijn als full
time hoogleraar. Dus, waarde IMR collega´s hier aanwezig, een meer
probate cursus academisch leiderschap is niet denkbaar.

Ik heb gezegd.
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De gedachtengang waaraan in deze tekst is vormgegeven kwam tot stand in dialoog
met bevriende collega’s en dierbare naasten. Ik wil daarom graag de kritische, betrok-
ken en inspirerende gesprekken memoreren met vooral Cris van der Hoek, maar zeker
ook met Jan Pols, Maaike Meijer, Liesbeth Brouwer, Ena Jansen, Charlotte Schippers,
Antjie Krog, Diana Ferrus, Baukje Prins en Hettie Tichelaar.
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