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Oratie

Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
in de Duitse Letterkunde alsmede vertaalwetenschap aan de
Universiteit Utrecht op 17 januari 2003.
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Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen,

Michel Houellebecq (*1958), het Franse orakel van onze tijd, bevindt
zich in het jaar 2000 op het Spaanse eiland Lanzarote en dus naar
eigen zeggen 'au milieu du monde', midden in de wereld. Als je
afgaat op de foto's die de auteur van het vulkanische landschap
genomen heeft, betreedt hij bij het ingaan van het nieuwe millen-
nium een barre, uitgestorven wereld. De schrijver is naar Lanzarote
gevlogen, ontmoet er mensen, doet wat aan seks en vliegt terug. Dat
is het verhaal, een vakantieverhaal, niet opgewekt, eerder vlak, maar:
een vakantieverhaal. Tussendoor denkt hij ook na, soms prikkelend,
soms ergerlijk. Ik haal er één losse opmerking uit naar voren die in
mijn ogen niet uit het hart van de wereld komt. 

Op het vliegveld Orly heeft Houellebecq, of liever zijn verteller,
lectuur gekocht, waarin het volgende hem opvalt: 'En de Libération
kwam voor de zoveelste keer met de shoah aanzetten, de plicht van
het geheugen en de pijnlijke opgraving van het nazi-verleden van
Zweden. Ik dacht bij mezelf dat de eeuwwisseling niet veel zin had
gehad.'1 De verteller ziekt, bij alle vlakheid van beleving, nog even
door. De islam en de Fransen moeten het ontgelden, en in de con-
versaties ook een bijzonder slag Fransen: de hermetische dichters. Die
krijgen een vakantietip: Lanzarote, dat 'zelfs met name aan te beve-
len [is] voor Franse hermetische dichters, die er naar hartenlust [sic,
TN] dingetjes als dit kunnen produceren: Schaduw, / Schaduw van de
schaduw, / Sporen op een rots. Of, meer Guillevic-achtig: Steen, / kleine
steen, / Je ademt.'2 De verteller zegt daarmee de kwestie van de her-
metische Franse dichter 'afgehandeld' te hebben en richt zich vervol-
gens op de doorsnee Franse toerist.3

Toeristen hebben vaker de aandacht van Houellebecq, een schrij-
ver die graag uitweidt over hoe wij eenentwintigste-eeuwse wester-
lingen in ledigheid onze vrije tijd besteden.4 En hier wordt feitelijk
de provocatie verwoord dat toerisme het centrum van het culturele
systeem heeft veroverd, waar poëzie, laat staan de hermetische, niets
meer te zoeken heeft. Ik wil die losse opmerking serieus nemen, ook
al doe ik die daarmee misschien te veel eer, en de twee pijnpunten
samenbrengen, shoah en hermetische poëzie. Voor mij hebben de
parodieën niet alleen betrekking op de Franse dichter Eugène

opmaak naaijkens  07-01-2003  10:22  Pagina 5 G4 01 Data:Tijdelijke Orders:orati



6

Guillevic (1907-1997), maar zijn ze ook niet los te zien van de poëzie
die de shoah in haar taal heeft herdacht: de poëzie van Paul Celan
(1920-1970). Misschien heeft Houellebecq aan Celan gedacht. Per
slot van rekening bracht de Roemeens-Duitse dichter het grootste
deel van zijn leven in Parijs door en verkeerde hij daar in de kringen
van de Franse 'hermetici', meer in het bijzonder de dichters rond het
tijdschrift L'Éphémère.

Celan werd en wordt onbegrijpelijkheid verweten, hetgeen hij
zelf afwees, en zijn thema is de shoah, hetgeen hij steeds bevestigde.
Het landschap dat zich onder het carbon van de Houellebecqiaanse
parodiegedichten aftekent lijkt bij alle vertekening behalve op
Lanzarote ook op de landschappen die Celan in zijn gedichten
oproept, en daar is in zijn geval ook altijd 'het' landschap van de
shoah bij. De beginregels van het beroemde gedicht 'Engführung'
verbeelden dit overduidelijk. In weerwil van de stelregels van
Houellebecq breng ik ze hier te berde:

Verbracht ins
Gelände
mit der untrüglichen Spur:

Gras, auseinandergeschrieben. Die Steine, weiss,
mit den Schatten der Halme:
Lies nicht mehr - schau!
Schau nicht mehr - geh!5

Het 'Gelände', het 'terrein', is - ook - dat van de concentratiekampen,
waar talloze individuen heen 'verbracht', 'gevoerd' zijn. Het is door
het 'onloochenbare spoor' een historisch en existentieel getekend ter-
rein, waarvan het gras en de stenen genoemd worden, vervolgens let-
ters zijn en alleen in taal bestaan. Vandaar de oproep om niet meer te
lezen maar te kijken en niet meer te kijken maar te lopen. Dit is, zou
ik zeggen, een morele uitspraak met een poëticale inslag: aandacht
hebben voor de plaats en de tijd van een niet nader aangeduid
gebeuren dat in de taal met opzet gesuggereerd wordt. Het is een
oproep om de verbeelding letterlijk te nemen en te staan op haar
mnemonische eigenschappen. Mnemonisch wil hier zeggen: behalve
op je verbeelding ook een beroep doen op je geheugen.
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Het kost misschien moeite om in het lange gedicht dat na de
beginregels volgt landschappen te ontdekken. De landschappen zijn
in ieder geval niet zo geschilderd zoals Houellebecq dat doet met zijn
vakantiekiekjes. De gelijkenis met Lanzarote is echter onmiskenbaar.
Celan schetst in dit fameuze gedicht uit het midden van de jaren
vijftig een al even platgebrande, kale, apocalyptische wereld waarin
het individu niet telt. Het is door de shoah verwoest terrein, dat ver-
volgens via subtiele aanduidingen samenvalt met land dat getroffen is
door vernietigingswapens, met land na de bommen van Nagasaki en
Hiroshima. Dodenland is het, dat bizar afsteekt tegen het toeristen-
paradijs Lanzarote. Het is onrechtvaardig om überhaupt zo'n
vergelijking te maken, maar provocaties zijn er nu eenmaal om
tegenin te gaan: wat betekenen die woorden 'voor de zoveelste keer
komen aanzetten met de shoah'? Wat betekent die door Houellebecq
verketterde 'plicht van het geheugen'? 

De Oostenrijkse schrijver Robert Musil (1880-1942) zag lite-
ratuur als het intellectuele potentieel van een tijdperk waarin denken
en zintuiglijkheid een bijzondere verbinding aangaan.6 In literatuur
wordt dus ook een tijd bewaard, niet als subjectieve impressie en ook
niet als document van de werkelijkheid, maar als potentieel, als een
dynamisch geheel van mogelijke betekenissen. Musil gaat niet uit van
absolute en vastgelegde beelden en betekenissen, maar van impulsen
waarmee beelden en betekenissen kunnen worden opgeroepen. Zijn
taalopvatting is navenant als hij zegt dat het (afzonderlijke) woord 'het
zegel op een los pakket aan voorstellingen' is. Dat pakket is echter
nooit zo los dat de betekenissen uiteenvallen in totale willekeur, 'ins
völlig Zusammenhanglose'.7 De betekenissen en beelden zijn met
elkaar verwant en maken het mogelijk analogieën met de werke-
lijkheid te maken. In dat opzicht is de functie van literatuur die van
de analogie en de vergelijking, en het afzonderlijke woord de kiem-
cel ervan. 

Musils visie is in mijn ogen actueel en ze legitimeert literatuur in
tijden waarin die legitimatie ter discussie staat. Ze kan ook een ver-
klaring zijn voor de manier waarop Celan zijn analogieën met de
twintigste-eeuwse werkelijkheid uitwerkte, hoe onvoorstelbaar die
werkelijkheid ook is. Ze trekt de boudheid in twijfel waarmee het
personage van Houellebecq weigert die analogieën nog langer te
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maken. Duidelijker gesteld: de zogenaamde plicht tot herinneren is
bij Celan dé drijfveer van zijn schrijven en staat centraal in zijn li-
teraire denken; en als die plicht ontkend wordt en de vormgeving
van die plicht geridiculiseerd wordt zijn we ver van huis. Ik gebruik
het woord vormgeving hier overigens om te kunnen refereren aan
alle manieren waarop die plicht tot herinneren tot uiting komt: in
politieke betogen van kranten, zoals in Libération, in discussies over
de hedendaagse moraal, in literatuurwetenschappelijke artikelen over
'cultural memory' en verder in alle andere vormen van cultuurover-
dracht - film, vertaling, toneel - die doortrokken zijn van denken en
gedenken. Daar is de motor van transformatie te horen, daar is zin-
vol cultureel en wetenschappelijk gedrag te zien.

Er is een gedicht van Celan waarin een steen door de lucht
vliegt.8 Het is wel degelijk, cher Houellebecq, een steen die ademt, een
steen die bij Celan gaat bloeien als een bloem. Het is geen
willekeurige steen met een willekeurige betekenis. Hij draagt het
enorme gewicht van de herinnering en kan desondanks bewegen.
Paul Celan geldt intussen als de belangrijkste Duitstalige dichter van
de tweede helft van de vorige eeuw. Hij schreef een bijzonder soort
poëzie, waarin hij filologisch en moreel tot het uiterste ging. Hij
achtte het contemporaine Duits, na alles wat er gebeurd was, niet
meer geschikt om 'poëtisch' te zijn en zag af van het streven 'mooi' te
schrijven. Hij zocht wat hij noemde 'waarheid' in de woorden en
beschouwde zichzelf als een realist - 'auf meine Weise', zoals hij er in
een brief aan zijn vriend Erich Einhorn aan toevoegde.9 Elk woord
is bij Celan eerder een waaier van woorden. Zijn gedichten verwij-
zen daardoor gebroken naar de werkelijkheid, of liever: de werke-
lijkheden. Ze zijn op alle vlakken vergeven van de onvatbare ver-
schrikkingen van de oorlog. De holocaust is het prisma
waardoorheen gekeken wordt. Je ziet in Celans woorden geen
afbeeldingen, maar hebt rekening te houden met verschillende per-
spectieven en met een variatie aan betekenissen. Je zou kunnen
zeggen dat de taal die Celan gebruikt - het was uiteraard zijn moe-
dertaal, maar gesproken buiten het taalgebied en ook tegen het taal-
gebied - een nieuwe, volstrekt eigen taal is. Celan wilde 'een breuk
met de bestaande taal', zegt Jean Bollack, een vriend van Celan en
een kenner van zijn werk, en dat is volgens hem de consequentie van
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de holocaust en de herinnering eraan.10

In de jaren vijftig wijst Celan steeds op de verplichting je te
herinneren. Dat is vooral wat hem drijft, zich herinneren, zich
vergewissen van de werkelijkheid. In zijn latere werk doet de herin-
nering hem zoveel pijn dat hij er uiteindelijk aan onderdoor gaat. Op
7 april 1970, nog geen twee weken voor zijn zelfmoord, schrijft hij
aan zijn uitgever, de onlangs overleden Siegfried Unseld: 'Mijn
gedichten zijn niet hermetischer geworden, ook niet geometrischer;
het zijn geen geheime tekens, het is taal; ze verwijderen zich niet nog
verder van het leven van alledag, ze staan, ook in hun woordelijkheid
[...], midden in het heden. Ik meen te mogen zeggen dat ik met dit
boek [de bundel Lichtzwang, TN] een uiterste aan menselijke ervaring
in de huidige wereld en de huidige tijd heb ingebracht, onverstomd
en op weg naar meer.'11
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Hoe dicht kom je bij de werkelijkheid van een gedicht? De cellist
Pieter Wispelwey zette in 1998 de zes cellosuites van Bach op cd en
gaf in het bijgesloten boekje uiting aan zijn behoefte 'zich deze
stukken voor te stellen als net geschreven. Als verse muziek, nog
zonder de last van interpretaties, connotaties en obligate associaties.
Muziek slechts referend [sic; bedoeld is: refererend, TN] aan oudere
muziek. Nieuwe, moderne, intrigerende muziek, kortom.'12

Interessant is deze kunstenaarswens omdat ze de essentie van verta-
ling verwoordt. Naïef is de wens waar Wispelwey meent dat je voor
uitvoering en vertaling rechtstreeks terug zou kunnen gaan op de
bron. Jaloersmakend is de aanname dat uit de uitvoering 'nieuwe,
moderne, intrigerende muziek' voortkomt. Elke muziekliefhebber
zal de uitspraak begroeten, vooral als hij vertrouwen in de musicus
heeft. Een vertaler moet zich al evenzeer waarmaken, vooral omdat
hij nauwelijks beschouwd wordt als schrijver van 'oorspronkelijk'
werk. Maar het gaat me hier niet om een positionering van de ver-
taler als een zelfstandige en zelfbewuste culturele bemiddelaar.13 Het
gaat me nu om het moment dat het culturele product tot leven komt
in de uitvoering, de interpretatie of de vertaling. Dat is voor mij het
beslissende moment waarop een interessant proces begint.

Het is niet eenvoudig greep te krijgen op de dynamiek die
voortkomt uit een feitelijke tekst. Schrijvers kunnen eigen wegen
bewandelen, zonder scrupules omwegen inslaan en via hun perso-
nages alles op de hak nemen. Literatuurbeschouwers kunnen, vanuit
hun verantwoordelijkheid, de implicaties nagaan van de manier
waarop in teksten en discoursen historische en culturele werke-
lijkheid wordt vormgegeven. En ook vertalers zetten taal en werke-
lijkheid in beweging. Het is belangrijk de wegen die leiden naar en
van vertaling te verkennen, of ze nu helemaal teruggaan naar de bron
of afgaan op een andere, verdere bestemming. Vertalingen zijn een
speciaal geval, denk ik, omdat ze dat wat eerder is geschreven in
zekere zin herhalen. De uitkomst is in dit geval niet een nieuw ori-
gineel, zoals schrijvers dat produceren, en evenmin een beschouwing
op afstand, zoals critici die leveren. Een vertaling is beide tegelijk, zij
vormt nieuw materiaal waarin commentaar wordt gegeven op wat
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een ander met betrekking tot een bepaald gegeven gezegd heeft. Het
bijzondere van vertalingen is dat zij daarmee tegelijk opnieuw reflec-
tie uitlokken - van interpretatieve, sociologische of empirische aard.

Om effectief en verantwoord over literatuur te spreken, dat wil
zeggen haar te plaatsen, te interpreteren en te vertalen, zijn hulpmid-
delen nodig. De literatuurstudie blijft op zoek naar een kader
waarbinnen dat mogelijk is en zoekt daarbij mijns inziens wat al te
zeer naar een nieuw onderwerp, een nieuw thematisch verband. Zij
is niet genoeg uit op onderzoek dat zich richt op een relevante vraag
en vervolgens op de juiste methode om die vraag te beantwoorden.
Toch is er vooruitgang geboekt in de 'hardere' sector van de litera-
tuurwetenschap: op het gebied van de editie, de receptie, de bi-
bliografie en de tekstgenese. Uit die hoeken worden de noodzake-
lijke hulpmiddelen steeds beter aangereikt. Inzichten in culturele,
maatschappelijke en literaire processen kunnen steviger worden
gefundeerd. 

Om een vermeende crisis van de literatuurwetenschap te be-
zweren krijgen de twee uitersten van de discipline intussen een naam.
Er is een spanning zichtbaar tussen refilologisering enerzijds en ver-
breding van het vak tot een cultuur- en mediawetenschap ander-
zijds.14 Het is zinvol het vak op te rekken tot een meer omvattende
discipline waarin ook andere culturele verschijnselen als 'tekst' wor-
den gezien en met elkaar in verband worden gebracht. Het is ook
goed de literatuur in kaart te brengen in relatie tot de geschiedenis,
de instituties, de media en de cultuur in het algemeen. Maar dat kan
niet zonder basis, zonder een filologische ondergrond. Voor mij is
interpretatie van oudsher de kern van tekstbeschouwing, die ik steeds
ook heb toegespitst op vertaling als interpretatieve activiteit. Eerder
probeerde ik al interpretatie en vertaling ten opzichte van elkaar te
definiëren,15 misschien ook omdat ik het als iets onrechtvaardigs
ervoer dat steeds gedaan wordt alsof hermeneutisch rond een tekst
cirkelen het échte werk is. Is het eigenlijk niet net zo moeilijk om de
tekst na het uitpakken en ontleden in het stijve corset van de vertal-
ing terug te persen? Vertaling en vertaalbeschouwing hebben een
eigen hardheid. Aan vertaling is de hardheid van de analyse, zijn de
overwegingen die tot beslissingen leidden niet af te zien (tenzij in de
afwijking of verbijzondering). In de boekenkast van de germanist
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staan naast de lexica, de tekstedities, de biografieën, de cultuur-
geschiedenissen en de commentaren ook de vertalingen. Die zijn, om
met Walter Benjamin te spreken, 'het product van filologische tech-
nieken. Vertaling is een van de disciplines die de wetenschap op de
kunst toepassen, net zoals andere haar voor de industrie en de archi-
tectuur ten nutte maken. In elk van die gevallen ontstaat een tech-
niek die aan streng wetenschappelijke wetten onderworpen is om zelf
buitenwetenschappelijke doeleinden te dienen.'16

Vertalingen moeten veel meer bestudeerd worden, en dan bedoel
ik gebibliografeerd, geëditeerd, genetisch en historisch geïnterpre-
teerd, gesitueerd et cetera. Er moet preciezer gekeken worden naar
alle momenten waarop een cultureel feit in en door taal wordt
overgedragen - overdracht die volgens mij dus steeds al vertaling is.
Wat mij zelf betreft zou dat in het bijzonder gelden voor het culturele
verkeer tussen het Nederlandse en het Duitse cultuurgebied. Ik zou
binnen mijn leeropdracht het gebied van de Duitse letterkunde graag
vertaalhistorisch en dus intercultureel vanuit Nederlands perspectief
invullen. Maar het onderwerp behoeft een breder draagvlak, dat
interdisciplinaire samenwerking nodig heeft - binnen en buiten de
letterkundes. Op den duur moet dit leiden tot een goed beeld van de
rol van vertalingen in het interculturele verkeer. Er werd onlangs
terecht opnieuw een lans gebroken voor het schrijven van een
Nederlandse vertaalgeschiedenis, op grond van de langzaam post vat-
tende gedachte dat het veronachtzamen van vertaald werk een een-
zijdig en vertekend cultuurhistorisch beeld tot gevolg heeft.17 Voor
dit onderzoek is filologisch werk nodig, dat niet hoeft weg te zakken
in een volgens sommigen wat al te veel uitdijende literatuurweten-
schap.18
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In het eerste deel van deze oratie sprak ik vanuit het idee dat litera-
tuur schrijven en over haar nadenken op een verantwoorde, zelfs
moreel en maatschappelijk verantwoorde manier moet gebeuren, en
dat dat heel wat anders is dan als een toerist door de landschappen van
het heden en het verleden wandelen. In dit laatste deel wil ik de grens
verkennen tussen interpretatie en empirie. Tekstgericht onderzoek
kan vastgestelde feiten sensibiliseren en ze interpretatief verder ont-
wikkelen: in genese, editie en vertaling, en in maatschappij, geschie-
denis en veld, letterkundig, corpuslinguïstisch, tekstlinguïstisch.
Teksten waaieren op heel verschillende manieren uit en kunnen op
heel verschillende manieren besproken, geplaatst en gewogen wor-
den.

Neem het geciteerde Celan-gedicht dat ik volstopte met verant-
woording en verplichting. Het kreeg, voor het eerst gepubliceerd in
1959, het afgelopen jaar 'definitief' gestalte in de historisch-kritische
editie van de 'Bonner Arbeitsstelle für die Celan-Ausgabe'.19 Daarin
is sprake van negentien versies.20 Fragmenten van het gedicht werden
onder meer aangetroffen op een enveloppe van het Institutul Romën
Bucuresti, op een kladje bij een vertaling van een gedicht van Robert
Desnos en op 'extra strong' schrijfmachinepapier. Soms staat er een
datum op, 17 februari 1958 of 12 mei 1958. In versie 3 (H16) duiken
de titel 'Engführung' en de eerder geciteerde beginregels op. De ver-
sie 'Verbracht ins [fremde] / Gelände mit der untrüglichen Spur'
(H15) geeft een aanwijzing dat Celan zich 'vreemd' terrein voorstelde.
Er duiken woorden en versies op die de laatste versie niet haalden.
De Bonnse editie onthoudt zich van alle interpretatie. Er is ook een
concurrerende uitgave, eveneens bij Suhrkamp verschijnend, de
Tübingse editie.21 Die geeft bij elke tekst maximaal vier versies en is,
waar ze anders in de voetnoten gretig commentaar levert, in dit con-
crete geval terughoudend.

Het begin van 'Engführung' laat ik nu uitwaaieren in een aantal
talen, vervolgens in een aantal commentaren, daarna in een aantal
werkelijkheden:
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'Carregados para o / campo / com a marca inconfundível:' (João Barrento en Y.K. Centeno, 1993)

'Trasferito nella / landa / dalla traccia inconfondibile:' (Giuseppe Bevilacqua, 1998)

'Geleid naar / het terrein / met het onfeilbare spoor:' (Peter Nijmeijer, 1976)

'Gevoerd naar het / terrein / met het onloochenbare spoor:' (Ton Naaijkens, 1995)

'Dé- / porté dans / l'étendue / à la trace sans faille :' (Jean Daive, 1967)

'Porté / sur le terrain / avec la trace qui ne ment pas :' (Martine Broda, 1991)

'Dé-placé dans / la territoire / à la trace non-trompeuse :'(Jean-Pierre Lefebvre, 1998) 

'Driven into the / terrain / with the unmistakable track:' (Michael Hamburger, 1972)

'Taken off to the / terrain / with the unerring track:' (John Felstiner, 1995) 

'Taken off into / the terrain / with the unmistakable trace:' (John Felstiner, 2001)22

Het woord 'verbracht' waaiert uit in diverse 'vertalingen' en com-
mentaren en het bevat, beweerde ik, weidse morele en historische
implicaties. Het suggereert op reis gaan en op reis gestuurd worden.
Het bezweert de verplaatsing van de realiteit in de woorden van een
gedicht waarin je kunt rondlopen en om je heen kijken. Het roept
ook op tot verantwoording tegenover de werkelijkheid. In de waaier
zijn versies opgenomen die het gevolg zijn van filologische ontleding.
Er is een verantwoorde omgang met tekst aan af te zien. Op de
achtergrond van de vertaalvarianten liggen de vele varianten van het
origineel. Misschien is een omvattend inzicht in de tekst en zijn
realiteit alleen al via varianten en hun genese mogelijk.23 Het is daar-
bij belangrijk de grens tussen editie en commentaar in het oog te
houden, een grens waar ook door de waaier zelf op gewezen wordt.
Ik bedoel: in de vertalingen zelf zit de tekstkritiek al vervat, en in elke
uitspraak erover zal de tekstkritiek zich nog explicieter manifesteren.
Maar het is daarnaast noodzakelijk de stap naar commentaar te zetten.
Commentaar gaat op weg in de hoofden van andere lezers, andere
critici. Zo ondergaat commentaar steeds verdere transformaties. 

Daarom is het zo belangrijk de eerste commentaar te achterhalen,
zowel voor de vertaler als voor de vertaalbeschouwer. Er gebeurt veel
op het moment van vertaling, en ook in voetnoten en
'Erläuterungen' kan de filoloog - de tekstbezorger en de vertaler -
worden betrapt. De Fransman Jean-Pierre Lefebvre publiceert zijn
vertaling met de volgende aantekening: 'Verbracht is [...] een
ambtelijke term voor een officieel uitgevaardigde overplaatsing of
tewerkstelling, met een concretere connotatie dan het Franse equi-
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valent "placé" (verwante woorden zijn huisarrest, deportatie et
cetera).'24 Lefebvre zegt ook dat het gehele gedicht verbonden is met
Nuit et brouillard, de documentaire film van Alain Resnais over de
concentratiekampen. De Amerikaan John Felstiner wil direct door-
dringen tot de kern van de zaak:

Wie of wat is er nu eigenlijk verbracht, ‘overgebracht’, ‘verwijderd’? Hoe en waar? Celan 

vertelde iemand [Erich Kahler, in een brief van 25 april 1962, TN] eens dat hij de oorlogs

jaren had ‘doorgebracht’ (verbracht) in werkkampen. Heeft verbracht ook een technische 

betekenis? Een Franse vertaling van dit gedicht waarop Celan "toezag" begint met Déporté 

(‘gedeporteerd’) [van de hand van Jean Daive, 1967, TN], maar Duitse documenten gebruik-

ten regelmatig het woord deportieren, en Celan zelf vertaalde déporter in Nuit et brouillard met 

deportieren, verschleppen, aussiedeln [...]. Daardoor zou zijn woord Verbracht in het gedicht 

‘Engführung’ een eufemisme zijn. Vanuit het perspectief van de slachtoffers daarentegen 

herinnert een Duitse emigrant die in een Frans kamp geïnterneerd was zich het volgende: 

‘We wisten dat Hitler joden uit hun huizen sleepte en hen vervolgens ergens heen verbracht.’

In alledaags taalgebruik wordt een hele bevolking en verder iedereen die het gedicht bin-

nenkomt ‘Taken into the / terrain / with the unerring track.’ [...].

Felstiner schrijft dit in een hoofdstuk dat 'Only Language through
Memory' heet.25 Wat gebeurt er als die memory naar Duitsland terug-
gaat? Een Duitse vertaling van deze passage van Felstiner luidt als
volgt: 'Wer oder was wurde hier "verbracht"? Wie und wohin?' en
'Doch das Wort "deportieren" wurde regelmäßig im Amtsdeutsch
gebraucht' en 'Das Wort "verbracht" [...] meint also mehr als ein
euphemistisches "deportiert".'26 Moet ik betekenis hechten aan het
verschil van mening tussen vertaling en origineel over de vraag welk
woord nu het meest eufemistisch is, 'deportiert' of 'verbracht'? Feit is
wel dat door die Duitse terugvertaling vanuit het Amerikaans alle
sporen van betekenisweging en vertaling die Felstiners tekst zo eigen
zijn, worden weggepoetst. Zo verdwijnt ook de twijfel over de juiste
invulling van dat sleutelwoord en verliest de uitspraak haar essentie:
dat ze niet statisch is, maar een aanbod aan informatie, het zegel op
een vol pakket aan betekenissen dat ook Celan niet wilde verbreken.

Felstiner documenteert niet zozeer de worsteling met het woord
als de emotie die daarmee gepaard gaat. En de subtiele voetnoot van
Lefebvre vormt het begin van een proces van interpretatie en inbed-
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ding in tijd en cultuur. We kennen de verhalen van de deportaties,
we kennen de verbanden die gelegd worden met de kampen, en ik
wijs graag op Ewout van der Knaaps studie De verbeelding van Nacht
en Nevel, waarin hij de receptie van Nuit et Brouillard in zowel
Nederland als Duitsland schetst.27 Celan vertaalde het filmcommen-
taar van Jean Cayrol bij de film Nuit et Brouillard voor het Duitse cul-
tuurgebied, Victor van Vriesland deed dat bij ons. Uit de discussies
rond de film en zijn onderwerp ontvouwen zich geschiedenis, beeld-
vorming en culturele verschillen in de jaren vijftig van de vorige
eeuw, die door confrontatie, analogie en vergelijking scherper naar
voren komen. Het gedicht komt langs de wegen van de verwerking
ook in het Nederlandse taalgebied terecht.

Wat betekent - nogmaals - 'verbracht' echt? Wat betekent het in
onze tijd, de tijd van Houellebecq, het jaar 2000? Een provocatief
commentaar op de authenticiteit van het 'deporteren' komt van de
hand van de succesvolle Britse schrijver Lawrence Norfolk (*1963),
die in 2000 de roman In the Shape of a Boar publiceerde.28 De titel en
het motto van de roman zijn ontleend aan Celans gedicht 'In der
Gestalt eines Ebers' uit 1954. Een van de hoofdpersonages, Solomon
Memel, is ondubbelzinnig gemodelleerd naar Paul Celan. In de
roman geeft Norfolk een fictionele versie van 'dat wat gebeurde' -
'das, was geschah' - , in dit geval dat wat gebeurde met Celans oud-
ers, Celans 'verbrachte' ouders. Norfolk beweert dat je niet over de
holocaust kunt schrijven vanuit het standpunt van een getuige, omdat
alle getuigen van de holocaust per definitie dood zijn.29 De implicatie
is dat Celan 'dat wat gebeurde' niet heeft meegemaakt.30 Hij beweert
daarnaast ook dat Celan zijn 'geloofwaardigheid als getuige' bewust of
onbewust heeft ondergraven door verschillende verhalen te vertellen
over zijn overleving. In de roman van Norfolk zegt Solomon Memel
dit: 

Ik weet dat mijn vader in een werkkamp aan tyfus is gestorven en dat mijn moeder als 

‘arbeidsongeschikt element’ is doodgeschoten. Voor mij zijn ze verdwenen zonder ook maar

een spoor van hun bestaan na te laten. Op een ochtend ben ik teruggegaan naar de plaats waar

ik hen had achtergelaten en toen waren ze weg. Een mens kan een dergelijk soort werkelijk-

heid wel proberen te benaderen, maar dan alleen door middel van omtrekkende bewegingen.

Een dergelijk soort afwezigheid, bedoel ik...31
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Fictie in gevecht met de feiten - in een brief gedateerd 1 juli 1944
schreef Celan aan zijn vriend Erich Einhorn: 'Je ouders maken het
goed, Erich, ik heb met hen gesproken voordat ik hierheen [Kiev,
TN] kwam. Dat is heel veel, Erich, je kunt je niet voorstellen hoe veel.
Mijn ouders zijn door de Duitsers doodgeschoten. In Krasnopolka
aan de Boeg. Erich, ach Erich. [...] Ik heb alleen maar vernederingen
meegemaakt en leegheid, oneindige leegheid.'32 Dit is het enige dat
Celan zelf over het lot van zijn ouders op schrift heeft gesteld. Wat
er precies is gebeurd met hen is onduidelijk. Norfolk geeft aan dat de
deportatie van Celans ouders slechts realiteit is in de verhalen die
erover in omloop zijn.33 Maar het feit dat er verschillende verhalen
in omloop zijn over wat er eind juni 1942 in Czernowitz is gebeurd
betekent nog niet dat het alleen Celans geheugen is geweest dat de
feiten - als ze al bekend waren - heeft vervormd.34

Ik ben deze oratie begonnen met een ander boek uit het jaar
2000, Lanzarote, en het moet gezegd: Houellebecqs personages
zouden de provocatie niet uit de weg gaan als ze wisten dat 'ver-
bracht' ook gebruikt wordt in de betekenis van 'doorbrengen', 'ergens
je vakantie doorbrengen' bijvoorbeeld. Maar dat toeristische cynisme
is de oppervlakkige voorkant van een woord dat een reële geschiede-
nis heeft doorgemaakt. De duidelijkste vertaling van dat moeilijke
'verbracht' is de vertaling met 'gedeporteerd' die het verband met de
shoah het meest direct legt. Celan zelf heeft juist die vertaling, die
expliciteert, geautoriseerd. De vertaling, cher Houellebecq, is afkomstig
van Jean Daive, en dat is een Franse 'hermetische' dichter.
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4

Ik heb langs verschillende wegen nu meer dan twintig keer een ver-
taling of invulling van dat ene woord 'verbracht' gegeven. Ik heb het
vertwintigvoudigd, en eigenlijk - staat u mij deze discutabele formu-
lering voor deze gelegenheid maar toe - zonder er ook maar één
interpretatie aan te verbinden. Ik heb geprobeerd te laten zien hoe je
Duitse letterkunde vanuit verschillende perspectieven kunt
benaderen zonder de ogen te sluiten voor 'de werkelijkheid'. Ik heb
er ook het nut van vertaling voor de literatuurbeschouwing mee
willen aangeven. Voor mij persoonlijk is de vraag naar de zin van de
studie van een vreemde taal onlosmakelijk verbonden met vertaling.
Ik wens studenten eenzelfde gerichtheid op een intrigerend vak toe,
niet alleen op het vlak van de literatuur. Talige en culturele kennis
komen in de activiteit van het vertalen samen en er bestaat geen
beschouwing van iets, wat dan ook, dat van buitenaf op ons afkomt
zonder dat die gemengd is met vertaling.

Ik wil ten slotte het College van Bestuur en het bestuur van de
Faculteit der Letteren danken voor deze benoeming op een leerstoel
die zowel de Duitse letterkunde als de vertaalwetenschap omvat.
Moge deze combinatie van vakken bevruchtend werken. Dat deze
leerstoel zo wordt opgericht is in ieder geval voor de vertaalweten-
schap een heuglijk feit. Aan de Universiteit van Amsterdam ver-
dween het vak nog niet zo lang geleden van het toneel. Dankzij een
bijzondere leerstoel zorgden het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds en de Katholieke Universiteit Nijmegen ervoor dat
deze leemte tijdelijk werd opgevuld. De Universiteit Utrecht neemt
de fakkel nu over en erkent daarmee het maatschappelijke belang van
vertalen en vertaalbeschouwing. De Faculteit der Letteren doet dat
ook door het Nederlands-Vlaamse Steunpunt Literair Vertalen te
adopteren. Ik denk dat de vertaalwetenschap een aanwinst is voor het
universitaire bestel, ook in de nieuwe structuren, waarin ik samen
met mijn collega's het nieuwe masterprogramma Vertalen hoop waar
te maken.

Door deze benoeming keer ik ook deels terug op het gebied waar
ik ooit begonnen ben, de Duitse letterkunde. Ik laat de gelegenheid
niet voorbijgaan diegenen te danken die me in haar domeinen
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hebben binnengeleid, onder hen een aantal van mijn huidige col-
lega's. Van hen wil ik Gregor Laschen persoonlijk noemen, een bij-
zondere lezer, een bijzondere vriend, die me zeer heeft gestimuleerd.
Ik doe veel energie op in de redactievergaderingen van Filter en
Armada en in vergaderingen van de Commissie Lexicografische
Vertaalvoorzieningen en van de begeleidingscommissie van de
Nieuwe Bijbelvertaling. Ook daar werk ik met mensen samen die me
het idee geven iets zinnigs met mijn vak te kunnen doen. De groot-
ste steun ondervind ik van diegenen die me dagelijks omringen, mijn
familie, mijn vrouw en mijn kinderen, al was het maar omdat ze alles
zo relativeren. Ik dank hen in het bijzonder.
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Noten

1 Michel Houellebecq, Lanzarote. Au milieu du monde (Parijs: Flammarion, 2000),

geciteerd naar de Nederlandse vertaling van Kiki Coumans: Lanzarote. Midden in

de wereld (Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2001), p. 13-14.

2 Ibid., p. 20.

3 Nog één keer komt Houellebecq terug op de hermetici, als de verteller, na toe-

risten op kamelen gadegeslagen te hebben, bij wijze van hommage aan de Franse

hermetische dichters het volgende hilarische gedicht schrijft: 'Kameel, /

Aanwezigheid van kamelen, / Mijn busje is verdwaald.' (Ibid., p. 27.)

4 Ik doel hier op Au milieu du monde: Plateforme (Parijs: Flammarion, 2001); in het

Nederlands van Martin de Haan verschenen als Platform. Midden in de wereld

(Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2002).

5 Paul Celan, Sprachgitter (Frankfurt am Main: S. Fischer, 1959), p. 57. Voorjaar 2003

verschijnt bij Meulenhoff mijn vertaling van het werk van Paul Celan. Dit frag-

ment vertaal ik daarin als volgt: 'Gevoerd naar het / terrein / met het onloochen-

baar spoor: / gras, uiteengeschreven. De stenen, wit, / met de schaduw van de

halmen: / lees niet meer - kijk! / Kijk niet meer - loop!'

6 Ik volg hier deels een betoog van Helmut Arntzen (in zijn portret van Musil in

Deutsche Dichter. Band 7. Vom Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart:

Philipp Reclam jun., 1989, p. 192-194), waarin hij wijst op Musils opstellen

'Bücher und Literatur' uit 1926 en 'Literat und Literatur' uit 1931.

7 Robert Musil, Gesammelte Werke. Prosa und Stücke, bezorgd door Adolf Frisé

(Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978), p. 1213.

8 Eveneens een gedicht uit Sprachgitter (zie noot 5), p. 25.

9 Paul Celan - Erich Einhorn. Einhorn: du weißt um die Steine... Briefwechsel, bezorgd

door Marina Dmitrieva-Einhorn (Berlijn: Friedenauer Presse, 2001), p. 6. In 1962

schrijft Celan aan Einhorn (Ibid., p. 7): 'In meinem letzten Gedichtband

("Sprachgitter") findest Du ein Gedicht, "Engführung", das die Verheerungen der

Atombombe evoziert. An einer zentralen Stelle steht, fragmentarisch, dieses Wort

von Demokrit: "Es gibt nichts als die Atome und den leeren Raum; alles andere

ist Meinung". Ich brauche nicht erst hervorzuheben, daß das Gedicht um dieser

Meinung - um der Menschen willen, also gegen alle Leere und Atomisierung

geschrieben ist.'

10 Jean Bollack, Herzstein. Über ein unveröffentlichtes Gedicht von Paul Celan (München:

Carl Hanser Verlag, 1993), p. 44.

11 Geciteerd en vertaald naar Paul Celan, Lichtzwang. Vorstufen, Textgenese,

Endfassung. Tübinger Ausgabe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001), p. VIII-IX.
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12 Pieter Wispelwey, Johann Sebastian Bach. 6 Suites per violoncello solo senza basso.

Channel Classics CCS 12298 (1998). Deze passage werd geïnspireerd door een

artikel van Peter Henk Steenhuis in Trouw (19 oktober 2002).

13 Zie daarvoor mijn Nijmeegse oratie, Lof van de verandering (Bussum: Coutinho,

1998), of het daarvan afgesplitste deel dat onder dezelfde naam verscheen in mijn

De slag om Shelley en andere essays over vertalen (Nijmegen: Vantilt, 2002), p. 9-27.

14 Ik citeer hier de ondertitel van een symposium dat in september 2003 zal worden

gehouden in opdracht van de Deutsche Forschungsgemeinschaft en dat de 'gren-

zen van de germanistiek' zal verkennen.

15 Voor het eerst in 1989 in het tijdschrift ttt ('Het begrip vertaalinterpretatie', jaar-

gang 9, nr. 1, p. 21-30), licht herzien in De slag om Shelley (zie noot 13), p. 45-56.

16 Walter Benjamin, Gesammelte Werke. Band 3. Kritiken und Rezensionen (Frankfurt

am Main: Suhrkamp Verlag 1980, p. 119-122). Op p. 102-121 staat: 'eine überset-

zung ist eine Arbeit die, neben gewissen anderen Massstäben auch denen der

Wissenschaft genügen muss'. Een vertaling hiervan wordt gepubliceerd in het

komende nummer van Filter. Tijdschrift over vertalen (ter perse, jaargang 10, nr. 1)

en is van Henri Bloemen, die me op deze passage wees.

17 Frans Denissen, 'De grote verdwijntruc. Voor een geschiedenis van de literaire

vertaling', Ons Erfdeel, jaargang 2002, nr. 1, p. 483-489.

18 Zie de buitengewoon sympathieke en belangrijke schets van de literatuurweten-

schap en haar toekomst van de hand van Rainer Grübel, Ralf Grüttemeier en

Helmut Lethen in Orientierung Literaturwissenschaft. Was sie kann, was sie will

(Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2001), in het bijzonder p. 199.

19 Paul Celan, Sprachgitter. Band 5. Historisch-kritische Ausgabe onder redactie van Axel

Gellhaus, bezorgd door Holger Gehle in samenwerking met Andreas Lohr en

Rolf Bücher (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002).

20 Of juister 'Handschriften', waaronder manuscripten, typoscripten en doorslagen

worden verstaan.

21 Paul Celan, Sprachgitter. Vorstufen, Textgenese, Endfassung. Tübinger Ausgabe onder

redactie van Jürgen Wertheimer, bezorgd door Heino Schmull met medewerking

van Michael Schwarzkopf (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996).

22 Paul Celan, Sete rosas mais tarde. Antologia poética, keuze, vertaling en voorwoord

van João Barrento en Y.K. Centeno (Lissabon: Cotovia, 1993); id., Poesie, vertaald

en ingeleid door Giuseppe Bevilacqua (Milaan: Arnoldo Mondadori Editore,

1998); id., Spreektralie. Gedichten 1948-1970 & De meridiaan, vertaald door Peter

Nijmeijer (Amsterdam: Meulenhoff, 1976); id., Stretto, vertaling Ton Naaijkens

(Baarn: Atalanta Pers, 1995); id., 'Strette', vertaald door Jean Daive, L' Éphémère,
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1967, nr. 4; id., Grille de parole, vertaald door Martine Broda (Parijs: Christian

Bourgois Éditeur, 1991); id., Choix de poèmes réunis par l'auteur, bezorgd en vertaald

door Jean-Pierre Lefebvre (Parijs: Gallimard, 1998); id., Selected Poems, vertaald

door Michael Hamburger en Christopher Middleton, inleiding Michael

Hamburger (Harmondsworth: Penguin Books, 1972); John Felstiner, Paul Celan.

Poet, Survivor, Jew (New Haven, Londen: Yale University Press, 1995, p. 119); Paul

Celan, Selected Poems and Prose, vertaald door John Felstiner (New York, Londen,

W.W. Norton 2001).

23 Bodo Plachta, Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition

neuerer Texte. (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1997), p. 99.

24 Celan, Choix de poèmes réunis par l'auteur (zie noot 22), p. 345, mijn vertaling van:

'Verbracht, avec ce régime, est un terme administratif qui désigne le placement d'of-

fice dans un lieu, avec une connotation plus concrète que l'équivalent français

"placé" (genre dont font partie la déportation, l'assignation à résidence, etc.).'

25 Felstiner, Paul Celan: Poet, Survivor, Jew (zie noot 22), p. 119, mijn vertaling van:

'Who or what has been verbracht? How and where? Celan once told someone that

he had "spent" (verbracht) the war years in labor camps. Does verbracht have a tech-

nical sense too? A French translation of his poem that Celan "guided" begins with

Déporté ("Deported"), but German documents regularly used the word deportie-

ren, and Celan translated déporter in Night and Fog by deportieren, verschleppen, aus-

siedeln [...]. For his word Verbracht, then, in "Engführung", "Deported" would let

in euphemism. Instead, from the victims' standpoint, a German émigrée interned

in a French camp recalls: "We knew that Hitler tore Jews from their homes and

had them verbracht somewhere." In everday idiom, a whole population and any-

one entering this poem is "Taken off to the / terrain / with the unerring track"

[...].'

26 John Felstiner, Paul Celan. Eine Biographie (München: C.H. Beck, 1997), p. 163

(de vertaling is van Holger Fliessbach).

27 Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. Van der Knaap wijst op het verband van

de film van Resnais met het gedicht 'Engführung' op p. 168, waar hij zich beroept

op een studie van Joachim Seng uit 1992.

28 In the Shape of a Boar (Londen: Weidenfeld & Nicholson, 2000). Nederlandse ver-

taling van Mieke Lindenburg onder de titel In de gedaante van een beer (Amsterdam:

De Bezige Bij, 2001).

29 Hij deed dat in het artikel 'There are still songs to sing' in Times Literary Supplement

(17 augustus 2001), waarin hij een aantal Engelstalige vertalingen besprak, en ook

in interviews met Nederlandse kranten (met Hans Bouman en Maartje Somers in
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respectievelijk de Volkskrant van 1 maart 2002 en NRC Handelsblad van 22 maart

2002). Ik verwijs graag naar de vertaling door Caroline Meijer van Norfolks essay

in het Celan-nummer van Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur (ter perse, voor-

jaar 2003).

30 Norfolk zet zich hiermee vooral af tegen de stoet commentatoren die Celans poë-

zie volgens hem duiden als representaties van zijn leven.

31 In de gedaante van een beer (zie noot 28), p. 287.

32 Paul Celan - Erich Einhorn (zie noot 9), p. 3.

33 In de door Barbara Wiedemann samengestelde 'Zeittafel' bij de Duitse uitgave van

de briefwisseling tussen Celan en zijn vrouw Gisèle wordt daaraan toegevoegd:

'De informatie bij Chalfen en Solomon dat Paul Antschel [toen er weer een raz-

zia ophanden was; Antschel was de eigenlijke achternaam van Celan, TN] zijn

ouders niet heeft kunnen overhalen om zich net als hij buiten de woning te ver-

stoppen wordt tegengesproken zowel door Gisèle Celan-Lestrange, die er met

"faux" resp. "non" op reageert, als door David Seidmann en Ilana Schmueli [twee

jeugdvrienden van Celan, TN].' Paul Celan - Gisèle Celan-Lestrange. Briefwechsel,

bezorgd door Bertrand Badiou in samenwerking met Eric Celan (Frankfurt am

Main: Suhrkamp Verlag, 2001), deel 2, p. 396.

34 Deze zin en de gedachten die eraan voorafgaan zijn afkomstig uit de inleiding van

Caroline Meijer bij haar vertaling van Norfolks essay (zie noot 29). Ik wil haar en

Matthijs Bakker en Jan Gielkens bedanken voor hun scherpe commentaar bij eer-

dere versies van deze oratie.
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Curriculum vitae

Ton Naaijkens werd geboren op 28 april 1953 te Tilburg, waar hij
van 1965 tot 1971 het Odulphus Lyceum bezocht. Hij studeerde
Duitse taal- en letterkunde aan het Instituut Frantzen van de
Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1977 tot 1981 was hij leraar aan het
Eemland College Noord te Amersfoort, van 1980 tot 1984 weten-
schappelijk assistent te Utrecht en van 1985 tot 1989 wetenschap-
pelijk assistent aan het Instituut voor Vertaalwetenschap van de
Universiteit van Amsterdam. Op 25 april 1986 promoveerde hij tot
doctor in de letteren (titel proefschrift: Die Pluralisierung des Subjekts
in der Lyrik von Nicolas Born, Rolf Dieter Brinkmann, Paul Celan, Ernst
Meister und Peter Rühmkorf). Van 1989 tot 1996 was hij universitair
hoofddocent voor toegepaste en beschrijvende vertaalwetenschap aan
de Universiteit van Amsterdam en vanaf 1996 senior docent-onder-
zoeker Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Van 1 juli 1997 tot
1 januari 2003 bekleedde hij namens het Nederlands Literair
Produktie- en Vertalingenfonds de bijzondere leerstoel Theorie en
Praktijk van het Literair Vertalen aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen (titel oratie: Lof van de verandering, 25 september 1998). Op
1 augustus 2001 werd hij aan de Universiteit Utrecht benoemd tot
hoogleraar Duitse Letterkunde alsmede Vertaalwetenschap.

Van 1992 tot 2001 was hij jurylid van de Martinus Nijhoff Prijs (vanaf
1996 voorzitter) en van 1997 tot 2001 lid van de adviesraad van het
Fonds voor de Letteren. In 1993 richtte hij met enkele anderen het
vertaaltijdschrift Filter op, waarvan hij sindsdien redactielid is. Vanaf
1995 is hij lid van de redactie van Armada, tijdschrift voor wereld-
literatuur. Vanaf 1996 maakt hij deel uit van de Nederlands-Vlaamse
Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen en vanaf 1999 ook
van de begeleidingscommissie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij is
redacteur van de serie 'Approaches to Translation Studies' (Rodopi)
en van de 'Utrechtse Reeks Duitse Letteren' (Van Gruting). Vanaf
1994 is hij bestuurslid van het Paul Celan Genootschap en sinds 2001
directielid van het Nederlands-Vlaamse Steunpunt Literair Vertalen.

Naaijkens bezorgde de Spiegel van de Duitse poëzie (samen met Jan
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Gielkens; Amsterdam, Meulenhoff 1984), publiceerde (samen met
Kitty van Leuven-Zwart) Translations Studies - the State of the Art
(Amsterdam/Atlanta, Rodopi 1991) en Vertalers als erflaters. Staalkaart
van een eeuw vertalen (Bussum, Coutinho 1996). Een groot aantal van
zijn essays over vertalen werd in 2002 gebundeld onder de titel De
slag om Shelley (Nijmegen, Vantilt). Hij vertaalde Duitse literatuur en
in het bijzonder poëzie, waaronder werk van Robert Musil en Paul
Celan. In het voorjaar van 2003 verschijnt zijn vertaling van Paul
Celans Verzamelde gedichten (Amsterdam, Meulenhoff).

Ton Naaijkens is de vader van Benno, Merel en Vera.
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Anna Everett, The Revolution will be Digitized: Afrocentricity and the Digital Public Sphere
(2001)
John Groenewegen, Het economische stelsel van Frankrijk en Nederland; leven als God in de
polder? (2001)
Wijnand Mijnhardt, Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek (2001)
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