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1. Cognitivisme en literatuurwetenschap 

 

De taalervaring heeft antropologische bronnen – de taal en de algemene menselijke ervaring zijn met 

elkaar verbonden. De zin van een taaluiting wordt door het cognitivisme als creatie beschouwd en de 

stijl als resultaat van deze creatie die met het menselijke kennen verbonden is. Het menselijke kennen 

wordt begrepen als versmelting van geheugen, kennis, verbeelding, zintuigelijke waarneming, 

biologische voorwaarden van de mens en zijn culturele achtergronden. In hun manifest Metaphors we 

live by (1980) van de taalkundige George Lakoff en de filosoof Mark Johnson verwerpen de auteurs 

zowel een objectieve als een subjectieve beschouwing van de betekenis en stellen een “derde weg” 

voor die ze embodied mind noemen. Dit idee is gebaseerd op de overtuiging dat elk denken zijn begin 

neemt in de lichamelijke ervaring. The embodied mind (verg. Lakoff & Johnson 1980; Stockwell 2006, p. 

6) is een poging om het dualistisch, cartesiaans perspectief en de aporie van subjectivisme en 

objectivisme te overwinnen en staat in de fenomenologisch-hermeneutische traditie van Husserl, 

Heidegger, Merlau-Ponty, Gadamer en Ricoeur. Het begrip conceptual metaphor ontleen ik eveneens 

aan Lakoff en Johnson, die in hun werk Metaphors we live by beweren, dat metaforen met 

denkprocessen verbonden zijn en in het begrippensysteem van de mens verankerd zijn (Lakoff & 

Johnson 1980, p. 26 ff.). Lakoff ontwikkelde verder de theorie van conceptual metaphor en schrijft over 

verhoudingen tussen conceptual metaphor en metaphorical language: 

 

Metaphor is fundamentally conceptual, not linguistic, in nature. Metaphorical language is a 

surface manifestation of conceptual metaphor (Lakoff 1994, p. 224). 

 

De verbinding van elementen uit verschillende ruimtes (input spaces) wordt in het cognitivisme 

conceptual blending genoemd. Conceptual blending leidt tot het ontstaan van een nieuwe ruimte 

(blend). Blends en blending zijn termen van Gilles Fauconnier en Mark Turner (1996; 2002). Deze 

termen werden door literatuurwetenschap geïntegreerd, onder andere omdat ze het begrip ‘literaire 

ruimte’ verruimen door het bewustzijn van verschillende ruimtes die via conceptualisatie tot nieuwe 
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ruimtes (blended spaces) verbonden worden en/of versmelten (verg. Stockwell 2006, p. 136-139; 

Korwin-Piotrowska 2006, p. 23; Płuciennik 2004, p. 70-72).  

 

 

2. Conceptual metaphors LICHAAM IS HUIS en GEDICHT IS HUIS en de taal van het gedicht1 

 

Gedichten over het scheppingsproces kunnen worden opgevat als een verslag van mentale processen 

die aan het ontstaan van een dichtwerk ten grondslag liggen. In de reflectie over ‘het 

scheppingsmoment, over de behoefte om het mysterie van het leven te beleven in de transparantie van 

de taal’ (De Maesschalck, Henderickx 2003, p. 115) bedienen dichters zich vaak van de metafoor van 

het huis. Het gebruik van deze metafoor lijkt slechts op het eerste gezicht vanzelfsprekend (het gedicht 

wordt als een huis opgebouwd). Bij nader inzien blijkt dat het meer om een wisselwerking gaat tussen 

de mentale ruimte van de ik, de ruimte van het gedicht en de mentale ruimte van de lezer.  

 

Een programmatische preoccupatie met de lichamelijke taal die als ‘metaforisch, synthetisch en 

proefondervindelijk’ (Brems 1976, p. 190) werd omschreven, was het kenmerk van de Vijftigers. Met 

twee gedichten van Gerrit Kouwenaar als voorbeeld worden in mijn bijdrage de ideeën van het 

cognitivisme geïllustreerd, met name het idee van embodied mind (Lakoff & Johnson 1980) en van 

blended spaces (Fauconnier & Turner 1996; 2002). Daarbij zal ik me laten leiden door de 

correspondentie tussen de ruimtes en de (on)mogelijkheden om deze wisselwerking in het literaire werk 

weer te geven. Ik concentreer me op de realisaties van conceptual metaphor LICHAAM IS HUIS in het 

gedicht ‘gedacht’ en van conceptual metaphor GEDICHT IS HUIS in het gedicht ‘Alles is in mijn 

handen’.  

 

Het huis als fysisch object is de plaats van de eerste inzichten van het kind en van zijn eerste 

confrontatie met de buitenwereld. Het huis is aan de ene kant een object in de fysische ruimte met een 

eigen ruimte en eigen grenzen (muren). Aan de andere kant is het huis, als verzameling van alle 

ervaringen en indrukken die het subject thuis heeft opgedaan, tevens een mentale ruimte met eigen 

grenzen. Deze grenzen kunnen van religieuze, culturele, existentiële of andere aard zijn en ze zijn 

zowel bepalend als beperkend voor het subject. Als zodanig verwijst conceptual metaphor LICHAAM IS 

HUIS zowel naar de zintuigelijke, lichamelijke en ruimtelijke ervaring van de mens alsook naar zijn 

mentale ervaring. De manier waarop zich het idee van embodied mind in het gedicht ‘gedacht’ 

manifesteert vormt de leidraad van mijn overwegingen over dit gedicht. Het idee van conceptual 

blending wordt vooral aan de hand van het gedicht ‘Alles is in mijn handen’ geïllustreerd. In beide 

gedichten worden de verhoudingen nader onderzocht tussen conceptual metaphors (LICHAAM IS HUIS 

/ GEDICHT IS HUIS) en manifestaties ervan in de taal.  

 

 

 

                                                           
1
 Om de conceptual metaphors van andere uitdrukkingen te doen onderscheiden, worden ze hier, naar Lakoff en 

Johnson, in blokletters opgeschreven. 
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3. The embodied mind, huis en de Vijftigers 

 

Zowel het idee als de term the embodied mind zelf doen denken aan de lichamelijkheid van poëzie van 

de Vijftigers, een lichamelijkheid zoals die door Hugo Brems als volgt werd omschreven: 

 

We staan hier voor een poëzie, die fundamenteel gekarakteriseerd wordt door een intuitief 

besef van de eenheid van de mens. Een eenheid, die precies gesitueerd wordt in de 

lichamelijkheid. Een lichamelijkheid, die de mens tegelijkertijd is èn niet is, die hem inschakelt in 

de wereld èn er hem van onderscheidt. (Brems 1976, p. 151) 

 

Het gebruik van het woord ‘huis’ en de ernaar verwijzende woorden is in de poëzie van de Vijftigers heel 

opmerkelijk. Bij Lucebert maakt het woord ‘huis’ deel uit van de reeks: gezicht, hart, hoofd, hand, 

bijvoorbeeld in de gedichten ‘hart, hoofd & hand’ (Lucebert 1974, p. 210) en ‘aan de kinderen’ (Lucebert 

1974, p. 220). Op deze wijze wordt ‘huis’ met het lichaam verbonden. Woordcombinaties uit andere 

gedichten versterken deze indruk: ‘de deuren van de huid’2 en ‘mijn huid staat op een kier’.3  

 

Het lichaam ìs huis. De lichamelijkheid van de poëzie van de Vijftigers is synthetisch (Brems 1976, p. 

250) en de synthese berust op de opheffing van de tegenstelling lichaam-geest, of zoals Brems schrijft, 

op ‘verruiming van het lichaam tot lichaam-subject’ (Brems 1976, p. 120). Synthese betekent een 

verbinding van twee eenheden tot een nieuw geheel waarin de oorspronkelijke eenheden versmelten, 

terwijl blending een enigszins hybride mengeling veronderstelt waarin de oorspronkelijke eenheden nog 

te onderscheiden zijn. Dit betekent dat het subject in zijn complexe identiteit niet van het lichaam te 

scheiden is. Het subject verschijnt door het lichaam, of op de grens die het lichaam is. Het lichaam be-

grenst, be-perkt het subject, maar, paradoxaal, maakt tegelijkertijd de confrontatie van het subject met 

de buitenwereld mogelijk. Het is geen toeval dat het zo begrepen lichaam in de poëzie van Vijftig vaak 

met het woord ‘huis’ verbonden wordt. Het lichaam-subject en het huis als mentale ruimte zijn 

tegelijkertijd tijd, ruimtes én grenzen waarin en waarop het subject telkens anders verschijnt terwijl het 

met andere werkelijkheden, ruimtes en grenzen geconfronteerd wordt. Dit soort confrontatie-momenten 

worden onder andere verwoord in de verzen ‘de deuren van de huid’ en ‘mijn huid staat op een kier’, 

waarin de correspondentie tussen twee ruimtes van cruciale betekenis is. 

 

 

4. Gedacht gedicht 

 

In zijn essay ‘Een vlier blijft een vlier’ verbindt Kees Fens de poëzie van Hugo Claus en die van Gerrit 

Kouwenaar door een parafrase van Claus’ Een huis dat tussen nacht en morgen staat:  

 

Het huis van de poëzie, dat tussen nacht en morgen staat, in het grensland van realiteit en 

verbeelding (ook de verbeelding van de lezer), werd heel concreet zichtbaar, eenduidig 

duidelijk, tot de witte kamer toe. Het huis ligt in Frankrijk. Ik betreurde de beelden vanwege hun 

                                                           
2
 ‘het licht is dichter dan...’ uit: apocrief (Lucebert 1974, p. 38). 

3
 ‘horror’, uit: apocrief (Lucebert 1974, p. 41). 
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onvermijdelijke eenzijdigheid. Tenslotte nam ik mij voor, dit tweede huis van de dichter het 

derde te noemen. Om het tweede huis voor de poëzie te redden. Het tweede huis met de tuin 

heeft de poëzie van Kouwenaar van laatste vijfentwintig jaar beheerst. Het heeft een tweede 

fase van zijn poëzie geschapen, de belangrijkste fase, naar ik meen. Een tweede fase in zijn 

leven ook, misschien zelfs wel een tweede persoon, een alter ego in elk geval. (Fens 2004, p. 

27)  

 

De parafrase van Fens is op zich metaforisch – het woord ‘huis’ dat door hem wordt gebruikt in de 

samenstelling ‘het huis van de poëzie’, verwijst naar het reële huis van Kouwenaar in Frankrijk en 

tevens naar zijn oeuvre. De lectuur van vroegere gedichten van Kouwenaar staat echter de stelling toe 

dat het huis, reëel of niet, reeds in zijn gedichten van vóór die door Fens genoemde ‘laatste vijfentwintig 

jaar’, een niet te onderschatten rol speelde. In talrijke gedichten van Kouwenaar is het huis, net als bij 

Lucebert, Elburg en Claus, een metafoor van het lichaam-subject. 

 

Een duidelijk voorbeeld om de tegenstelling ‘lichaam-geest’ te overbruggen is het gebruik van het woord 

huis als metafoor voor het lichaam-subject in het gedicht ‘gedacht’ uit de bundel data/decors (1971) 

(Kouwenaar 1982, p. 482). Redbad Fokkema noemde ‘gedacht’ ‘een goed voorbeeld van lettrisme 

[waaraan] de slotregel van het gedicht [...] een poëticale wending’ (Fokkema 1999, p. 262) geeft. Met 

deze opmerking schenkt Fokkema de aandacht aan het dichterlijke scheppingsproces dat hierin 

geproblematiseerd wordt. Dit korte gedicht raakt niet alleen het probleem van de identiteit en kwesties 

verbonden met het dichterlijke scheppingsproces. Tussen de woorden manifesteert zich het idee van 

the embodied mind: 

 

gedacht 

Je hand is bijna je hond 

je huid is bijna je huis 

je vorm is bijna je worm 

je gedicht is bijna wat je gedacht had (Kouwenaar 1982, p. 482) 

 

De woorden ‘huid’ en ‘hand’ zijn een typerend kenmerk van de poëzie van de Vijftigers:  

 

Het is geen toeval dat in de poëzie van de Vijftigers het oog en het oor als eerder ‘absolute’ 

waarnemingsorganen vervangen worden door duidelijker als grens herkenbare organen als de huid en 

de hand. (Van Uffelen n.d.)  

 

Het gebruik van woorden als ‘hand’, ‘hond’ en ‘gedicht’ als onderdelen van een reeks wordt vaak door 

Kouwenaar gehanteerd (verg. Kusters 1983, p. 102-103), net zo vaak, zou men willen zeggen, als het 

gebruik van ‘huid’ en ‘huis’. In dit gedicht verschijnt het belangrijke woordje ‘bijna’: je huid is je huis en 

hij is het ook weer niet, met alle mogelijkheden, maar ook met alle beperkingen van dien. Gezien zowel 

de structuur van het gedicht als zijn semantische laag is het niet toevallig dat het woordje ‘bijna’ 
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omgekeerd als ‘nabij’ kan gelezen worden.4 Het gedicht wordt bepaald door de structuur ‘is bijna’ die als 

conceptualizer volgens de terminologie van Langacker kan beschouwd worden (verg. Langacker 1991; 

Langacker 2005, p. 46, 52-54). Conceptualizer is geen lyrische subject in de traditionele zin, noch het 

object van de waarneming. Het is een tijdelijke conceptualisatie die in de tekst wordt voorgesteld. Het is 

een functie binnen in de tekst. Deze term helpt de tegenstrijdigheden in de manier van zien (subjectief-

objectief) oplossen. Conceptualizer betreft de manier waarop de ruimte van de tekst door middel van 

taaluitingen wordt gepresenteerd. De tekst behoort genetisch wel tot een concrete persoon, maar de 

aangenomen perspectieven kunnen veranderen omdat de woorden op de stimulatie van de ontvangst 

zijn gericht en niet op de expressie van het subject. Een illustratie van een verschuivend perspectief is 

de in de tekst gebruikte grammaticale vorm ‘je’. ‘Je’ kan als persoonlijke vorm (van jou) fungeren maar 

tegelijkertijd is ‘je’ als een onpersoonlijke vorm op te vatten (van iedereen, van een persoon in het 

algemeen met wie zich de spreker identificeert). Het gebruik van ‘je’ zorgt voor conceptual blending van 

de mentale ruimte van de ik en de mentale ruimte van de lezer. Het is een poging om een 

gemeenschappelijk perspectief van de ik en de lezer te creëren.  

 

Het gedicht heeft niet toevallig een spiegel-structuur waarbij de elementen aan de linker kant van de 

tekst weerspiegeld worden in de elementen aan de rechter zijde ervan. Als ‘spiegel’ fungeert het 

woordje ‘is’ en deze gedaante van het woord ‘zijn’ trekt tevens het absolute van de betekenis van ‘zijn’ 

in twijfel. Elementen ‘hand’, ‘huid’, ‘vorm’ en ‘gedicht’ zijn en tegelijk zijn ze niet: ze verschijnen en 

verschuiven. De klankenovereenkomst in de horizontale paren ‘huis-huid’ en ‘vorm-worm’ verwijst naar 

de betekenisovereenkomst tussen de vertikale paren ‘huis-vorm’ (het abstracte) en ‘huid-worm’ (het 

stoffelijke). De kruising van horizontale en vertikale overeenkomstigheid leidt tevens tot blending en 

benadrukt de gelaagdheid en ongrijpbaarheid van de geraakte problematiek. Het is met name deze 

ongrijpbaarheid die de kern van dit gedicht (met als titel ‘gedacht’!) als een tekst over zowel het 

denkproces als een steeds veranderende identiteit maakt, en deze betreft de identiteit van de dichter. 

Het zich-bewust-worden (als mentaal proces) van de complexiteit van de eigen lichamelijkheid die door 

het mentale element vervlochten is, maken dit gedicht van Kouwenaar tot een representatie van het 

idee van embodied mind. 

 

 

5. Een wereld, een stad, een huis – of niets? 

 

Gedichten over het scheppingsproces en over de identiteit van de dichter zijn talrijk in het oeuvre van 

Kouwenaar en in opvallend veel gedichten over deze onderwerpen komt het woord ‘huis’ voor. Tot de 

gedichten die de autonome poëzie proclameren, behoort ‘Zijn’ uit de bundel de stem op de 3e etage 

(1960) (Kouwenaar 1982, p. 180-181). Het gedicht behelst niet ‘het onbewoonbare huis’ (Kouwenaar 

1982, p. 180), ‘het gedicht behelst het gedicht’ (Kouwenaar 1982, p. 181). De dichter is hier ‘geen 

geleerde, geen raadgever’ (Kouwenaar 1982, p. 181), maar een maker, een bijna almachtige schepper. 

Zo verschijnt de ik in een ander gedicht over het dichterlijke scheppingsproces: 

 

 

                                                           
4
 Ik dank de deelnemers van de sessie ‘Literatuur en/als cognitie’ die me daarop attent hebben gemaakt 
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Alles is in mijn handen 

 

Alles is in mijn handen ik kan 

alles maken 

 

waarheden als weerspiegelde koeien 

in water 

dus niet bestaande 

dus onaanvaardbaar 

 

water als zout water 

zout water als hartzeer 

om de dood die ik maak 

of uitschakel 

 

ik maak 

kettingreacties van werkelijkheden 

uitgespuwd of gegeten 

 

en zo ontstaat een wereld, een stad, een huis 

 

een stad onherkenbaar voor hen die menen 

waar eens een huis stond is thans 

het niets. (Kouwenaar 1982, p. 208) 

 

 

De ik maakt ‘waarheden als weerspiegelde koeien in het water’ en creëert een ruimte van ‘een wereld 

een stad een huis’. Deze twee ruimtes zijn ‘gemaakt’ en worden tegelijkertijd als ‘niet bestaand’, 

‘onaanvaardbaar’ en ‘onherkenbaar’ gekarakteriseerd. Het is mogelijk omdat er een reële ruimte wordt 

verondersteld en een door de ik gemaakte ruimte wordt gepresenteerd. In de eerste ruimte horen de 

koeien en in de tweede de ‘weerspiegelde koeien’. Het huis uit de laatste strofe is een ander huis dan 

dit uit de reeks ‘een wereld een stad een huis’. Het is een huis uit het verleden, een huis dat in de reële 

ruimte ‘stond’, in een ruimte die zowel door de ik als door ‘hen’ waargenomen werd. Dit huis bestaat niet 

meer en zijn plaats werd ‘thans’ genomen door de gemaakte werkelijkheid met een steeds kleiner 

wordende ruimte van ‘een wereld, een stad, een huis’. Maar deze ruimte wordt niet waargenomen door 

‘hen’. De door de ik gemaakte werkelijkheden van ‘een wereld, een stad, een huis’ en van de 

‘waarheden als weerspiegelde koeien’ zijn niet voor iedereen toegankelijk omdat ze als ‘niet bestaande’ 

niet worden waargenomen en als zodanig zijn ze ‘onaanvaardbaar’. Deze werkelijkheden maken de 

ruimte van het gedicht uit. De ruimte van het gedicht blijft voor velen ‘onherkenbaar’. Door het gebruik 

van ‘hen’ wordt een gemeenschappelijk perspectief gecreëerd van de ik en de lezer, die aan de kant 

van de ik wordt gezet. Dit zou mogelijk zijn dankzij een versmelting (conceptual blending) van de 

mentale ruimte van de ik (waarvan de ruimte van het gedicht een representatie is) met de mentale 
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ruimte van de lezer. Deze mentale ruimtes zijn input spaces (verg. Fauconnier & Turner 1996). De 

versmelting ervan wordt door het gebruik van ‘hen’ verondersteld. Het procesmatige ervan wordt in het 

gedicht van Kouwenaar door de metafoor ‘kettingreacties van werkelijkheden’ beklemtoond. Door het 

gebruik van ‘hen’ wordt in het gedicht ‘Alles is in mijn handen’ een ruimte gecreëerd waarin de ik niet 

hoort hoewel de ik zich van deze ruimte wel bewust is. Voor de lezer wordt de ruimte die door de ik 

geschapen en als ‘een wereld, een stad, een huis’ omschreven werd, als wèl herkenbaar verondersteld. 

Dit is een flinke dosis dichterlijk vertrouwen in de lezer dat sterk verplichtend werkt! 

 

 

6. Conclusies 

 

In het woord huis zelf manifesteert zich conceptuaal blending: huis is een fysische ruimte, maar het is 

ook een mentale ruimte. In de conceptual metaphor LICHAAM IS HUIS worden de ruimtelijke en de 

lichamelijke structuur van de ervaring op elkaar geprojecteerd. In de conceptual metaphor GEDICHT IS 

HUIS worden ruimtelijke eigenschappen aan een niet-ruimtelijk verschijnsel toegekend. Het gedicht 

wordt tot een ruimte, gecreëerd door de maker, de schepper, de dichter. In de besproken gedichten van 

Kouwenaar worden pogingen ondernomen om een gemeenschappelijk perspectief van de ik en de lezer 

te creëren. Dit perspectief is als een grens, als een deur, als een aan de lezer gerichte uitnodiging op te 

vatten om de ruimte van het gedicht binnen te gaan. Het scheppingsproces lijkt niet voltooid door het 

schrijven van een gedicht want de wisselwerking tussen de mentale ruimte van de ik, de ruimte van het 

gedicht en de mentale ruimte van de lezer blijkt voor het scheppingsproces doorslaggevend te zijn. Elk 

van de besproken gedichten wordt tot een blend, een nieuwe ruimte waarin de mentale ruimte van de ik 

en de mentale ruimte van de lezer kunnen samenvallen. Als zodanig vertegenwoordigen deze 

gedichten het idee van embodied mind, begrepen als overwinning van een eenzijdig perspectief. 
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