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Eerste hoofdstuk: 

Conceptuele glibberigheid. 
Een theoretisch onderzoek naar het idee van het authentieke

3



1. ʻEen volkomen oorspronkelijk mensʼ

Toen op 19 oktober 2007 bekend werd dat Jan Wolkers was overleden, bracht dat een 
ware vloedgolf aan aandacht teweeg. De dood van Wolkers werd in no time een waar 
media-event. Pauw en Witteman ruimden bijvoorbeeld die zelfde avond nog hun hele 
uitzending in voor de reacties van een tiental vrienden en bekenden van Wolkers, die aan 
de discussietafel en in het publiek gezeten vooral hun best leken te doen om toch maar zo 
weinig mogelijk over het werk van Wolkers, en zo veel mogelijk over zijn persoon te 
vertellen. Enkele dagen later was ook Wolkersʼ begrafenis live op TV te zien - een eer die 
bij mijn weten geen enkele andere Nederlandse auteur ooit eerder ten deel is gevallen. 
Uiteraard werd Wolkers ook in geschreven media uitgebreid uitgeleide gedaan. Opvallend 
was daarbij dat zowat alle landelijke dagbladen het nieuws onmiddellijk op hun website 
brachten. Blijkbaar was de nieuwswaarde zo groot, dat men niet wilde wachten met 
publicatie tot het verschijnen van de papieren krant.
 Verschillende sites van kranten gaven de lezer van het bericht ook de mogelijkheid 
om te reageren op het nieuws van Wolkersʼ dood. Vaak in een thread onder een artikel, 
maar NRC.nl opende bijvoorbeeld een aparte pagina voor een forumdiscussie over de 
betekenis van Wolkersʼ werk.1 Op deze manier ontstond er in de week na 19 oktober een 
waar pandemonium aan reacties op Wolkersʼ dood. Van ministers tot lezers van de 
Telegraaf, van opinieweekbladen tot RTL Boulevard en van Harry Mulisch tot Inge uit 
Rotterdam, iedereen werd geacht iets te zeggen over het overlijden van Wolkers.
 Wat nu zo opvallend is aan de overgrote meerderheid van de commentaren, en dat 
lijkt mij wel aan meer redenen dan de gebruikelijke postuum-reflex toe te schrijven, is dat 
bijna alle waardering, positief of negatief, van Wolkersʼ werk, geschiedde via de persoon 
van de auteur. Kort en veel te simpel gezegd komt het hier op neer: Wolkers was een 
bijzonder mens. Omdat hij zoʼn bijzonder mens was, was hij een bijzonder kunstenaar. Die 
bijzondere kunstenaar schiep, u raadt het al, een bijzonder oeuvre.2 Margreet Fogteloo 
schrijft in De groene Amsterdammer: ʻ[Wolkersʼ] werk en zijn leven waren complementair. 
Alles aan hem was eigen.ʼ3 In een in memoriam dat Wolkersʼ grootheid als vooraf 
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1 ʻWat is de betekenis van Wolkers voor de kunst?ʼ Webredactie NRC Handelsblad, 19-10-2007. Zie 
literatuurlijst voor de internetadressen van alle online bronnen.

2 Deze formule werkt met om het even welk bijvoeglijk naamwoord. Om een negatief oordeel te vellen 
bijvoorbeeld, kan ook het woord ʻnaarʼ ingevoegd worden: Jan Wolkers was een naar mens. Omdat hij zoʼn 
naar mens was, et cetera.

3 Fogteloo 2007, p. 11.



gegeven, en dus verheven boven argumentatie lijkt te beschouwen, is dit de meest 
kenmerkende opmerking. ʻJe zou [...] kunnen stellen dat Wolkersʼ leven eindigde zoals hij 
het had geleefd: radicaal, zonder omwegen, recht-voor-zʼn-raapʼ, zo schrijft Thomas van 
den Bergh in Elsevier. ʻWant als íets opvalt, zijn leven en werk overziend, dan is het die 
directheid, die gulzigheid, dat driftige en roekeloze - of het nu om zijn onverbloemde 
schrijfstijl ging of om de uitbundige wijze waarop hij zijn gasten in zijn Texelse woning 
onthaalde, waarbij de champagne en kreeft nooit ontbraken.ʼ4 Jeroen Vullings constateert 
overigens in Vrij Nederland hetzelfde als wat ik hier beweer: bij Wolkersʼ dood werd vooral 
de man, in mindere mate de kunstenaar, en nog het minst zijn werk geëerd. ʻZoveel werd 
duidelijk: een nationale knuffelbeer is niet meer. Een hartelijke gastheer, politiek 
geëmotioneerd tot de laatste snik, een bewogen dierenvriend, een Mensch kortom.ʼ5

 Ik refereerde hierboven al aan de mogelijkheid die diverse media gaven aan hun 
lezers om op internet mee te praten over de dood van Wolkers. Buiten de gebruikelijke 
stortvloed aan reacties van lieden met meningen te veel en kennis van zaken te weinig die 
dit soort initiatieven oplevert, valt op dat wat voor de officiële uitgeleides geldt, ook bij de 
gewone lezer lijkt te spelen: er wordt geredeneerd van het leven naar het werk. Robert 
Coppenhagen schrijft bijvoorbeeld: ʻHet overlijden van Jan Wolkers stemde me 
onmiddellijk treurig. Je weet vaak pas wat zo iemand op afstand voor je betekent als hij 
overleden is. Ik heb genoten van zijn boeken, van zijn uitspraken, van zijn oprechtheid, 
zijn liefde, zijn dwars zijn en wars zijn van conventies. Een volkomen oorspronkelijk mens 
in al zijn uitingen en uiteindelijk heel eenvoudig gebleven, zonder opsmuk.ʼ6 Het is Jan 
Wolkers die in de eerste plaats een betekenis had in Coppenhagens leven. Die betekenis 
bestaat dan uit de combinatie van zijn werk en zijn media-persoonlijkheid. Herman zegt 
ongeveer hetzelfde: ʻJan Wolkers was voor mij iemand die zich heeft weten te bevrijden 
van een bekrompen en verstikkende omgeving. Hij stond als een uniek mens in het leven. 
Hij heeft kans gezien ons zijn wereld door zijn boeken en beelden te laten meebeleven. 
Dat hij daarbij afweek van de platgetreden paden kenmerkt de echte kunstenaar. Hij was 
niet alleen een scheppend kunstenaar maar ook een levenskunstenaar met een open oog 
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4 Van den Bergh 2007, p. 86. Zelden werd een overledene overigens met zoveel culinair geweld 
gememoreerd als Jan Wolkers. Ook de lokale middenstand zal Wolkers missen, zo veel is duidelijk.

5 Vullings 2007, p. 64.

6 ʻWat is de betekenis van Wolkers voor de kunst?ʼ Webredactie NRC Handelsblad, 19-10-2007.



voor zijn omgeving. Hem in een rijtje te plaatsen, zou een belediging zijn.ʼ7 Leven en kunst 
zijn haast niet te scheiden.
 Het lijkt me, voor ik een kleine interpretatie van deze reacties zal geven, wel van 
belang op te merken dat de internetlezers vaak al reageren op artikelen waarin de 
connectie tussen leven en werk ook nadrukkelijk wordt gemaakt. Zo staan bij het 
Algemeen Dagblad de meeste reacties onder een bericht dat gewag maakt van een 
persoonlijke ontmoeting van de journalist met Wolkers.8

 Opvallend in de reacties van Coppenhagen en Herman, is dat ze Wolkers vooral 
prijzen om zijn uniciteit, zijn vermogen om af te wijken ʻvan de platgetreden padenʼ, zijn 
oprechtheid en zijn oorspronkelijkheid. Hier wordt, kortom, beweerd dat Wolkers 
authentiek was. U herinnert zich nog de kleine formule van hierboven? Ik zou durven 
beweren dat de term ʻauthentiekʼ daar nog het beste past. En dat woord valt dan ook met 
enige regelmaat. G.J. Kleinrensink zegt, ook op de site van NRC Handelsblad: 

 Wolkers verkondigde een vitale levenshouding in een tijd waarin dat niet de 
 bedoeling was. Zijn vroege verhalen zijn daarin het meest authentiek. ʻTerug naar 
 Oegstgeestʼ vind ik zijn beste werk omdat de levenslust daarin gecombineerd wordt 
 met een melancholieke terugblik op zijn ouderlijk huis. Een terugblik die laat zien 
 waar de pijn van het afscheid lag. Ik weet niet of Wolkers een broer had die aan 
 difterie overleed, maar de roman maakt aannemelijk dat de dood van die broer de 
 metafoor is voor het afscheid van de ouders en het milieu. [...] Of je zijn kunst nu 
 kunt waarderen of niet, heb alsjeblieft respect voor een mens die stond waarvoor hij 
 leefde en daar niemand kwaad mee deed, integendeel. Een prediker voor vrijheid 
 en ongebondenheid. Een in en in lieve man. Luister maar naar zijn stem in de 
 interviews van de laatste jaren en laat je raken.9

Kleinrensink zal wellicht intussen vernomen hebben dat de genoemde broer inderdaad 
bestond en aan difterie gestorven is. Hoogstwaarschijnlijk zal dit voor hem het werk alleen 
maar meer betekenis geven: nu is het nog authentieker. Ook reacties die van veel minder 
welbespraaktheid en belezenheid in het werk van Wolkers getuigen, roemen Wolkersʼ 
authenticiteit. ʻ[E]en groot verlies van een authentieke manʼ schrijft Inge uit Rotterdam 
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7 Idem.

8 ʻSchrijver van het lekkere, het volle levenʼ Menno Schenke, website Algemeen Dagblad, 19-10-2007.

9 ʻWat is de betekenis van Wolkers voor de kunst?ʼ Webredactie NRC Handelsblad, 19-10-2007.



simpelweg op de site van het Algemeen Dagblad.10 “P.S. Voorop” is het met Inge eens. 
ʻJan Wolkers was voor mij de meest authentieke schrijver die Nederland rijk was, wars van 
enige allures en een groot relativist. Een van Nederlands fijnste mensen is niet meer. Zijn 
eigen boek is voorgoed dichtgeslagen, maar zijn werken zullen nog lang gelezen worden. 
Bedankt Jan, voor wat je ons hebt nagelaten.ʼ11 Overigens is het ook zo dat er lezers zijn 
die juist niet in Wolkersʼ authenticiteit geloven, en hem daarom niet waarderen. Zo zegt 
“smartannabeth”: ʻDe literatuur van Wolkers heeft mij nooit gegrepen (die van Gerard van 
Reve wel). Waarom wekte Jan Wolkers wrevels bij mij op? Misschien wel zijn zeurderige 
stem, en kon ik niet in zijn oprechtheid als kunstenaar geloven.ʼ12 In de reactie van “wie 
schrijft die blijft” (verblijvende te “Tafel 21 Las Vegas” - howʼs that for a simulacrum?) lijkt 
het toch vooral de bedoeling te zijn om de als inauthentiek ervaren Harry “Mullisch” een 
sneer te verkopen. ʻDie overgewaardeerde hautaine zelf ingenome arrogante met de 
gouden lepel geboren Mullisch mag nog eens niet de schoenen van deze grootheid 
poetsen, laat staan in zijn schaduw staan!ʼ verklaart “wie schrijft die blijft”.13

 Meer van dergelijke reacties (van ʻgewoneʼ lezers, maar ook van Arjan Peters 
bijvoorbeeld, in de Volkskrant) zijn eenvoudig te vinden door “Jan Wolkers” en ʻauthentiekʼ 
in google in te voeren.14 Het is overigens wel zo dat het grote aantal hits die deze 
zoekterm (zoʼn 13.000) oplevert geen echt goede indicatie is voor de werkelijke relevantie 
van alle gevonden sites. Veel van de zoekresultaten komen namelijk dubbel voor, of 
combineren de vondst van “Jan Wolkers” met een ʻauthentiekʼ van elders op de site.

Nu realiseer ik mij terdege, dat bovenstaand onderzoekje natuurlijk nooit en te nimmer als 
een statistisch verantwoord onderzoek kan gelden naar de receptie van het werk van 
Wolkers. Het kan echter wel als een bescheiden indicatie gelden van enkele belangrijke 
vooronderstellingen van mijn scriptie. Ten eerste is dat het idee dat authenticiteit, zowel bij 
professionele als bij niet-professionele lezers, al dan niet verborgen in andere termen als 
ʻoorspronkelijkheidʼ of ʻoprechtheidʼ, een belangrijk concept is om tot de waardering van 
een literair werk te komen. In die authenticiteit zijn echter wel een paar belangrijke 
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10 ʻSchrijver van het lekkere, het volle levenʼ Menno Schenke, website Algemeen Dagblad, 19-10-2007.

11 Idem. Het is mijns inziens niet nodig om de mening van niet-professionele lezers met een ʻsicʼ hier en een 
ʻsicʼ daar te larderen, maar soms moet ik mij inhouden.

12 ʻWat is de betekenis van Wolkers voor de kunst?ʼ Webredactie NRC Handelsblad, 19-10-2007.

13 ʻSchrijver van het lekkere, het volle levenʼ Menno Schenke, website Algemeen Dagblad, 19-10-2007.

14 Zie http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en-us&as_qdr=all&q=+authentiek+%22jan
+wolkers+%22&btnG=Search&lr=lang_nl

http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en-us&as_qdr=all&q=+authent*+%22jan+wolkers+%22&btnG=Search&lr=lang_nl
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en-us&as_qdr=all&q=+authent*+%22jan+wolkers+%22&btnG=Search&lr=lang_nl
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en-us&as_qdr=all&q=+authent*+%22jan+wolkers+%22&btnG=Search&lr=lang_nl
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en-us&as_qdr=all&q=+authent*+%22jan+wolkers+%22&btnG=Search&lr=lang_nl


conceptuele tegenstrijdigheden te vinden. Zo gaat het in dit geval om een sterk 
gemedieerde authenticiteit: Wolkersʼ leven is tot vrijwel iedereen die ik hierboven 
aanhaalde toch vooral door een filter van mediaberichten gekomen. Het besef dat Wolkers 
van zijn leven onder andere een strak geregiseerde media-performance gemaakt heeft, 
lijkt alleen bij Vullings aanwezig te zijn.15 Zo roept bijna iedereen elkaar na in een 
merkwaardig koor dat van de afdruk, het optreden, het origineel wil maken, namelijk het 
leven. Dat leven wordt dan geprezen om zijn authenticiteit, die en passant klakkeloos op 
het werk geprojecteerd wordt.
 Want, zo leert ons onder andere de opmerking van G.J. Kleinrensink over de 
gestorven broer, het authentieke is hier niet rechtstreeks in het werk te vinden. Verderop 
zal ik proberen aannemelijk te maken wat u hopelijk hier al vermoedt: een literair werk dat 
als authentiek gewaardeerd wordt, krijgt die waardering altijd voor een relatie die het werk 
aangaat met de buitenliteraire werkelijkheid. Dat het hier meer om een ʻwerkelijkheidʼ 
tussen aanhalingstekens dan om de authentieke werkelijkheid van Wolkersʼ leven gaat, is 
nu even minder relevant. Wolkersʼ werk wordt gewaardeerd om de authentieke weergave 
die het geacht wordt te geven van Wolkersʼ persoonlijkheid of van zijn particuliere 
werkelijkheid. Wist niemand iets van Wolkersʼ persoon af, dan werd die waardering 
onmiddellijk onmogelijk.
 Hier tekent zich dus al een behoorlijk complexe verknoping af tussen waardering, 
werk, leven en publieke performance. Het is niet mijn bedoeling om die knoop door te 
hakken, door bijvoorbeeld te kiezen voor een werkwijze waarin alleen het literaire werk 
enige zegging heeft, of door me alleen te richten op de manier waarop de auteur zich in de 
media profileert. Ik geloof dat authenticiteit nu juist in dat complexe samenspel van 
factoren gecreëerd wordt, door lezer, auteur en werk samen. Pogingen om de factoren te 
scheiden leveren volgens mij in dit geval alleen maar onaanvaardbare simplificaties op. Ik 
hoop de knoop wel enigszins te kunnen ontwarren door juist de onderlinge relaties tussen 
de verschillende factoren te bespreken.
 Daarnaast wil ik hier nog signaleren dat authenticiteit, mede om bovenstaande 
factoren, vaak lastig concreet aan te duiden is. Niet alleen omdat het ontstaat in een spel 
van relaties, of omdat het sowieso een problematisch begrip is, maar ook omdat het 
nauwelijks rechtstreeks te claimen is door de auteur, noch in zijn uitspraken, noch in zijn 
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15 Roelof Bouwmans ʻDe 10 wijze lessen van Jan Wolkersʼ in HP/De Tijd gaat wel uitgebreid op Wolkersʼ 
publieke optreden in, maar ziet daar vooral het geheim van zijn goede verkoopcijfers in. Een positie die 
weliswaar wellicht niet onwaar is, maar ook vreselijk plat en oninteressant, omdat zij nauwelijks aan een 
andere dan de commerciële receptie van Wolkersʼ werk refereert.



werk. Waarom dat zo is hoop ik later nog duidelijk te kunnen maken, maar ik durf hier 
alvast te stellen dat het not done is om authenticiteit rechtstreeks aan zichzelf toe te 
schrijven. Wie zegt ʻIk ben authentiek.ʼ is het eigenlijk onmiddellijk niet. Om de een of 
andere reden impliceert zoʼn uitspraak een dermate grote kennis van de werking van het 
idee van authenticiteit, dat het authentieke verdwijnt, omdat het ook een bepaalde 
onbevangenheid tegenover de eigen persoon veronderstelt. Authenticiteit wordt telkens 
onrechtstreeks verkregen: via een publieke performance van het leven van de auteur, via 
een oorspronkelijker taal dan de normale taal, of via verwijzingen naar Bruce Springsteen 
en De Dijk, om maar een paar voorbeelden te noemen.16

 Als laatste wil ik hier de stelling poneren dat het authentieke eigenlijk zodra het 
gesignaleerd wordt, een positief waardeoordeel inhoudt. Die hoge status van het 
authentieke wordt nauwelijks bevraagd. Integendeel: verderop zullen we nog zien dat 
authenticiteit als een soort autoriteitsargument gebruikt wordt. Maar waarom willen lezers 
en schrijvers die ongrijpbare authenticiteit toch zo graag ʻhebbenʼ? En, bij uitbreiding, wat 
is authenticiteit precies? Dat laatste is de vraag die ik zal proberen in de volgende 
paragraaf te beantwoorden. Daarna wil ik dat authenticiteitsbegrip relateren aan enkele 
relevante literatuurtheoretische opvattingen, om er vervolgens in de hoofdstukken twee tot 
en met vijf in de praktijk mee aan de slag te gaan. 
 Telkens zal het er op neerkomen dat ik eerder vragend dan bewerend en vooral 
aftastend en verkennend te werk zal gaan. Ten eerste omdat authenticiteit een vreselijk 
glibberig begrip is, dat zich aan elke vaste definitie lijkt te onttrekken, ten tweede omdat er 
heel veel literatuurtheorie is die te maken heeft met het authentieke, die met authenticiteit 
verbonden kan worden, maar erg weinig theorie rechtstreeks over mijn onderwerp gaat, en 
ten derde omdat ik geloof dat een vragende grondhouding altijd beter en spannender is 
dan vanuit een vaststaande positie naar literatuur te kijken.

9

16 Over de performance van de auteur, zie hierboven over Jan Wolkers en in hoofdstuk 3.3 en 3.5 over 
Kluun. Over authentieke taal, zie hoofdstuk 2, en voor Bruce Springsteen en De Dijk verwijs ik naar 
hoofdstuk 3.4.



2. Woordenboekproblemen

Wie in een woordenboek het lemma ʻauthentiekʼ opzoekt, komt al snel terecht bij al even 
waardegeladen synoniemen als ʻoorspronkelijkʼ, ʻechtʼ, ʻwaarachtigʼ, ʻbetrouwbaarʼ of 
ʻorigineelʼ. Al deze termen hebben met elkaar gemeen dat ze een relatie van een begrip 
met de werkelijkheid omschrijven. Zo staat in Van Dale bij ʻechtʼ: ʻwerkelijk hetgeen of 
degene zijnde waarvoor het of hij of zij doorgaat, zuiver, niet vals, oprecht, ongeveinsdʼ. 
ʻAuthentiekʼ is in elk geval in een van zijn betekenissen met deze definitie van ʻechtʼ 
overeenkomstig: een authentieke Rembrandt is een schilderij dat claimt (of waarvan 
geclaimd wordt) dat het van Rembrandt is, en het ook werkelijk is. 
 Ook in een wat breder verband is de term op deze manier bruikbaar. Verderop 
zullen we nog zien dat Ter Braak en Du Perron hun aartsvijand, de epigoon, vooral 
verwijten dat hij of zij niet authentiek is. De epigoon is een kopie, een vervalsing van de 
echte schrijver, en zo verhoudt zijn werk zich ook tot het origineel: als namaak. De 
materialiteit van het werk speelt hier uiteraard geen, en in het geval van de Rembrandt wel 
een rol. Een Rembrandt is pas authentiek als de meester zelf het penseel gehanteerd 
heeft. Sinds de boekdrukkunst is ieder literair werk een kopie, een afdruk van het origineel, 
zodat de materiële echtheid alleen gesublimeerd nagestreefd kan worden in bijvoorbeeld 
het verzamelen van eerste drukken of auteurshandschriften - of in het installeren van een 
concept dat het literaire werk onlosmakelijk zou moeten verbinden met de materiële 
werkelijkheid, bijvoorbeeld dat van de persoon van de auteur die zich in of achter het 
literaire werk zou moeten bevinden.
 Ook voor oorspronkelijkheid geldt dat het in literatuur in materiële zin nauwelijks 
een rol speelt. Wie zoekt naar de oorsprong van een rivier, kan die plaats fysiek bereiken. 
Literaire oorspronkelijkheid bestaat echter alleen in overdrachtelijke zin en zou, zonder de 
positieve connotatie die ʻoorspronkelijkʼ in deze context met zich meedraagt, zoiets kunnen 
betekenen als ʻeerst in zijn soortʼ, eventueel zelfs ʻuniek in zijn soortʼ. Wat deze 
oorspronkelijkheid verbindt met authenticiteit, is dat als een werk echt oorspronkelijk is, dat 
het dan automatisch authentiek is. Andersom geldt dat overigens niet: authentieke 
Australische aboriginalkunst bijvoorbeeld is verre van origineel, maar gaat wel, althans, 
dat is de veronderstelling, rechtstreeks en zuiver terug tot aan de bron van de eerste 
aboriginaltekeningen. Hier is het dus juist het feit dat het kunstwerk een soort kopie is, dat 
het zijn authentieke status verleent.
 In bovenstaande gevallen geldt dat met het aanwenden van het synoniem, een 
relatie blootgelegd wordt die het literaire werk zijn authenticiteit verleent: namelijk die met 
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andere literaire werken. Het werk van de epigoon, zo zou gesteld kunnen worden, maakt 
dat zijn voorbeeld of zijn voorbeelden authentiek worden. En het oorspronkelijke is 
authentiek, nu juist omdat het in relatie tot zijn literaire context opvalt.
 Het gebruik van ʻwaarachtigʼ of ʻoprechtʼ als synoniem voor ʻauthentiekʼ legt een 
ander soort relatie bloot: die van het literaire werk met zijn maker. In dit geval komen we 
meteen automatisch in een expressieve opvatting over literatuur terecht. Immers, 
waarachtigheid vereist dat men zich in een literair werk uitdrukt. Hoe oprechter dat 
gebeurt, hoe authentieker het werk is. Onoprechtheid wordt in zoʼn expressieve poëtica 
dan ook als bedrog gezien, en de auteur is in zoʼn geval een bedrieger.
 Verwant hiermee is het idee dat een boek authentiek kan zijn in zijn relatie tot de 
werkelijkheid. De auteur waar ik het hierboven over had, is immers nadrukkelijk niet de 
auteur zoals hij zich voordoet in zijn werk: het is de concrete, biografische auteur, die zich 
in de buitenliteraire werkelijkheid ophoudt.17 Het is Jan Wolkers die werkelijk een broer 
verloren heeft. Nathaniel Lewisʼ Unsettling the Literary West laat zien dat authenticiteit ook 
verondersteld kan worden in de wijze waarop een roman een landstreek en zijn bewoners 
uitbeeldt, in zijn geval het Westen van de Verenigde Staten. In beide gevallen gaat het 
literaire werk een relatie aan met de werkelijkheid en ontleent het zijn mate van 
authenticiteit aan de mate waarin die relatie kloppend is te noemen.
 Wellicht is het al opgevallen dat zoʼn relatie met de werkelijkheid nogal tautologisch 
van aard kan zijn. Die werkelijkheid komt immers vaak gemedieerd (in literatuur) tot de 
lezer. We zagen het in de vorige paragraaf al: Wolkersʼ werkelijke leven, zijn werkelijke 
karakter werd niet als toetssteen gebruikt om te zien of zijn boeken ermee in 
overeenstemming waren, nee, dit gebeurde met de Mediawolkers als referentiepunt.18 Die 
werkelijkheid waar het hier over gaat, is dus slechts een andere afbeelding van Wolkers, 
niet het origineel. Zo wordt het ene beeld met het andere vergeleken. Iets dergelijks is aan 
de hand met Lewisʼ literary West, dat de lezers eigenlijk alleen kenden van andere 
literatuur. Authentiek was daarom niet per se die literatuur die overeenkwam met het 
werkelijke Westen, maar die literatuur die zich conformeerde aan het al bestaande 
beeld.19 Zo gezien wordt authenticiteit eerder een kwestie van leesconventies dan van 
echte verhoudingen tot de werkelijkheid.

11

17 Dat moet in elk geval de pretentie zijn. Of die concrete auteur überhaupt te bereiken is op deze manier, 
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18 Dit geldt uiteraard niet voor de vrienden en bekenden van Wolkers die in de media aan het woord 
kwamen. Zij kenden Wolkers immers wel rechtstreeks.

19 Lewis 2003, p. 1 - 7.



 Ik wil benadrukken dat wat ik hierboven beweer niet gezien moet worden als een 
diskwalificatie van het begrip authenticiteit. Wie echter kritisch naar de werking van het 
begrip authenticiteit kijkt, kan alleen tot deze conclusies komen. De ʻmagieʼ van het 
authentieke verdwijnt hier weliswaar mee, maar het begrip wordt wel vatbaarder voor 
analyse en beschrijving.
 Dat reflectie leidt tot een zekere onttovering van het authentieke, zal ook de reden 
zijn dat het zoʼn lastig te claimen begrip is. Men kan, zoals ik hierboven al beweerde, 
moeilijk zijn eigen authenticiteit rechtstreeks aanwezig stellen of beargumenteren.20 Zulks 
zou het authentieke van zijn spontaniteit beroven, en dat is er funest voor. Het authentieke 
is dan ook voor degene die het nastreeft een begrip waar in feite een taboe op rust. Iedere 
bewuste en gearticuleerde uitspraak over de eigen authenticiteit, maakt van die 
authenticiteit een afbeelding in plaats van een werkelijkheid, en dat maakt die 
veronderstelde rechtstreekse relatie tussen de authentieke uiting en de werkelijkheid 
waaraan die uiting dient te voldoen, bemiddeld, en die bemiddeling wordt ervaren als een 
hinderend filter. Later zal blijken dat juist opvattingen die uitgaan van de fundamentele 
gemedieerdheid van onze perceptie van de werkelijkheid, zoals de simulacrumtheorie van 
Baudrillard of de taalopvatting van Lacan, een ernstig conceptueel probleem vormen voor 
wat gezien wordt als authentiek.
 Dat betekent ook dat het onmogelijk verklaren van authenticiteit misschien wel het 
enige middel dat de kunstenaar aan kan wenden om zichzelf buiten het discours te 
plaatsen waarin het authentieke haast automatisch met een positieve waarde 
geconnoteerd is. Plaats de kunstenaar, of de criticus, zich buiten dit discours, dan wordt in 
zijn optiek het nastreven van authenticiteit ofwel een soort bedrog - de auteur wil ons doen 
geloven dat het mogelijk is om ʻechtʼ te zijn - ofwel getuigt het van een hooguit 
aandoenlijke naïviteit. Op alle andere manieren waarop het mogelijk is om het authentieke 
te beschouwen, onderscheidt het zich in positieve zin van het inauthentieke. Een 
authentieke Rembrandt is meer waard dan een vervalsing, een oprechte gevoelsuiting 
doet ons meer dan eentje waarvan we weten dat hij gefaked is en Gaston Burssens zal 
voor altijd in de schaduw moeten blijven staan van Paul van Ostaijen.
 Ik hoop dat het steeds duidelijker begint te worden waarom het authentieke zoʼn 
belangrijk en interessant begrip is. Het is aan de ene kant een lastig concreet te maken 
begrip, dat zich verschuilt in een reeks van synoniemen, die stuk voor stuk een 
andersoortige relatie openbaren waarin het authentieke zich kan manifesteren. Het 
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authentieke van een kunstwerk kan er daarbij ook nog eens uit bestaan dat het voldoet 
aan verschillende van die relaties, die vaak sowieso moeilijk te scheiden zijn. Aan de 
andere kant is authenticiteit ook een fragiel iets: als het blootgesteld wordt aan het licht 
verdwijnt het. Het is in zekere zin tautologisch en verdraagt daarom weinig kritische 
reflectie en het kan in feite alleen maar onrechtstreeks in een kunstwerk aanwezig 
gemaakt worden.
 Ondanks alle moeilijkheden is het authentieke toch alomtegenwoordig in het 
culturele landschap. Voor de literatuur hoop ik in elk geval aannemelijk te maken dat in de 
moderne en postmoderne tijd de auteur wel haast gedwongen is om positie in te nemen 
ten opzichte van het authentieke. Vaak bestaat die positie dan niet uit de beantwoording 
van de vraag of men authentiek wil zijn, maar hoe. Het authentieke is voor iedereen die 
gelooft dat het mogelijk is, nastrevenswaardig. De vraag waarom dit zo is, vormt misschien 
nog wel de meest interessante kwestie over authenticiteit.
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3. Wat verloren gaat bij mechanische reproductie

Deel van het antwoord op die laatste vraag uit de vorige alinea zou kunnen liggen in de 
veranderde status van het kunstwerk in de moderniteit. Ik denk hier met name aan 
bepaalde ontwikkelingen die aan de orde komen in Walter Benjamins beroemde essay 
ʻDas Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeitʼ,21 en die volgens 
Benjamin de destructie van het ʻauraʼ van het kunstwerk inhouden. Het lijkt er op dat bij 
Benjamin het authentieke de laatste vesting wordt waarin het aura van de kunst zich nog 
kan verschansen.
 Nu ben ik me ervan bewust dat die term ʻauraʼ een redelijk hoog je ne sais quoi-
gehalte heeft, maar dat maakt het gebruik ervan misschien wel meer, in plaats van minder 
aantrekkelijk. We hebben hierboven al gezien dat ook authenticiteit zijn waarde deels 
ontleent aan een zekere vaagheid, gecombineerd met grote aantrekkingskracht. 
Bovendien laat Benjamins essay al zien dat, ook al heeft een term een aantal ʻopen 
plekkenʼ, zulks niet inhoudt dat die term daar onbeheersbaar of minder interessant van 
wordt.
 Benjamins these in ʻThe Work of Art in the Age of its Mechanical Reproductionʼ is 
dat de technologische mogelijkheid tot industriële of mechanische reproductie van een 
kunstwerk, een diepe impact heeft op de manier waarop kunst beleefd wordt. 
Mechanische reproductie berooft het kunstwerk van ʻits presence in space and time, its 
unique existence at the place where it happens to beʼ.22 Niet dat er geen eerdere 
manieren van reproduceren waren, maar die konden het aura van het origineel niet 
aantasten, aldus Benjamin. Dat geldt niet voor moderne, technische reproductie. Die is 
namelijk eerstens minder afhankelijk van het origineel dan manuele reproductie, en ten 
tweede kan technische reproductie de kopie in situaties plaatsen, waar het origineel niet 
aanwezig kan zijn. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat hier eigenlijk nog steeds om een 
kwestie van simpele fysieke aanwezigheid: het is wel praktisch mogelijk om een cd van 
The Arcade Fire thuis te draaien, maar niet om de originele uitvoering in je huiskamer te 
krijgen - tenzij je heel groot woont en beschikt over te veel geld en krachtstroom.
 Die technische ontwikkelingen, die effect hebben op de plaats van kunst in de 
wereld, hebben nu volgens Benjamin ook hun weerslag in de wijze waarop kunst 
gepercipieerd wordt. Door het kunstwerk te ontdoen van zijn unieke aanwezigheid, zowel 
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wat plaats als wat tijd betreft, verliest het zijn cult value. Die waarde komt er op neer dat 
doordat het kunstwerk uniek aanwezig is, het een plaats in de traditie heeft. Cult en aura 
zijn in die traditie met elkaar verweven.

 Originally the contextual integration of art in tradition found its expression in the cult. 
 We know that the earliest art works originated in the service of a ritual - first the 
 magical, then the religious kind. It is significant that the existence of the work of art 
 with reference to its aura is never entirely separated from its ritual function. In other 
 words, the unique value of the ʻauthenticʼ work of art has its basis in ritual, the 
 location of its original use value.23

De authenticiteit waar Benjamin het hier over heeft, is overigens vooral een materiële 
kwestie: het gaat immers om het authentieke kunstwerk in de zin van het originele 
exemplaar.24 Toch maakt het feit dat Benjamin het authentieke hier tussen 
aanhalingstekens plaatst, dat er wellicht aan iets meer dan alleen materiële authenticiteit 
gerefereerd wordt. Voorlopig blijft het hier bij een vermoeden, later zal ik meer in detail 
treden over de verhouding tussen materiële authenticiteit en conceptuele authenticiteit die 
voortkomt uit de unieke visie van de kunstenaar. In elk geval blijkt uit dit citaat dat aura, 
ritueel, cult en authenticiteit met elkaar in verband staan.
 Aura is dus verbonden met aanwezigheid, lijkt het. Maar die aanwezigheid is, zo 
blijkt uit Diarmuid Costelloʼs bespreking van het begrip aura, een paradoxaal gegeven.

 [T]he fact that Benjamin calls the kind of experience he is interested  in [= aura] a 
 ʻstrange weaveʼ, a ʻunique appearance or semblance of distance, no matter how 
 close the object may beʼ suggests that the structure of this particular species of 
 spatio-temporal experience is of a different order altogether to that of our everyday 
 intuition of the world. On the temporal axis it suggests a kind of reverie in which 
 time expands, in which one is contemplatively immersed in - or absorbed by - the 
 object of oneʼs perception; and on the spatial axis it suggests a distance rather 
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24 Voor de duidelijkheid: een kunstwerk kan op twee manieren authentiek zijn. Het kan materieel authentiek 
zijn, zoals een niet-vervalste tekening van Van Gogh een authentieke Van Gogh is, en het kan conceptueel 
authentiek zijn, wat wil zeggen dat op enig niveau in de interpretatie van het werk er de kwalificatie 
ʻauthentiekʼ aan verbonden is.



 distinct from that of mere measure, that is, a distance - or rather ʻappearance of a 
 distanceʼ - preserved in the face of proximity.25

Tussen de beschouwer van het kunstwerk en het werk zelf is dus, indien er sprake is van 
aura, altijd een afstand, die zich laat voelen juist in de nabijheid van het kunstwerk. Hieruit 
blijkt, volgens Costello, dat aura meer een eigenschap van de ervaring van de 
beschouwer is, dan van het kunstwerk zelf.26 Die ervaring van een aura verdwijnt, aldus 
Benjamin, in de moderne massamaatschappij, waarin het kunstwerk in zijn 
gereproduceerde vorm, altijd en overal aanwezig kan zijn, en dus zijn unieke 
aanwezigheid verliest. Dat betekent ook dat de contemplatie die de aura-ervaring inhoudt, 
vervangen wordt door iets anders. Benjamin noemt in dat verband het shock effect van 
films.
 Nu is het zo dat Benjamins essay vooral over film en fotografie handelt. Sterker 
nog, over literatuur merkt hij op dat boeken al eeuwen reproduceerbaar zijn - en dat het 
effect daarvan op de literatuur al plaatsgevonden heeft: ʻThe enormous changes which 
printing, the mechanical reproduction of writing, has brought about in literature are a 
familiar story.ʼ27 Dat wil echter niet zeggen dat ʻThe Work of Artʼ alleen over die nieuwe, 
gereproduceerde en reproduceerbare vormen gaat. Integendeel: de nieuwe technieken en 
kunstvormen hebben effect op alle kunst. Film en fotografie zijn slechts duidelijke 
manifestaties van de veranderde omstandigheden. ʻAround 1900 technical reproduction 
had reached a standard that not only permitted it to reproduce all transmitted works of art 
and thus to cause the most profound change in their impact upon the public; it also 
captured a place of its own among the artistic processes. For the study of this standard 
nothing is more revealing than the nature of the repercussions that these two different 
manifestations - the reproduction of works of art and the art of the film - have had on art in 
its traditional form.ʼ28

 Costello beweert overigens dat ʻThe Work of Artʼ vanaf de jaren tachtig, in elk geval 
in de Angelsaksische kunstbeschouwing, vooral gerecipieerd is als een essay over film en 
fotografie, die dan gezien werden als anti-auratische media, en in contrast staan met 
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26 Strikt gezien lijkt mij dat die ervaring zich wel afspeelt naar aanleiding van de manier waarop kunstwerk en 
beschouwer zich tot elkaar verhouden. Dus het gaat te ver om het kunstwerk hier helemaal buiten 
beschouwing te laten, en dat is ook niet wat Costello beweert.

27 Benjamin 1999 [1970], p. 213.

28 Benjamin 1999 [1970], p. 213 - 214. Cursivering van mij.



bijvoorbeeld de schilderkunst. Costello bestrijdt die lezing, en laat overtuigend zien dat het 
verlies van aura in de kunst weliswaar voortkomt uit ontwikkelingen die ook fotografie en 
film hebben voortgebracht, maar dat daarmee voor Benjamin toch vooral een wijze van 
kunst beschouwen verloren lijkt te gaan.29 Dat is op zich niet zo verwonderlijk: het is 
immers net zo makkelijk om een foto te reproduceren, als om dat te doen met een 
fotografische afdruk van een schilderij. Mij maak je in elk geval niet wijs dat als het 
mogelijk is om onderzetters te maken van de zelfportretten van Van Gogh, dat dat dan 
geen gevolgen heeft voor de receptie van het origineel. Het is nu juist een van de 
interessantere onderdelen van Benjamins essay, dat hij met dat relatief open begrip aura, 
een handvat biedt om over de gevolgen van technologische en maatschappelijke 
verandering te spreken voor alle kunst.
 Benjamin gaat er van uit dat kunst voldoet aan een vraag die ze zelf creëert. ʻOne 
of the foremost tasks of art has always been the creation of a demand which could be fully 
satisfied only later.ʼ30 Benjamin zag in het optreden van Dada in 1916 - 1917 een soort 
voorbereiding op wat later met de opkomst van de film31 pas echt ontwikkeld werd. Op die 
manier gaat Benjamin er van uit dat Dada bepaalde effecten probeerde te sorteren, die 
pas met de opkomst van de film volledig gerealiseerd konden worden. ʻDadaism attempted 
to create by pictorial - and literary - means the effects which the public today seeks in 
film.ʼ32 Dat effect, die schokkende ervaring die Dada teweegbracht, is de vernietiging van 
het aura van de kunst: ʻWhat they [Dada] intended and achieved was a relentless 
destruction of the aura of their creations, which they branded as reproductions with the 
very means of production.ʼ33 Die schok van Dada kan overigens zeer letterlijk genomen 
worden. ʻ[T]he work of art of the Dadaists became an instrument of ballistics. It hit the 
spectator like a bullet, it happened to him, thus acquiring a tactile quality.ʼ34

 Huyssen verbindt in After the great divide de opmerkingen van Benjamin over Dada 
en aura met juist het begrip waar we hier naar op zoek zijn: authenticiteit. ʻBenjamin found 
the ʻrevolutionary strenght of Dadaʼ in its testing of art for authenticity: by using new means 
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30 Benjamin 1999 [1970], p. 230.

31 Waarschijnlijk gaat het hier niet over alle films, maar over de Russische avant-garde films die Benjamin 
volgens Costello vooral in gedachten heeft als hij over film spreekt in ʻThe Work of Artʼ. Zie Costello 2005, p. 
175 - 176.

32 Benjamin 1999 [1970], p. 230.

33 Benjamin 1999 [1970], p. 231.

34 Idem.



of artistic production, the dadaists proved that this criterion of bourgeois aesthetics had 
become obsolete.ʼ35 Huyssen legt hier wel Benjamin het een en ander in de mond dat niet 
helemaal aan de standaard van objectiviteit lijkt te voldoen. Dat Dada ʻbewezenʼ heeft dat 
authenticiteit overbodig is geworden, heeft Benjamin in elk geval niet rechtstreeks gezegd 
in ʻThe Work of Artʼ. Het is wel zo dat hij aura en authenticiteit, in een voetnoot bij een 
andere passage in de tekst dan die over Dada, met elkaar verbindt. Daarover komen we 
later nog te spreken. De notie dat het begrip aura voor een deel vervangen kan worden 
door authenticiteit in Benjamins analyse van het optreden van Dada lijkt mij op zich niet 
verkeerd - het is echter niet wat Benjamin beweert. Hij spreekt over Dada en aura. 
Bovendien laat Costello zien dat Benjamin redelijk ambivalent tegenover het verlies van 
aura staat. Zeker, hij schrijft een revolutionaire kracht toe aan de nieuwe kunstvormen die 
volgens hem niet meer van aura afhankelijk zijn, maar elders is te zien dat hij het verlies 
van het aura van kunst ook als een verlies ervaart, en niet, zoals Huyssen hier beweert, 
als het uit de weg ruimen van een overbodigheid.36

 Dan blijft over dat er wel iets aan de hand is met authenticiteit en aura en, maar dit 
even terzijde, dat de veranderde technische omstandigheden waar Benjamin over spreekt, 
hier nadrukkelijk met een (deels) literaire beweging worden verbonden, een beweging 
bovendien wier media niet noodzakelijk aan die technische veranderingen onderhevig 
waren. Dat de dadaïsten wel de impact van de veranderde media in hun kunst probeerden 
te onderzoeken, staat niet ter discussie. Natuurlijk is Tristan Tzaraʼs idee om gedichten te 
schrijven door losse woorden uit een zak te halen, om zo de woordvolgorde te bepalen, 
een aanval op het idee van de authentieke kunstenaar die zorgvuldig de juiste woorden 
kiest om zich uit te drukken.37 Maar is het niet even radicaal dat Tzara de woorden die hij 
wenste te gebruiken, uit een krant knipte? Het blijft hier immers gaan om een procedé om 
woorden op papier te zetten, dus het medium gedicht wordt niet per se aangetast. Door 
woorden uit een krant te gebruiken echter komen massamedia, die eerder buiten het 
domein van de poëzie gehouden dienden te worden, het gedicht binnen, en bepalen ze er 
zelfs de inhoud van.
 Eerder noemde ik al een voetnoot bij Benjamin die ingaat op de relatie tussen aura 
en authenticiteit. Dat gebeurt niet rechtstreeks overigens, maar via de rituele functie van 
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het kunstwerk, waaraan het volgens Benjamin zijn aura ontleende in vroeger tijden.38 De 
voetnoot beweert nu het volgende:

 To the extent to which the cult value of the painting is secularized the ideas of its 
 fundamental uniqueness lose distinctness. In the imagination of the beholder the 
 uniqueness of the phenomena which hold sway in the cult image is more and more 
 displaced by the empirical uniqueness of the creator or of his creative achievement. 
 To be sure, never completely so; the concept of authenticity always transcends 
 mere genuineness. [...] Nevertheless, the function of the concept of authenticity 
 remains determinate in the evaluation of art; with the secularization of art, 
 authenticity displaces the cult value of the work.39

Het is om te beginnen wel lastig om te zeggen of Benjamin het hier nu over de materiële 
authenticiteit van een schilderij heeft, of over de conceptuele authenticiteit. Dat begint al 
met de term ʻsecularizedʼ: als de ʻcult valueʼ van een schilderij niet meer in het religieuze, 
het cultische gelegen is, dan moet, wil het kunstwerk zijn fundamentele uniciteit behouden, 
die ervaring van het unieke elders in de confrontatie van de beschouwer met het 
kunstwerk geplaatst worden. Maar is die secularisering die Benjamin signaleert nu een 
ontheiliging van het schilderij als fysiek object of juist van het schilderij an sich? Dat 
probleem doet zich ook voor in de passage die uitlegt waardoor die oorspronkelijke cult 
value dan vervangen wordt: die is ʻ displaced by the empirical uniqueness of the creator or 
of his creative achievementʼ. Hier lopen beide authenticiteiten eigenlijk dwars door elkaar. 
De empirische uniciteit van de creatieve prestatie van de kunstenaar moet volgens mij wel 
verwijzen naar het fysieke kunstwerk. Want hoe is immers de conceptuele authenticiteit 
van een schilderij empirisch vast te stellen? Tegelijkertijd noemt Benjamin ook de 
kunstenaar empirisch uniek - en verwijst op die manier juist naar de unieke visie van de 
kunstenaar die het werk authentiek maakt, en dan zijn we ineens ver verwijderd van 
meetbare gegevens van fysieke objecten. Toch maakt Benjamin juist die conceptuele 
authenticiteit extra actueel in zijn bijstelling dat authenticiteit altijd meer is dan ʻmere 
genuinenessʼ.
 Benjamin zet hier dan ook zowel de fetishwaarde van het fysieke origineel, die zo 
duidelijk is juist in de wereld van de schilderkunst, waar verzamelaars enorm hoge prijzen 
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betalen voor een authentieke Rothko of Picasso in, als de conceptuele originaliteit van de 
scheppende kunstenaar en zijn werk. Die beide vormen van waardering voor authenticiteit 
vervangen dan de unieke cult value die de aanvankelijke waardering uitmaakte. En dat is 
hier cruciaal.
 Deze vervanging van cult value door het authentieke is van belang voor de 
beantwoording van de vraag waarom authenticiteit zoʼn belangrijk idee is geworden in de 
waardetoekenning aan kunst, ook omdat Benjamin in ʻThe Work of Artʼ over alle kunst 
spreekt, en niet alleen over fotografie en film. Het komt er dan op neer dat de moderne 
mens zich wapent tegen het verlies van aura dat het kunstwerk in zijn tijd kenmerkt, door 
het authentieke een hogere waarde toe te kennen. Dat aura krijgt dan een nieuwe locatie: 
eerst was het gesitueerd in de cult value, later, na de ontkerkelijking van de kunst, in het 
authentieke.
 Als we deze denkwijze nu verder inzetten, zal blijken dat er interessante parallellen 
zijn met bepaalde facetten van het authenticiteitsbegrip en de conceptuele moeilijkheden 
die het in zich draagt, zoals ik die hierboven al gesignaleerd heb. Voordat ik dat doe, is het 
wel belangrijk om op te merken dat het hier om een theorie gaat. Benjamins essay draagt 
nogal wat speculatieve elementen in zich. Zo steunt zijn analyse van het veranderde 
productieapparaat behalve op aanwijsbare veranderingen in de manier waarop kunst 
ge(re)produceerd wordt, ook op onbewijsbare aannames over productie die voortkomen 
uit zijn Marxistische achtergrond. Daarnaast beweer ik met Benjamin dat authenticiteit een 
erg belangrijk concept is om tot de waardering van kunst te komen, zonder daar empirisch 
bewijs voor te leveren. Hopelijk geven de volgende hoofdstukken, waarin ik het gebruik 
van het begrip authenticiteit in een aantal concrete cases uit de Nederlandse literatuur zal 
analyseren, een beginpunt aan mijn streven om aan te tonen dat authenticiteit in de 
literaire meningsvorming een belangrijk concept is, maar vooralsnog bevinden we ons hier 
in de hogere sferen van bijna louter theorie.
 Het zou te makkelijk zijn om te beweren dat degenen die voor de industriële 
revolutie naar kunst keken, altijd het fysiek authentieke origineel voor zich hadden. Het 
origineel krijgt immers pas zijn status als origineel, als het geconfronteerd wordt met een 
kopie - of de mogelijkheid om het te kopiëren. Dat komt, aldus Benjamin, omdat 
authenticiteit niet reproduceerbaar is. Authenticiteit is dus juist datgene wat het origineel 
en zijn kopie van elkaar onderscheidt. Dat onderscheid ontstaat echter pas, wanneer het 
origineel gereproduceerd wordt. Daarom beweert Benjamin ook, met betrekking tot de 
ontwikkeling van houtsneden, dat ʻat the time of its origin a medieval picture of the 
Madonna could not yet be said to be ʻauthenticʼ. It became ʻauthenticʼ only during the 
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succeeding centuries and perhaps most strikingly so during the last one.ʼ40 Ook de 
materiële authenticiteit krijgt, in Benjamins redenering, dus een belangrijkere functie na de 
ontwikkeling van industriële technieken van reproductie. Sterker nog, reproductie lijkt een 
voorwaarde te zijn om van een authentiek origineel te kunnen spreken. Benjamin lijkt ook 
te suggereren dat met het groter worden van de mogelijkheden tot reproductie, de kwestie 
van authenticiteit meer scherpte krijgt. Hoe verklaar je anders dat de Madonna uit het 
citaat hierboven nu juist haar authenticiteit het duidelijkst afgetekend ziet in de eeuw van 
de opkomst van de industrie?
 Dat is niet de soort authenticiteit waar ik me hier op richt, maar het verleent wel 
meer body aan de beweringen van Benjamin omtrent authenticiteit en aura, omdat ze in 
overeenstemming zijn met de wijze waarop de markt voor kunst functioneert. De prijzen 
voor kunst worden immers voor een groot deel bepaald niet door de waarde van het 
materiaal en de arbeid die in een kunstwerk geïnvesteerd zijn, maar door de meerprijs die 
de fysieke uniciteit van het kunstwerk vertegenwoordigt, in combinatie uiteraard met het de 
waardering die door het discours van het culturele veld aan het werk toegekend wordt als 
zijnde kunst. Dat betekent dat een mechanische reproductie van een kunstwerk niet zo 
heel veel meer waard is dan de productiekosten, dat een origineel exemplaar van een 
kunstwerk van een weinig bekend kunstenaar wel een aardige meerwaarde aan zijn status 
als kunstwerk kan ontlenen, maar dat de discrepantie tussen productiekosten en prijs pas 
echt groot begint te worden als er een uniek werk van een kunstenaar aangeboden wordt 
waaraan binnen de culturele wereld ook nog eens een hoge status gegeven wordt.
 De conceptuele authenticiteit van een kunstwerk alleen is veel minder makkelijk in 
tastbare waarde om te zetten. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat Jan Wolkersʼ werk 
gewaardeerd wordt als veel authentieker dan dat van Ronald Giphart, in de prijs van hun 
boeken zal je dat verschil niet terug zien. Die boeken zijn immers geen unieke 
artefacten.41 We komen hier dus uit bij een veel minder meetbaar begrip van waardering, 
een dat ontstaat in de receptie van het kunstwerk - en in de pogingen van de kunstenaar 
om de receptie van zijn werk te beïnvloeden. Dat is enerzijds lastiger, maar wellicht wel 
interessanter om onderzoek naar te doen: die receptie is namelijk ingebed in een hele 
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constellatie van opvattingen omtrent de functie van het kunstwerk en de plaats ervan in de 
maatschappij en de geschiedenis.
 Hierboven beweerde ik dat het concept van het authentieke gebruikt kan worden 
om aan het kunstwerk aura te verlenen. Dat aura wordt dan als het ware gerelocaliseerd 
vanuit de cultwaarde van het kunstwerk, die volgens Benjamin verloren gaat, naar de 
waarde van de authenticiteit van het kunstwerk. Wat hier problematisch aan is, is dat in elk 
geval conceptuele authenticiteit altijd betwistbaar is, juist omdat deze ontstaat in de 
ontvangst van het kunstwerk. Dat verklaart wellicht dat er nu juist zoʼn behoefte is om die 
authenticiteit vast te stellen. Het authentieke kan immers slechts in zijn relatie tot het 
inauthentieke ontstaan, zoals het origineel zijn status als origineel ontleent aan de kopie. 
Het gaat dus om een situatie die op een fundamenteel conflict drijft: wie authenticiteit wil 
claimen, wordt automatisch gedwongen om elders inauthenticiteit te signaleren, en zich 
daartegen af te zetten. 
 De situatie waarin authenticiteit dus als een ultieme toetssteen voor de waardering 
kan gaan gelden, wordt veroorzaakt door twee elkaar versterkende factoren. Ten eerste is 
er de veranderde status van het kunstwerk vanaf de moderniteit, waardoor het aura van 
het kunstwerk, dat eerst ontleend werd aan zijn cult value, afhankelijk wordt van de 
authenticiteit van het werk. Als aura nu zo belangrijk is als Benjamin beweert, dan 
veroorzaakt dat een situatie waarin het cruciaal wordt in de waardering van het kunstwerk, 
om er op een of andere manier authenticiteit aan te verlenen. Daarnaast is er, in elk geval 
in de literatuur, sprake van een authenticiteitsbegrip dat ontstaat in de betwisting van de 
authenticiteit van iets anders. Zoals we in hoofdstuk 2 zullen zien, zet Kloos bijvoorbeeld 
de taal van de dichter af tegen de gewone omgangstaal. Die taal wordt dan tot 
inauthentiek verklaard, en in die dialectiek ontstaat het authentieke van de taal van de 
dichter. Dergelijke situaties zullen we telkens zien wanneer er een poging gedaan wordt 
om authenticiteit toe te kennen aan een literair fenomeen, hetzij aan een auteur of een 
beweging, hetzij aan een individueel werk of een heel oeuvre.
 Ik wil hier niet beweren dat ik hier de hele vraag naar waarom het authentieke toch 
zoʼn belangrijk concept is (geworden) in de waardering van literatuur, volledig opgelost 
heb. Wel durf ik te stellen dat deze denkwijze er in slaagt om in elk geval twee van de 
belangrijkste kwesties die al aan de orde kwamen, van een bevredigend antwoord te 
voorzien. Dat is ten eerste de vraag naar de prominentie van authenticiteit in relatie tot de 
status van het kunstwerk in de moderniteit, en ten tweede de vraag waarom authenticiteit 
welhaast by default een onderwerp van discussie is.
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 Walter Benjamin signaleert overigens dat de Dadaïsten al in 1916 - 1917 een 
ʻrelentless destruction of the aura of their creationsʼ nastreefden, zoals we eerder al zagen. 
Die notie wil ik niet gelijkstellen aan de totale destructie van het authentieke in Dada, zoals 
Huyssen doet, maar het zal duidelijk zijn dat het idee van een authentiek kunstwerk in het 
optreden van Dada ernstig in het gedrang kwam. Datzelfde kan bijvoorbeeld gezegd 
worden over het werk van Marcel Duchamp uit dezelfde periode, en bij uitbreiding over 
nog veel meer avant-gardistische kunstuitingen vanaf die tijd.42 Wat nu van belang is 
hieraan voor mijn these over authenticiteit, is dat de ʻoudeʼ kunst, die nog wel hing aan het 
authentieke, auratische kunstwerk, zich eigenlijk nooit ʻgewonnenʼ heeft gegeven 
tegenover zulke aanvallen vanuit de avant-garde. Vooral in de Nederlandse literatuur heeft 
een dergelijke kunstopvatting voor het optreden van Vijftig nooit echt voet aan de grond 
gekregen.
 Bovendien toont de opvatting die aan ideeën als aura en authenticiteit een hoge 
waarde toekent, een opmerkelijk absorberend vermogen als het gaat om zulke aanvallen 
van buitenaf. Juist om zijn originaliteit in de bevraging van aura en authenticiteit, heeft 
Dada een plaats gekregen in de Westerse kunst-canon. Die originaliteit, die singulariteit, 
maakt het authentieke van Dada uit, waarmee die beweging dus authentiek wordt in zijn 
afwijzing van het authentieke.43 Met de opname in de canon zou dus gezegd kunnen 
worden dat Dada ʻonschadelijkʼ gemaakt wordt.
 Ondanks dat bewegingen als Dada dus op een bepaalde manier ingekapseld 
kunnen worden, zou het kunnen zijn dat hun kritische vermogen er ook toe leidt dat de 
kunstopvattingen die wel op een bevestiging van het authentieke leunen, gedwongen 
worden om hun opvattingen nog duidelijker voor het voetlicht te brengen. Zo hoop ik in 
mijn tweede hoofdstuk te laten zien dat authenticiteit een belangrijke rol speelde in de 
dominante literatuuropvattingen in Nederland vanaf Tachtig tot de Tweede Wereldoorlog. 
Dat zou betekenen dat er in Nederland weinig plaats is geweest voor die opvattingen die, 
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42 Dit is overigens een analyse die niet helemaal sluitend is, aldus Marjorie Perloff. Want was het niet 
Duchamp zelf die, bijvoorbeeld door zijn werk te signeren, er alsnog een mogelijkheid tot het verlenen van 
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unieke opvatting van de authentieke kunstenaar uitgaat. De originele fountain is overigens kort na de eerste 
tentoonstelling waarop het werk te zien was, verloren gegaan. Het is in deze context ironisch en 
veelzeggend, dat er in de jaren zestig wel enkele door Duchamp geauthoriseerde kopieën gemaakt zijn die 
nu tentoongesteld worden op plekken als het San Francisco Museum of Modern Art en het Tate Modern in 
Londen. Zie Perloff 1991, p. 5 - 9.

43 Zie voor een vergelijkbare paradoxale kritische ontvangst, maar dan van Warhol, Huyssen 2002 [1986], p. 
155 - 156. 



net als Dada, authenticiteit in twijfel trokken. Het nagenoeg ontbreken van een historische 
avant-garde in Nederland kan daar, hoewel die zeker niet alleen om redenen van 
literatuuropvating nooit echt van de grond is gekomen, inderdaad een indicatie van zijn. In 
de discussies die intussen veel meer aan de orde waren, zoals over vorm en inhoud, 
wordt ondanks de verschillen wel telkens een beroep gedaan op het authentieke. Het 
concept van het authentieke kan kortom de kunstopvatting die in Benjamins termen uit is 
op de ontmanteling van het aura van kunst, niet alleen uitsluiten, maar ook in retrospect 
juist inkapselen en zo onschadelijk maken. 
 Afsluitend wil ik nog opmerken dat de relatieve onbestemdheid van het aura-begrip 
van Benjamin sterk overeenkomt met de ongrijpbaarheid van het idee van authenticiteit 
zoals ik dat met name in de vorige paragraaf besproken heb. Beide begrippen ontstaan 
dan ook niet in het kunstwerk zelf, maar in de relatie van de beschouwer, of de lezer, tot 
het werk. Zowel aura als authenticiteit worden door degene die zich tot het werk verhoudt, 
aan het werk toegekend, en maken er dus geen integraal deel van uit. Dat maakt ook juist 
dat ze beide eigenlijk onmogelijk vast te pinnen zijn op een bepaalde eigenschap van het 
kunstwerk.
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4. Terug van nooit dood geweest

In Walter Benjamins essay is slechts een kleine rol weggelegd voor de auteur: Benjamin 
gaat alleen in de boven aangehaalde voetnoot even op hem of haar in. Toch roept ʻThe 
Work of Artʼ allerlei vragen op die nu juist betrekking hebben op de rol van de auteur in het 
toekennen van authenticiteit aan de tekst. Het concept van authenticiteit is voor Benjamin 
gerelateerd aan, maar niet helemaal hetzelfde als, ʻthe empirical uniqueness of the creator 
or of his creative achievementʼ. Als we dus een belangrijke rol toe wensen te kennen aan 
Benjamins ideeën bij het beantwoorden van de vraag wat authenticiteit is, en waarom het 
zoʼn belangrijk concept is, dan dwingt dat ons om de vraag te stellen wat een auteur nu 
precies is, wat zijn rol is in het literaire werk en hoe hij functioneert bij het toekennen van 
authenticiteit aan zijn werk.
 In de poststructuralistische theorieën is de vraag naar de functie van de auteur vaak 
en op verschillende manieren gesteld en beantwoord. Soms gebeurt die ondervraging 
door een radicaal statement te poneren, zoals in het geval van Roland Barthes, die in zijn 
essay ʻLa mort de lʼauteurʼ proclameert dat de geboorte van de lezer ten koste gaat van de 
dood van de auteur.44 Om zulke boude stellingen hier te herhalen zou contraproductief 
zijn: door de auteur dood te verklaren, of gewoon insignificant, zou ik mezelf de 
mogelijkheid ontnemen om nog iets zinnigs te zeggen over wat de plaats is van de auteur 
met betrekking tot het authentieke.
 Tegelijkertijd is het ook niet de bedoeling om de auteursfunctie hier zonder enige 
kritische reflectie te gebruiken. De vragen die in de meer genuanceerde momenten van 
het poststructuralisme van Barthes, Foucault en Derrida over de auteur opgeroepen 
worden, kunnen nu juist wel helpen om de vraag naar de rol van de auteur in het 
bewerkstelligen van authenticiteit te beantwoorden. Sowieso is het geen optie om niet op 
de vraag naar de functie van de auteur in te gaan. Voorlopig gaan we er dus van uit dat er 
zoiets is als een auteur. Waar die zich bevindt in de tekst, hoe hij zich verhoudt tot het 
literaire werk en hoe zijn rol gelezen wordt laten we nog even in het midden, maar zulke 
vragen zijn hier wel van belang.
 In de eerste paragraaf zagen we een beeld van de auteur Jan Wolkers als iemand 
die niet alleen voldeed aan het beeld dat lezers van hem hadden uit zijn boeken, maar ook 
aan een beeld van wat een kunstenaar zou moeten zijn. Daaruit volgt dat in elk geval een 
deel van de waardering voor het authentieke zich geheel en al buiten het literaire werk om 

25

44 Ik gebruik hier Nederlandse vertaling van Rokus Hofstede, ʻDe dood van de auteurʼ in Barthes 2004, p. 
113 - 122.



af kan spelen: de lezer heeft een beeld van wat een waarachtig kunstenaar is, en de 
publieke performance van de auteur bevestigt dat beeld. Ik geef toe dat dit niet al te 
gebruikelijk is, maar het is verleidelijk om in dit geval de dood van het literaire werk uit te 
roepen, in plaats van die van de auteur. Uiteraard doe ik dat niet, maar dit voorbeeld doet 
wel dienst om er aan te herinneren hoe belangrijk de auteur is in deze constellatie.
 Ergens tussen deze twee extremen, tussen de dode auteur en de auteur die zijn 
eigen literaire werk zozeer overschaduwt dat er lezers zijn die hun waardering louter 
baseren op de figuur van de schrijver, moet zich een manier bevinden om de rol van de 
auteur te kunnen begrijpen in de wijze waarop zijn werk als authentiek gezien wordt.

Om tot een begrip te komen van wat nu precies de consequenties zijn van de dood van de 
auteur, is de kritische evaluatie van Seán Burke in The Death and Return of the Author wat 
mij betreft het beste uitgangspunt. Burke behandelt de dood van de auteur namelijk niet 
als een gegeven, zoals veel postmoderne literatuurwetenschappers volgens hem wel 
doen, maar wenst dit concept te beoordelen binnen het filosofisch en 
literatuurwetenschappelijk kader waarin het ontstaan is. Dat levert nu precies die nuance 
op waarvan ik aangegeven heb dat ik ernaar op zoek ben.
 Burke onderwerpt teksten van Barthes, Derrida en Foucault aan een kritische 
analyse, en komt tot de conclusie dat de auteur nooit echt weggedacht is, ook niet in het 
idee van de dood van de auteur: ʻEverywhere, under the auspices of its absence, the 
concept of the author remains active, the notion of the return of the author being simply a 
belated recognition of this critical blindness.ʼ45 Dat zowel Barthes als Foucault als Derrida 
na hun werk dat de auteur als een een achterhaald station beschouwt, in theorie en 
praktijk hebben gepleit voor een terugkeer naar de auteur, is volgens Burke dan ook geen 
ommezwaai, maar een (h)erkenning van wat in hun eerdere werk ook al aanwezig was. 
Dat Barthes, Derrida en Foucault nooit echt zonder de auteur hebben geredeneerd, is 
door hen zelf vaak ook al in nu juist die werken die ontvangen zijn als teksten die de 
auteur ʻafschaffenʼ, expliciet of impliciet gezegd. Burke keert zich dan ook vooral tegen de 
weinig kritische ontvangst van de auteurstheorieën uit het poststructuralisme, die volgens 
hem de letteren meer kwaad dan goed hebben gedaan.46

 Burke onderzoekt bij zowel Barthes als bij Foucoult als bij Derrida het specifieke 
auteursconcept dat overbodig wordt verklaard. Hij komt elke keer tot de conclusie dat 
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achter die auteur een ander idee te vinden is waar de poststructuralistische denkers 
eigenlijk hun pijlen op richten. Zo stelt hij dat Barthesʼ breuk met de auteur de tekst bevrijdt 
van zijn referentiële verplichtingen. 

 No longer reduced to a unilateral system of conformities with the ʻworldʼ, no longer 
 reduced to a ʻsingle messageʼ, the text is opened to an unlimited variety of 
 interpretations. It becomes, in short, irresponsible, a ceaseless braiding of 
 differences in which any sense of ʻthe truth of the textʼ, its original meaning in the 
 world, is overrun by untrammeled significative possibilities. This is the message [...] 
 of ʻThe Death of the Authorʼ. To wit, that the abolition of the author is the necessary 
 and sufficient step to bring about the end of a representational view of language, for 
 it is only through the function of the author as the possessor of meaning that textual 
 language is made obeisant to an extratextual reality.47

In Barthesʼ conceptie wordt van de auteur verondersteld dat hij altijd van inhoud naar vorm 
gaat, van idee naar tekst, van gevoel naar expressie.48 De criticus gaat dan de andere 
kant op om tot een interpretatie van de tekst te komen. ʻAan een tekst een auteur 
toekennen, houdt in dat die tekst op een veiligheidspal wordt gezet, dat hij wordt voorzien 
van een onwrikbare betekenis, dat de schriftuur wordt afgegrendeld. Die voorstelling van 
zaken komt de kritiek goed van pas, die zich dan de gewichtige taak kan aanmeten onder 
het werk de Auteur te ontdekken [...]: is de Auteur eenmaal gevonden, dan is de tekst 
ʻverklaardʼ en heeft de criticus gezegevierd.ʼ49 Zo wordt lezen een ontcijferen van 
referenties waar de auteur de baas over is, en daar verzet Barthes zich tegen: niet tegen 
de auteur zelf dus, maar tegen het idee van de auteur als de meester over de referentiële 
verbanden van de tekst. De dood van de auteur is dan geen absoluut dogma meer, maar 
een strategie om tot een in Barthesʼ ogen betere leeswijze te komen, die de tekst niet 
meer reduceert tot unilaterale verbinding tussen wereld en betekenis, met als initiator en 
autoriteit de figuur van de auteur.50

 Vergelijkbaar is de wijze waarop Burke Derrida leest, hoewel hier niet referentialiteit 
het centrale begrip is, maar intentie. Burke gaat voor zijn argument uit van de manier 
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waarop Derrida in De la grammatologie Rousseau leest. Hij signaleert ʻnumerous 
contradictory statementsʼ over de auteur in De la grammatologie. Derrida probeert het idee 
van de auteur onderuit te halen, maar stuit daarbij op de interne contradicties in zijn eigen 
vertoog: ʻ[w]hat begins as a confident disclaimer of the author gradually lurches into 
hesitation and postponement.ʼ51 Dat is ook niet zo vreemd, omdat Derrida in De la 
grammatologie een analyse ontvouwt van Rousseaus Essai sur l'origine des langues die 
claimt dat het essay precies het tegenovergestelde zegt, van wat de auteur wilde 
zeggen.52 Om zoʼn claim te kunnen maken, moet Derrida niet alleen een stevige grip 
hebben op de intentie van de auteur, hij moet die intentie ook als het ware tegen zichzelf 
kunnen keren. Zonder een idee van wat de auteur gewild moet hebben, is dit een 
onmogelijk te volbrengen taak.
 Dat Of Grammatology de enige tekst van Derrida is waarin de auteur geen 
bestaansrecht heeft, is volgens Burke reden te meer om aan te nemen dat Derridaʼs 
werkelijke polemiek zich niet richt tegen die auteur, maar tegen een al te eenzijdig gebruik 
van het idee van de (auteurs)intentie. ʻThere is [...] one area, in which Derridean 
deconstruction will seem to consistently confront the author: that of intention. [... T]he 
necessity of deconstructing intention is to be found in virtually all Derridaʼs readings, not 
only as a principle of method, but as their remainder, their identity, their justification.ʼ53

 Volgens Burke is de kwestie van auteursintentie er nu juist een die in de literaire 
kritiek veel te simpel is beantwoord. Aan de ene kant is er New Criticism, dat intentie 
irrelevant acht voor de betekenis van het literaire werk, en aan de andere kant verklaart 
New Pragmatism dat intentie nu juist de enige voorwaarde voor betekenis, en dus voor 
interpretatie is. ʻThe critical field is thus simplified in one of two antithetical modes: either 
the text is fully governed by an immanent authorial intention, or by the immanent meanings 
that absent intention uncovers.ʼ54 De ontvangst van Derrida is dan onder te verdelen in 
twee reductieve bewegingen: ʻFor deconstructive anti-intentionalists, this construal of 
Derridaʼs work has often served as an expedient justification for abandoning interpretative 
norms in the pursuit of abyssal or freeplaying criticism, whilst for proponents of a more 
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orthodox and auteurist criticism, it has constituted one more reason to dismiss 
deconstruction as a kind of rootless textual nihilism.ʼ55 De werkelijke statements die 
Derrida over intentie heeft gedaan, worden dan genegeerd.
 Voor Burke is wat Derrida in Of Grammatology met de intentie van Rousseau 
gedaan heeft, de basis van zijn opvattingen over hoe met intentie omgegaan moet 
worden. De intentie moet erkend worden, maar niet als de enige en absolute stem in het 
proces van betekenistoekenning. Intentie is inadequaat. ʻThere will be times at which 
crevices appear in its [intentionʼs] hold, at which language resists, or wanders away from 
the speakerʼs determinate meaning. Consequently, though the domination of intention is to 
be rigorously refused, intention itself is not thereby cancelled but rather lodged within a 
broader signifying process.ʼ56 De auteursintentie is in deze opvatting slechts een van 
meerdere stemmen in de tekst. Die stemmen kunnen, en dat is in het geheel niet 
denkbeeldig, zich ook tegen de intentie van de auteur keren.
 Nemen we deze lezing van Derrida serieus, dan is hierin een oplossing gelegen 
voor het probleem van wat de (wetenschappelijke) lezer nu met die intentie aan moet 
vangen. Nemen we de twee extremen die Burke formuleerde als uitgangspunt, New 
Criticism aan de ene kant en New Pragmatism aan de andere, dan zien we dat Derridaʼs 
opvatting over intentie nergens de blinde vlekken heeft die alle twee die gepolariseerde 
opvattingen wel hebben. Met Derrida is het wel mogelijk om over de auteursintentie te 
spreken, zonder dat intentie de eerste en enige oorsprong wordt waar de lezer zich terug 
naartoe moet worstelen. Het zou echter ook weer verkeerd zijn om Derridaʼs aanpak een 
middenweg te noemen. Derrida biedt immers de mogelijkheid om met gebruikmaking van 
de auteursintentie de tekst fundamenteel te bevragen, en op die manier elementen in de 
tekst aan het licht te brengen die noch met het afschaffen, noch met het heilig verklaren 
van intentie te zien zijn.

Burkeʼs lezing van het concept van de dood van de auteur brengt op deze manier enkele 
ideeën aan het licht die van vitaal belang zijn om op een verantwoorde manier om te gaan 
met de vraag naar de relatie tussen werk en auteur, voor zover die van belang is in de 
constellatie van mijn vraag naar de functie van de auteur met betrekking tot het 
authentieke. Uit de eerste paragraaf is hopelijk al een beeld ontstaan van authenticiteit als 
een concept dat, wil het succesvol in het literaire vertoog werkzaam zijn, weinig behoefte 
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heeft aan een problematisering van de auteursfunctie. De authentieke Jan Wolkers, dat 
was de auteur die zichzelf rechtstreeks en eerlijk uitsprak in zijn werk. Referentialiteit, naar 
de biografische Wolkers, en intentie, direct vertaald in de betekenis van Wolkersʼ werk, zijn 
hier twee onbevraagde concepten. Stel dat we wel gaan twijfelen aan de plaats van de 
auteur in het werk, dan begint het authentieke van zowel de auteur als het werk 
onmiddellijk te wankelen. Het zal dan ook daarom zijn dat alle auteurs en lezers die we al 
tegengekomen zijn, of die we nog tegenkomen gaan, die het authentieke in de relatie 
tussen auteur en werk functioneel willen maken, uit gaan van een eenvoudige en 
rechtstreekse relatie tussen auteur, referentialiteit, intentie en literair werk.57

 Door het idee van de auteur aan twijfel onderhevig te maken, stuiten we dus 
onmiddellijk op de ʻzwakke plekkenʼ van het begrip authenticiteit. Op zich is dat natuurlijk 
niet erg; ik ben er immers op uit, niet om het authentieke te bevestigen, maar om het te 
ʻbetrappenʼ en te analyseren in zijn werking. Daartoe lijken me twee concepten uit de 
hierboven gegeven omschrijving van de consequenties van twijfel aan het begrip auteur 
van belang. Ten eerste is dat het idee dat de auteur geen rechtstreekse mediator is tussen 
werkelijkheid en literatuur. De literaire tekst hoeft dus niet te gehoorzamen aan een 
buitentekstuele werkelijkheid. Daarmee vervalt de vanzelfsprekendheid van de leeswijze 
waarin in de literaire tekst altijd gezocht wordt naar verbanden met de oorsprong van die 
tekst in de wereld waarin de auteur zich bevindt. De werkelijkheid wordt dan een effect in 
de tekst, aldus Barthes in ʻHet werkelijkheidseffectʼ: ʻprecies op het moment dat de details 
worden geacht rechtstreeks naar de werkelijkheid te verwijzen, doen ze ongemerkt niets 
anders dan te fungeren als teken van de werkelijkheid.ʼ58 Als we op dezelfde manier 
redeneren over de auteur, dan wordt hij of zij ook een tekstuele constructie, die niet 
noodzakelijk naar een werkelijk persoon verwijst.59 Er is dan dus geen werkelijk verband, 
alleen de suggestie van een relatie. De manier waarop die relatie gesuggereerd wordt, 
kunnen we dan als het ware ontleden.
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57 Ik geef hier meteen de grote uitzondering, en misschien ook wel de grote afwezige in deze scriptie: Louis 
Paul Boon. Vooral in De Kapellekensbaan weet Boon de twijfel aan de functie en de oprechtheid van de 
auteur in zijn roman weergaloos te thematiseren, zonder dat het ten koste gaat van de authenticiteit van die 
auteur. Sterker nog, Boons stem lijkt er alleen maar authentieker door te worden. In elk geval is Boon in de 
Nederlandse kritiek een marker geworden die noties als authenticiteit, oprechtheid, oorspronkelijkheid 
verbindt met Vlaamsheid. Dat deze lezing de betekenis van Boon ernstig simplificeert, lijkt mij duidelijk.

58 Barthes 2004, p. 111.

59 Jürgen Pieters schrijft in zijn inleiding bij Barthes 2004 over ʻDe dood van de Auteurʼ: ʻ[O]ok hier draait 
Barthes [net als in ʻHet werkelijkheidseffectʼ] de redenering om. Niet de stem zorgt voor de woorden; het zijn 
de woorden die de stem oproepen. Of beter misschien: het zijn de woorden die de indruk wekken dat er een 
stem aanwezig is die hun uiteenlopende betekenissen bijeenhoudt.ʼ Pieters 2004, p. 10.



 Daarnaast kan de notie die we bij Derrida gevonden hebben, van de tekst als een 
speelveld van verschillende stemmen, waarin de intentie van de auteur er slechts een is 
helpen om grip te krijgen op de wijze waarop het authentieke aanwezig gesteld kan 
worden in de tekst. Die intentie kan gereconstrueerd worden, maar dat betekent niet dat 
de interpretatie daar ophoudt. Dat betekent dat herkend kan worden dat er een bedoeling 
is om het authentieke met het literaire werk te vertegenwoordigen, zonder dat die 
authenticiteit de finale betekenis van de tekst wordt. Het authentieke kan hiermee wel in 
werking gesteld zijn in een tekst, zonder dat dit automatisch betekent dat het daarmee 
onmiddellijk onmogelijk wordt om er nog verder over te spreken.
 Dat is nu precies wat er wel gebeurt in het artikel ʻ“Buddha Writing”: The Author and 
the Search for Authenticity in Jack Kerouacʼs On the Road and The Subterraneansʼ van 
Steve Wilson. Het interessante aan dit artikel is dat het precies demonstreert wat de 
literatuurwetenschapper over het hoofd ziet wanneer hij geen rekening houdt met de vraag 
naar wat een auteur eigenlijk is, en wat hij doet in zijn boek. 
 Wilson vindt in twee romans van Kerouac een motief dat te omschrijven is als ʻde 
zoektocht naar het authentiekeʼ. Dat is op zich natuurlijk een waarheid als een koe. 
Sterker nog, je kunt tot die conclusie komen na pakweg vijftien paginaʼs gelezen te 
hebben in On the Road. Wilson ondersteunt zijn idee behalve met passages uit de twee 
romans die hij behandelt, ook met biografisch materiaal. ʻThe life of the outsider was for 
them [the Beat authors] the last place where authenticity survived in the manufactured 
world of America.ʼ schrijft Wilson.60 Het is dan ook niet verwonderlijk, aldus Wilson, dat 
Kerouac en zijn alter egoʼs in zijn romans, nu juist contact zoeken met die 
buitenstaanders. Zowel in zijn persoonlijke leven als in zijn literaire werk, ontstaat 
zodoende een beeld van Kerouac als man die via de authentieke ander op zoek is naar 
een authenticiteit die hij zelf niet bezit.
 Het probleem van deze aanpak is dat Wilson zichzelf als onderzoeker afhankelijk 
maakt van wat de auteur hem aan wenst te reiken. Daarmee kan het authentieke 
inderdaad aangewezen worden in het werk, maar verder dan dat komt Wilson nauwelijks. 
Zijn artikel staat vol met interessante kwesties die hij volledig negeert. Neem alleen al het 
idee van de buitenstaander, de ander, als authentiek. Wilson accepteert blind de 
authenticiteit die in On the Road en The Subterraneans aan de outsider, de Amerikaan die 
niet blank of welgesteld is, wordt toegeschreven. Dat het beeld van de Ander als 
authentiek zelf een culturele constructie is, een projectie van de vertellers in Kerouacs 
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romans, en dus meer gebaseerd is op de manier waarop die vertellers zichzelf zien dan op 
een werkelijkheid die beschreven wordt, ontgaat Wilson. Dat zorgt ervoor dat hij ook niet 
ziet dat deze constructie van de ander als degene die wel authentiek is, nu juist hetgeen is 
dat de verteller, de bouwer van die constructie, noodzakelijk inauthentiek maakt.
 Wilson signaleert ook wel dat Kerouacs vertellers problemen hebben om hun 
authenticiteit te behouden, maar hij schrijft dat toe aan het feit dat ze schrijver zijn. ʻSal the 
writer illustrates that the writerʼs place may not be within such [an authentic] life, but 
removed from it and back in front of the typewriter sifting through experiences to put into 
words the truth of human existence.ʼ61 Dit punt wordt dan in de conclusie gestaafd met 
biografische feiten over Kerouac.
 Wat we in dit geval zien, is dat Wilson zich ten eerste conformeert aan de auteur als 
de meester over de referenties in de tekst: als Kerouac de outsider kenschetst als degene 
die bij uitstek authentiek is, neemt Wilson die kwalificatie over, zonder deze te bevragen. 
Daarnaast accepteert hij de auteursintentie die hij uit werk en leven reconstrueert, te 
formuleren als ʻKerouac is op zoek naar het authentiekeʼ, als de finale betekenis van het 
werk. Wat hij daarmee laat liggen is onder andere de vraag waarom de verteller zichzelf 
als minder authentiek dan de ander beschouwt. Vooral binnen de context van de 
constructie van de authentieke buitenstaander levert dit een interessant beeld op, 
waarover ik hier niet al te veel meer zal uitweiden, maar waarin de machtspositie van de 
heersende klasse blijkbaar ten koste gaat van hun authenticiteit. En daarmee kunnen 
weer hele andere belangrijke vragen gesteld worden, zoals de vraag die ik hierboven al 
suggereerde, namelijk of het wel mogelijk is om zelf authentiek te zijn als die authenticiteit 
via de ander geclaimd moet worden. Kwesties die allemaal niet of nauwelijks aan bod 
komen bij Wilson, omdat hij zich nergens de vraag stelt wat zijn auteur nu precies is, wat 
zijn positie is in het werk en hoe hij zich tot dat werk verhoudt.

In Burkeʼs lezing van Barthes, Foucault en Derrida is de auteur ʻterug van nooit dood 
geweestʼ. Het dood verklaren van de auteur is dan een soort rituele slachting, waarna het 
slachtoffer weer herboren kan worden, gezegend met een nieuwe vitaliteit. De dood van 
de auteur biedt ons dan de mogelijkheid om de lege plek die achterblijft, opnieuw op te 
vullen. Op die manier kan de tekst zoiets als een ʻauteurseffectʼ in zich bevatten: een plek, 
of meerdere plaatsen in de tekst, waar een verwijzing naar het concept van de auteur 
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gelezen kan worden, zonder dat die plaats de hele tekst domineert.62 De auteur kan dan 
niet objectief aangewezen, of zelfs maar gevonden worden in de tekst, maar er zijn wel 
plaatsen waar er naar zijn functie verwezen wordt: plaatsen waarin de tekst een relatie 
suggereert tussen het literaire werk en de maker ervan. De manier waarop die relatie zou 
moeten werken, kan dan bestudeerd worden. De vraag is dan niet hoe de maker in zijn 
literaire werk te vinden is, maar hoe de tekst de auteur aanwezig stelt.
 Kan een tekst op die manier nog wel authentiek zijn, is de vraag. Eerlijk gezegd 
denk ik van niet. Een tekst kan verwijzen, via dat auteurseffect bijvoorbeeld, naar een hele 
verzameling van culturele waarden, die we onder de noemer ʻhet authentiekeʼ hier 
bijeengebonden hebben. Het is echter niet zo dat de tekst daarmee authentiek is, net 
zomin als een tekst die naar de werkelijkheid verwijst daarvan echter wordt.
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62 Je zou ook kunnen zeggen dat de tekst een ʻauteursfunctieʼ kan bevatten. ʻAuteurseffectʼ heeft echter als 
voordeel dat een connectie gemaakt wordt met het werkelijkheidseffect, dat op eenzelfde manier in de tekst 
functioneert als hoe ik me hier de functie van de auteur voorstel. Parafraserend op de al eerder aangehaalde 
opmerking over werkelijkheidseffect: precies op het moment dat de details worden geacht rechtstreeks naar 
de auteur te verwijzen, doen ze ongemerkt niets anders dan te fungeren als teken van de auteur.



5. ʻWe are all copies, but the originals are fakeʼ

In Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism schrijft Fredric Jameson over 
Walter Benjamin, dat diens werk op hem overkomt als ʻboth singularly relevant and 
singularly antiquatedʼ.63 Jameson vergelijkt Benjamins beschrijving van de impact die de 
ontwikkeling van de moderne stad heeft gehad op de perceptie van het menselijk lichaam 
in dat nieuwe landschap in de tijd van Baudelaire met de manier waarop het lichaam zich 
in de wereld bevindt in Michael Herrs roman Dispatches. Wellicht kan zoiets ook gezegd 
worden van Benjamins hierboven uitvoerig aan de orde gestelde ʻThe Work of Art in the 
Age of its Mechanical Reproductionʼ in vergelijking met Jean Baudrillards theorie van 
simulatie en simulacra: Baudrillards ideeën lijken aan de ene kant stevig geworteld in de 
notie van Benjamin dat de reproductie van het kunstwerk de betekenis ervan radicaal 
verandert, maar staan er aan de andere kant enorm ver vandaan, omdat Baudrillard de 
hele categorie van het origineel wegvaagt. Zowel Jameson als Baudrillard komen tot die 
conclusie door op een manier naar maatschappij en de cultuur te kijken die vertrekt vanuit 
een Marxistische invalshoek.64 Douglas Kellner omschrijft een cruciaal moment in 
Baudrillards denken, waarin de voor mijn conceptie van het authentieke zo belangrijke 
vervanging van productie door reproductie ter sprake komt, als volgt:

 We are now, Baudrillard claims, in a new era of simulation in which social 
 reproduction (information processing, communication, knowledge industries, etc.) 
 replaces production as the organizing principle of society. In this era, labor is no 
 longer a force of production but itself a “sign among signs”. Labor is not primarily 
 productive in this situation but is a sign of oneʼs social position, way of life, and 
 mode of servitude. [...] But, crucially, political economy is no longer the foundation, 
 the social dominant, or even a structural “reality” in which other phenomena can be 
 interpreted and explained. Instead we live in a “hyperreality” of simulations in which 
 images, spectacles, and the play of signs replace the logic of production and class 
 conflict as key constituents of contemporary societies.65
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64 Ook hierin zien we een link met Benjamin, die ook vanuit een Marxistische achtergrond redeneerde.

65 Kellner 1994, p. 7.



Het belangrijkste aan dit omslagmoment in het denken van Baudrillard, is dat het inhoudt 
dat kapitaal en politieke economie in hun oude vorm geen valide concepten meer zijn. Ze 
zijn weggevaagd door de beruchte hyperreality, en worden dus vervangen door ʻsigns and 
codes [that produce] other signs and new sign machines in ever-expanding spiralling 
cycles.ʼ66 Baudrillard ontwikkelt deze denkwijze vooral in L'Echange symbolique et la mort.  
Baudrillards originele vakgebied, social theory, verdwijnt in zijn opinie eigenlijk met de 
opkomst van het postmoderne. ʻFor Baudrillard, modern societies are organized around 
the production and consumption of commodities, while postmodern societies are 
organized around simulation and the play of images and signs, denoting a situation in 
which codes, models and signs are the organizing principles of a new social order where 
simulation rules.ʼ67

 Simulacres et Simulation uit 1981 zou dan gezien kunnen worden als het werk 
waarin Baudrillard die codes, modellen en tekens van die nieuwe orde probeert te 
analyseren.68 Dat maakt overigens dat Baudrillards beweringen in dat boek soms nogal 
plompverloren overkomen: hij gaat van de context van zijn eerdere werk uit als gegeven, 
en verspilt weinig tijd aan het opnieuw beargumenteren van wat hij eerder uiteengezet 
heeft. Dit verklaart deels de bij tijd en wijle veel te absolute toonzetting van Simulacra and 
Simulation die aan dat boek een haast apocalyptisch nihilistische toon geeft. Toch komen 
de verschillende illustraties die Baudrillard geeft bij zijn simulacrumtheorie in Simulacra 
and Simulation soms zeer wel van pas bij het aantonen en begrijpelijk maken van de 
theorie. Baudrillard geeft ons een heel scala aan voorbeelden van hoe de werkelijkheid 
door tekens van het werkelijke vervangen wordt in de postmoderne cultuur.
 ʻDisneyland is the perfect model of all the entangled orders of simulacraʼ schrijft 
Baudrillard. ʻIt is first of all a play of illusions and phantasms: the Pirates, the Frontier, the 
Future World, etc.ʼ69 In Disneyland wordt Amerika gereproduceerd, in miniatuur en in 
stripvorm. Het overduidelijk artificiële van die reproductie functioneert als een argument 
voor de veronderstelde echtheid van het ʻwerkelijkeʼ Amerika. ʻDisneyland exists in order 
to hide that it is the “real” country, all of “real” America, that is Disneyland (a bit like prisons 
are there to hide that it is the social in its entirety, in its banal omnipresence, that is 
carceral). Disneyland is presented as imaginary in order to make us believe that the rest is 
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68 Ik gebruik hier de Engelse vertaling van Sheila Faria Glaser, Simulacra and Simulation.
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real, whereas all of Los Angeles and the America that surrounds it are no longer real, but 
belong to a hyperreal order and to the order of simulacrumʼ70 Lewis voegt aan dit 
voorbeeld overigens de hilarische observatie toe dat de Disney Company, ʻas if 
determined to prove Baudrillard rightʼ, in 2001 bij Los Angeles een pretpark geopend heeft 
dat California Adventure heet, en dat bezoekers ʻthe unthinkableʼ biedt: de kans om een 
authentieke Californische ervaring te hebben zonder ooit California te verlaten.71 Wat hier 
zo bizar aan is, is de conceptie dat om een ervaring van het authentieke California te 
hebben, het ʻechteʼ California blijkbaar niet volstaat; er moet in California een simulatie van 
California gebouwd worden, om California te kunnen ervaren.
 We hoeven dit natuurlijk niet per se te geloven, in elk geval niet in de alomvattende 
termen die Baudrillard hier gebruikt. Als echter Baudrillard niet de waarheid beschrijft, dan 
duidt hij toch in elk geval wel een onbehagen aan dat diep geworteld zit in onze cultuur: de 
vrees namelijk dat we in een wereld leven die zo gedomineerd wordt door 
gereproduceerde beelden en tekens, dat die imagoʼs het onmogelijk maken om nog te 
raken aan de realiteit. Dat dit een groot thema is in onze cultuur behoeft nauwelijks nog 
argumentatie: van reclameboodschappen tot Fight Club en van Freak Folk tot Kluun is er 
een verlangen aan te wijzen om te kunnen raken aan het echte. En of je nu wenst te 
geloven in het ʻvolgens authentiek Amerikaans receptʼ van Jimmy's Popcorn of in het ʻWe 
are all copies, but the originals are fakeʼ van Dead Man Ray, het feit dat de verhouding 
tussen echt en afbeelding, tussen origineel en kopie telkens weer ter sprake komt is al 
bevestiging van het idee dat het echte een onzekere categorie geworden is.

Het grote verschil met Walter Benjamin is nu juist die grondige twijfel aan het bestaan van 
het origineel. Bij Benjamin werd het origineel weliswaar beïnvloed door het bestaan van de 
kopie, de overdaad aan afbeeldingen was nog niet zo groot dat de werkelijkheid erdoor in 
gevaar kwam.
 Fredric Jameson refereert in Postmodernism ook enkele malen aan Benjamin. Zo 
doet zijn bespreking van de positie van de filmacteur denken aan de uitwijding die 
Benjamin daarover in petto heeft in ʻThe Work of Artʼ.72 Op een niveau dat meer 
fundamenteel is, en minder gezien kan worden als een wat speelse knipoog, noemt 
Jameson Benjamin  meteen op de eerste pagina van zijn introductie van Postmodernism, 
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vlak bij een passage over het verschil tussen modernisme en postmodernisme. ʻIn 
modernism [...] some residual zones of “nature” or “being,” of the old, the older, the 
archaic, still subsist; culture can still do something to that nature and work at transforming 
that “referent.” Postmodernism is what you have when the modernization process is 
complete and nature is gone for good.ʼ73

 Het postmodernisme is volgens Jameson een ʻquantum leapʼ vanuit wat Benjamin 
in ʻThe Work of Artʼ het esthetiseren van de werkelijkheid noemde.74 Hij bedoelt daarmee 
te zeggen dat de categorie van de werkelijkheid en de categorie van de cultuur, van de 
esthetica, zo met elkaar verweven zijn geworden dat het onmogelijk wordt om nog aan het 
echte te raken. Waar Jameson hierboven over ʻnatureʼ sprak, zou dat het best te vertalen 
zijn niet met ʻnatuurʼ, maar met ʻhet natuurlijkeʼ. De esthetisering van de werkelijkheid is 
dan in het postmodernisme zo ver gevorderd dat alles artificieel en cultureel geworden is, 
ook wat in het moderne nog een kern van natuurlijkheid bezat.
 Wat bij Baudrillard een verschijnsel is dat vooral voortkomt uit de organisatie van de  
gehele maatschappij, is bij Jameson net als bij Benjamin een gevolg van veranderende 
productieverhoudingen: de vervanging van het echte door de afbeelding ervan. Waar bij 
Benjamin echter de beschouwer gedwongen wordt om het aura van het kunstwerk elders 
in zijn relatie tot dat werk te situeren, lijkt bij Jameson dat aura een categorie die met het 
natuurlijke verloren gegaan is. Aura was immers afhankelijk van het concept van traditie, 
en traditie stelt nu juist datgene als natuurlijk en eeuwig voor dat van belang is voor de 
continuering van waarden die die traditie uitmaken.
 Het modernisme probeerde nog om in het (culturele) product een link met die kern 
van natuurlijkheid, van traditie en van echtheid te behouden. ʻ[M]odernism was still 
minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend 
itself. Postmodernism is the consumption of sheer commodification as a process.ʼ75 Dit is 
bij Jameson, omdat hij redeneert vanuit de manier waarop in het postmodernisme 
geproduceerd en geconsumeerd wordt, pertinent geen stijl, maar een karakteristiek van 
alle culturele uitingen.76 Ook als een postmodern kunstwerk zich af lijkt te zetten tegen die 
commodification, tegen dat gebrek aan een band met de traditie, dan gebeurt dat binnen 
het kader van het postmoderne en op een postmoderne manier. Zo presenteert de 
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nostalgia film weliswaar een verleden waarin nog wel zoiets als natuurlijkheid bestond, 
maar gebeurt dat op een manier die een pastiche van het verleden is, een simulacrum van 
ʻvroegerʼ, en maakt zo van zichzelf een artificieel cultureel artefact.77 Als we deze 
redenering doorzetten, worden veel van de traditionele uitingen in de postmoderne tijd van 
authentiek, want verbonden met een ʻnatuurlijkʼ verleden, ineens postmodern. Dat zou 
betekenen dat niet alleen de Bob Dylan van Highway 61 revisited een postmodern 
fenomeen is, maar ook de Dylan die met zijn akoestische gitaar in Greenwich traditionals 
zong. Het verlangen naar een verleden waarin nog ʻresidual zones of “nature” or “being,” 
of the old, the older, the archaicʼ resten wordt dan een fenomeen dat het verloren gaan 
van die essentialistische categorieën tegelijkertijd zowel betreurt, als bestrijdt, als 
bevestigt, en dat laatste nog het meest.
 In het modernisme van Walter Benjamin kreeg het authentieke als laatste fort 
waarin het aura zich nog kon verschansen een buitengewoon gepriviligeerde status. Als 
de ontwikkelingen die hij beschrijft in het postmodernisme ʻklaarʼ zijn, dan is van die 
bevoorrechte positie als we er goed over nadenken, weinig meer over. Hoogstens kan er 
nog naar terugverlangd worden, maar bereikbaar is het authentieke niet meer.
 Dat betekent echter geenszins dat de rol van authenticiteit uitgespeeld is in het 
postmodernisme. Wat het daarin betekent valt echter nog te bezien. Dat Baudrillard en 
Jameson interessante en relevante theorieën presenteren, staat wat mij betreft niet ter 
discussie. Maar de absolute pretentie ervan maakt er zowel de kracht als de zwakte van 
uit. Als de cultuur van simulacrum en simulatie echt overal is, dan wordt het authentieke 
onmogelijk. Dat het dan toch paradoxaal genoeg alomtegenwoordig is, zoals ook Lewis 
vindt78, kan ook een bevestiging van de onmogelijkheid zijn om in de postmoderne 
constellatie nog echt, origineel en waarachtig te zijn. Of in elk geval is er dan een 
gegronde twijfel aan de mogelijkheid om authentiek te zijn. Een kind dat immers zo veel 
bevestiging nodig heeft, moet wel onzeker zijn. Wat in dat geval uitgedrukt wordt, en dat 
hoeft zeker niet bewust zo te zijn, is niet het authentieke, maar het verlangen naar 
authenticiteit. Dat het authentieke (bijna) altijd elders is wijst wat mij betreft zeker in die 
richting. Het authentieke wordt geloof ik al sinds het begin van de jaren zestig telkens 
opnieuw gepresenteerd als iets dat van buiten komt: uit het verleden, of uit een andere 
cultuur. De nieuwste mode is nooit authentiek, oude werkbroeken en houthakkershemden 
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wel, net zoals een stadse zakenman het wat authenticiteit betreft altijd verliest van een 
natuurmens van een vreemd continent.
 Authenticiteit is een performance in die opvatting: alleen door zich te tooien met de 
outfit van de authentieke ander, kan de kunstenaar echtheid voor zichzelf claimen. 
Daarvan zijn voorbeelden te over: van auteurs die zich een valse etniciteit aanmeten om 
maar niet Westers te zijn, tot de ponchoʼs van de hippies en de gescheurde jeans van 
Bruce Springsteen. Het authentieke draagt dan altijd iets in zich van een constructie, van 
een zoektocht naar wat verloren is.
 ʻ[O]nce authenticity is seen as a cultural construction, then obviously the distinction 
[between the authentic and the inauthentic] becomes undoneʼ schrijft Lewis.79 Dat klopt, in 
zekere zin. Maar het is in een andere zekere zin ook de grootst mogelijke onzin. Als het 
namelijk gaat om een culturele constructie, en dat is hoop ik hier toch wel voldoende 
aangetoond, dan is er weliswaar geen objectieve grond om van het authentieke te 
spreken, maar is dat dan nog wel nodig? Is het dan ook niet genoeg om die distinctie zo te 
maken, dat de consument, het publiek, overtuigd is van de aanwezigheid van het 
authentieke? Authenticiteit is hier al een verschijnsel genoemd dat ontstaat in een relatie 
tussen kunstwerk en beschouwer, lezer of luisteraar. De vraag is alleen of het concept van 
het authentieke het aankan om zo ontworteld te raken, of het authentieke niet per definitie 
essentialistisch is en juist altijd zo gecodeerd moet zijn dat het zijn relativiteit moet 
ontkennen.
 Waarmee we uiteindelijk aangekomen zijn bij een van de eerste constateringen die 
ik hier deed: dat authenticiteit zodra het onderzocht wordt, conceptuele problemen 
oplevert. Het is echter ook nog steeds mijn stellige overtuiging dat die problemen behoren 
tot de meest interessante kwesties die in de literatuurwetenschap aan de orde gesteld 
kunnen worden. Dat is ook deels de motivatie om zoʼn uitgebreide theoretische inleiding te 
schrijven. Het concept authenticiteit kan in verband worden gebracht met enkele van de 
belangrijkste literatuurtheoretische invalshoeken. Vaak zijn mijn vragen omtrent het 
authentieke er zelfs al impliciet in aanwezig. De hier besproken literatuurtheorie is dan niet 
alleen cruciaal om grip te krijgen op het authentieke, het concept wordt ook ingeschreven 
in een discours dat volgens mij werkelijk belangwekkend is in het begrijpen hoe onze 
cultuur werkt. Dat het idee van authenticiteit zelf dan een relevant thema is in onze cultuur, 
is wat mij betreft boven elke discussie verheven.
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6. Conclusie (met pastasaus)

Ik ben dit hoofdstuk begonnen met een kort onderzoek naar de manier waarop het begrip 
ʻJan Wolkersʼ retorisch gekoppeld wordt aan het begrip ʻauthentiekʼ. Op zich is die 
koppeling niet zo moeilijk aan te wijzen, maar bij wie goed kijkt naar hoe Jan Wolkers 
authentiek verklaard wordt, komen er haast vanzelf allerlei belangrijke vragen omhoog 
geborreld. Bij uitbreiding denk ik dat je zoiets kan zeggen over een groot deel van onze 
cultuur: het is duidelijk dat het authentieke er een rol in speelt, maar als het er om gaat om 
die rol te duiden, dan komen de interessantste vragen boven. Deze scriptie gaat daarom 
misschien wel net zoveel over Bertolli Pastasaus als over Jan Wolkers, Kluun en Kloos. 
Want waarom wil de fabrikant in zijn reclames zo graag verbergen dat zijn saus uit een 
fabriek komt? Waarom kan een product dankzij een reclame die zich afspeelt in een 
Italiaans dorp met oude Italiaanse mensen, het predikaat authentiek verkrijgen? Iedereen 
weet dat Bertolli Pastasaus niet door schattige oude vrouwtjes gemaakt wordt, maar 
waarom zijn die vrouwtjes dan toch een uniek selling point?
 Ik draaf door. Nee, ik ga geen hoofdstuk wijden aan reclames voor pastasaus. Maar 
hopelijk heb ik wel duidelijk kunnen maken waarin voor mij de fascinatie met het 
authentieke gelegen is: het authentieke is overal, en het lijkt zo vanzelfsprekend dat het 
haast voorbij elke kritische reflectie is. Toch zijn er weinig begrippen die zo met plakband 
en lijm aan elkaar hangen als het authentieke. Het meest illustratief daarvoor is dat het 
authentieke ontstaat in een retorische relatie, dat wil zeggen dat iets authentiek is omdat 
er authenticiteit aan toegekend wordt, maar dat het begrip eigenlijk in zich vervat heeft dat 
het ontstaat in een bepaalde essentie van echtheid, oprechtheid of traditie. Het 
authentieke moet dus altijd zijn retorische, performatieve aard verbergen. Een begrip dat 
vaak bestaat bij de gratie van zijn functie in het ontmaskeren van het onechte, moet zich 
dus zelf met een masker tooien om zijn eigen gebrek aan een essentie te maskeren.
 In het doordenken van de ideeën over het kunstwerk in het tijdsvlak van zijn 
mechanische reproductie van Walter Benjamin is een deel van de verklaring te vinden 
waarom het authentieke vanaf de opkomst van de moderniteit zo belangrijk geworden is. 
Tegelijkertijd onthult die theorie dat het authentieke niet in het kunstwerk zelf te vinden is, 
maar in de relatie tussen kunst en beschouwer. Authenticiteit moet altijd toegekend 
worden aan een werk, en die toekenning moet gebeuren in een conflict met het 
inauthentieke. De figuur van de auteur is de middelaar bij uitstek van die authenticiteit.
 Als er twijfel ontstaat over de functie, en zelfs over het bestaan van de auteur, komt 
die authenticiteit in het gedrang - of misschien is het beter om te zeggen: nog verder in het 

40



gedrang. Aan een absolute doodverklaring van de auteur hebben we hier niets, omdat het 
authentieke zoals dat via de auteur aanwezig gesteld wordt dan volledig buiten ons 
blikveld komt te vallen. Seán Burke heeft echter overtuigend aangetoond dat ook in het 
concept van de dood van de auteur, de auteur nooit echt weggeweest is. Er ontstaat 
echter wel een plaats in de tekst, die ik hier maar zolang even het auteurseffect heb 
genoemd, waarin de tekst de auteur ʻveroorzaaktʼ. Dat geeft aan de lezer de vrijheid om 
het beeld van de auteur zoals dat uit de tekst oprijst in zijn lezing te betrekken, zonder dat 
aan die auteur de enige en finale betekenis van de tekst opgehangen hoeft te worden. We 
hoeven de auteur dan niet op zijn woord te geloven als hij claimt authentiek te zijn. Die 
bewering wordt in plaats daarvan een stem in een koor van vele stemmen in de tekst. We 
kunnen dan zien wanneer de tekst zichzelf tegenspreekt, wanneer het literaire werk zijn 
eigen authenticiteit tracht te bewerkstelligen en wanneer het zijn eigen discours 
ondergraaft. Zo wordt de authentieke auteur analyseerbaar in zijn werk.
   Ik heb beargumenteerd dat de opvatting van de postmoderne werkelijkheid niet als 
iets echts, maar als een netwerk van simulacra, aansluit bij Benjamins opvatting over de 
esthetisering van de werkelijkheid, maar dat er tegelijkertijd een radicale omslag heeft 
plaatsgevonden. De werkelijkheid is bij Jameson en Baudrillard zo ge-esthetiseerd dat er 
alleen nog maar esthetica over is. Dat zou op het eerste gezicht inhouden dat de hele 
categorie van het authentieke uitgevlakt zou worden. Dat is misschien ook wel zo, maar 
daar is dan wel een alomtegenwoordig verlangen naar authenticiteit voor in de plaats 
gekomen. Denk bijvoorbeeld nog even aan de pastasausvrouwtjes.
 Lewis beweert dat juist in zijn verlangen om het echte en het authentieke te 
vertegenwoordigen, literatuur uit het westen van de Verenigde Staten de eerste 
postmoderne literatuur is, omdat dat echte telkens aanwezig wordt gesteld in een serie 
van simulacra. ʻOur search for the authentic America inevitably leads us to the West, to 
western narratives... and thus to simulacra.ʼ80 Zijn these is dat vanaf het begin van de 
ontwikkeling van een literatuur die zich afspeelt in de Amerikaanse Frontier, in de eerste 
decennia van de negentiende eeuw, auteurs hun uiterste best deden om authenticiteit te 
ontlenen aan het zich conformeren aan een bestaand beeld van het Westen. Aan de mate 
waarin de literatuur ʻklopteʼ met dat beeld ontleende die zijn authenticiteit. Daarmee werd 
het beeld als het ware doorgegeven, waarna weer nieuwe auteurs aan dat beeld konden 
voldoen. Voorwaarde voor dit spel was dat nu juist het fictieve karakter van die ʻWestern 
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narrativesʼ zo veel mogelijk achter een realistisch discours in en om de literatuur heen 
verborgen moest blijven. 
 Het Westen heeft dus volgens Lewis nooit bestaan, behalve in de verbeelding 
ervan. ʻWhat I do find stunning is that western literature began what Baudrillard calls “the 
production of the real” at least two hundred years ago; that western literature took this 
production as a primary goal; and that the history of this production has been so carefully 
erased that we no longer see it. In other words, western literature has always been the first 
and best example of postmodern writing in American literary history.ʼ81

 Authenticiteit komt hiermee in een fundamenteel paradoxale situatie terecht: 
enerzijds is het misschien nog wel een belangrijker concept dan bij Benjamin, maar 
tegelijkertijd is het nergens meer op te baseren. Het authentieke is dan altijd elders: buiten 
het heden, buiten onze postmoderne cultuur. Denk nogmaals aan de pastasausvrouwtjes, 
die authenticiteit vertegenwoordigen nu juist omdat ze uit een verloren gegaan Italië 
komen, of in elk geval een verloren gegane wijze van saus produceren 
vertegenwoordigen.
 Afsluitend komt het er op neer dat ik in dit eerste hoofdstuk heb geprobeerd om min 
of meer tegelijkertijd de waarom- en de hoe-vraag van het authentieke te beantwoorden. 
Waarom is het authentieke zo alomtegenwoordig vanaf de industriële revolutie,82 en 
waarom wil ik het bestuderen, gecombineerd met de vraag hoe het authentieke aanwezig 
gesteld wordt en hoe het het beste begrepen kan worden.
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Tweede hoofdstuk: 

De authentieke oertaal. 
Authenticiteit en taalopvatting van Kloos tot Forum
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1. De taal zoals die waarlijk is

Om te laten zien dat authenticiteit een belangwekkend begrip is, niet alleen in onze tijden 
van postmoderne twijfel, maar ook in de moderniteit, zoals al op te maken is uit mijn lezing 
van Walter Benjamin in het vorige hoofdstuk, zal ik hier voor enkele belangrijke 
literatuuropvattingen van voor de Tweede Wereldoorlog een leeswijze voorstellen die 
rekenschap geeft aan het gebruik van authenticiteit. In eerste instantie zal ik dat doen door 
de taalopvattingen van Kloos en Nijhoff aan herinspectie te onderwerpen. Hierin vinden we 
namelijk de kiem van een twijfel aan het vermogen van taal om authentieke mededelingen 
te bevatten. Beide dichters hanteren een interessante strategie om dat vermogen tot 
authenticiteit vervolgens weer in de taal te herinstalleren. In de conclusie zal ik daarnaast 
nog enkele opmerkingen maken over de plaats van Ter Braak en Du Perron en hun 
denken over authenticiteit - waarmee ik dan enkele van de belangrijkste posities van de 
periode 1880 - 1940 besproken heb.
 Van den Akker en Oversteegen hebben in respectievelijk Een dichter schreit niet en 
Vorm of vent al op zeer heldere wijze de poëticale opvattingen van Kloos en Nijhoff met 
elkaar vergeleken. Toch is er nog wel het een en ander toe te voegen aan de al bestaande 
wetenschappelijke literatuur. Voor beide dichters is namelijk hun opvatting over wat poëzie 
is, of dient te zijn, nauw verweven met hun taalopvatting. Wat Kloos en Nijhoff gezegd 
hebben over wat voor hen het wezen van taal is, werkt duidelijk door in hun poëticale 
opvattingen.
 Ook die ideeën zijn door Van den Akker en Oversteegen al beschreven. Wat echter 
aan die studies ontbreekt, is reflectie op de verschillen en overeenkomsten van de 
taalideeën van de dichters, met taalopvattingen die in het literair wetenschappelijke veld 
gebruikt worden. Mijns inziens is vooral de taaltheorie die Lacan - Freud en De Saussure 
verder uitwerkend - ontwikkeld heeft, zeer goed bruikbaar om tot een beter begrip te 
komen van het wezen van taal volgens Kloos en Nijhoff. Dit betere begrip is dan een 
aanvulling op de studies van Van den Akker en Oversteegen, die vooral op de ideeën van 
Abrams (uit The Mirror and the Lamp) steunen.83

 Beide dichters hebben herhaaldelijk, al dan niet expliciet, geschreven dat ze in hun 
poëzie streven naar het gebruik van de taal zoals die waarlijk is. In de poëzie zou zich dus 
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de echte, authentieke taal moeten kunnen openbaren. Die authenticiteit-van-taal is 
volgens mij de heilige graal van het dichterschap voor zowel Nijhoff als Kloos. Beide 
dichters hanteren een opvatting waarin de taal in het dagelijks gebruik niet wordt 
aangewend zoals zij wezenlijk is. De taak van de dichter is het dan om de authentieke, 
oorspronkelijke taal weer terug te brengen in de wereld.
 Dat idee van een authenticiteit, die de waarde van poëzie bepaalt, is een van de 
redenen waarom ik denk dat het interessant is terug te keren naar de opvattingen van - 
het is al gezegd - twee van de meest bestudeerde dichters in het Nederlandse taalgebied. 
Niet alleen is authenticiteit een zeer interessant, maar onderbelicht concept in de 
literatuurwetenschap, het biedt in dit geval ook een duidelijke aanwijzing dat de 
taalopvatting van de twee dichters van zeer groot belang is voor hun specifieke, 
invloedrijke poëticaʼs.
 In de poëtica van Kloos is dat idee van authenticiteit uiteraard ook onlosmakelijk 
verbonden met de opvatting dat in het gedicht de auteur zich op authentieke, oprechte 
wijze zou moeten uitdrukken. Om dat te doen moet hij - of zij, maar in Kloosʼ tijd toch 
vooral hij - zich als het ware ontdoen van het normale taalgebruik, om te komen tot een 
oorspronkelijke taal die wel recht doet aan de bedoeling van authentieke expressie van de 
auteur. Door een metafoor van een imaginaire oersituatie van de taal aan te wenden, kan 
Kloos duidelijk maken hoe hij zich die ware, onbezoedelde taal voorstelt. In den beginne 
viel het woord, volgens Kloos, nog samen met zijn betekenis. Wie ook maar een beetje 
thuis is in het structuralisme en het werk van Lacan, is onmiddellijk geneigd om voor 
woord teken, en voor betekenis referent in te vullen. Voor Kloos is de arbitrariteit van teken 
en betekende een onwenselijke pervertering van het wezen van de taal, die door de 
dichter ongedaan gemaakt moet worden. Een van de eigenaardigste eigenschappen van 
de poëzie van Kloos, en van eigenlijk alle andere Tachtigers, met uitzondering van 
Herman Gorter, is overigens dat die gedroomde oerstaat van talige authenticiteit, die staat 
van nobele talige wildheid, bereikt zou moeten worden in gedichten die wat vorm betreft 
zeer traditioneel, gekunsteld en retorisch zijn.
 Nijhoff, die Kloos, en met name zijn ideeën over taal, nadrukkelijk gebruikt als 
afzetpunt om zijn eigen poëticale opvattingen te verkondigen, staat, en dat is al uitgebreid 
besproken door onder andere Van den Akker en Oversteegen, om te beginnen al heel 
anders tegenover de functie van de auteur in het gedicht. Waar de dichter voor Kloos 
begin- en eindpunt van de lezing, de genese en de kritische waardering is, dient deze in 
de optiek van Nijhoff eigenlijk te verdwijnen uit het gedicht. Interessant is ook dat in 
Nijhoffs optiek de betekenis van het gedicht niet vooraf gegeven is, maar ontstaat in het 
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proces van het schrijven. De manier waarop Nijhoff dat ontstaan van betekenis omschrijft, 
ligt dicht bij de wijze waarop bij Lacan het constitutieve element van betekenis in taal niet 
de signifié is, maar de keten van signifiants.
 In het vorige hoofdstuk ben ik uitgebreid ingegaan op Walter Benjamin en het 
authentieke. Ik wil er hier nog even op wijzen dat, hoewel Benjamin in dit hoofdstuk 
nauwelijks meer terug zal keren, ik denk dat de zoektocht van Kloos, Nijhoff en van Ter 
Braak en Du Perron naar het authentieke niet alleen veroorzaakt wordt door hun opvatting 
over taal. Dit hoofdstuk had aangevuld kunnen worden met een beschouwing over 
bijvoorbeeld Ter Braaks opvattingen over massacultuur in relatie tot zijn nadruk op het 
authentieke individu.  Ik doe dat hier niet, omdat ik denk dat er een coherentere lijn te 
trekken is tussen de hier behandelde auteurs als we van hun taalopvatting in relatie tot het 
authentiek uitgaan. Dat wil echter zeker niet zeggen dat de ene opvatting (over 
authentieke taal) niet voort zou kunnen komen uit bijvoorbeeld een onbehagen over de 
veranderde positie van het kunstwerk, of ernaast kan bestaan.
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2. Het probleem van intersubjectieve verliefdheid

Volgens Oversteegen wordt Kloos nergens in de ʻtheorieënʼ van Nijhoff genoemd.84 Dat is 
eigenaardig, omdat Nijhoff zich volgens diezelfde Oversteegen wel verzet tegen de 
opvatting dat dichten voortkomt uit expressie, en van die premisse is Kloos in het 
interbellum nog steeds de godfather.85 Nijhoff heeft daarom alle reden om zich in zijn 
poëticale uitspraken over Kloos uit te laten. Van den Akker (1985) maakt aannemelijk dat 
Nijhoff weliswaar niet direct, maar wel indirect de confrontatie heeft gezocht met Kloos.86 
Bovendien lijkt het erop dat Nijhoffs ideeën over taal, deels van dezelfde oorsprong zijn als 
die van Kloos.87 Dat Van den Akker tot de conclusie komt dat er ʻnauwelijks 
overeenkomsten [zijn]ʼ tussen de taalopvattingen van Kloos en Nijhoff, is volgens mij in 
tegenspraak met zijn eigen betoog.88 Hij laat namelijk duidelijk zien dat zowel Kloos als 
Nijhoff er van uitging dat er een soort verloren ʻoerstadiumʼ van de taal is, waarin de 
woorden nog met de dingen overeenkwamen. Later in de evolutie van de taal is deze van 
zijn oorsprong losgeraakt. De oermens is vervangen door de beschaafde burger, en die 
heeft van de taal een gebruiksvoorwerp gemaakt. Daartoe is de taal wel intersubjectief 
geworden, en derhalve niet meer in absolute overeenstemming met hetgeen de spreker 
aan wenst te duiden. Immers, 

 elk mensch zelf voelt elk oogenblik iets anders dan op elk ander oogenblik, 
 schoon hij telkens toch weer hetzelfde woord gebruikt. Hij voelt iets en wenscht iets, 
 honderd malen, en telken male zegt hij ʻik ben verliefd.ʼ En toch van die honderd 
 maal voelt hij elk maal iets anders, want op millioen manieren is een mensch 
 verliefd.
 Zoo komt het dat, als wij spreken, wij allemaal spreken over verschillende dingen, 
 die schijnbaar maar dezelfde zijn in de eenheid van het allen-omvattende Woord.89
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Om verstaanbaar te zijn voor onze medemens, moeten wij ons in allemaal dezelfde 
woorden uitdrukken. Voor Kloos gaat hiermee de mogelijkheid tot ware zelfexpressie 
verloren. Met deze opvatting kom je ineens heel dicht in de buurt van de ideeën van 
Lacan, over het subject dat ontstaat in taal, maar daarmee ook de mogelijkheid tot 
individu-zijn verliest. Hieronder zal ik juist op deze overeenkomst verder door proberen te 
redeneren.
 Bij Nijhoff is er, behalve het nauwelijks reële eerste stadium van een taal in een 
oerstaat, en het nu, waarin de taal losgezongen is van haar referent, de werkelijkheid, nog 
een tussenstadium. Daarin is het woord ʻeen lichamelijkheid, een zelfstandige zaakʼ die 
ʻtot al onze zintuigen direct spreektʼ.90 Dat is een tamelijk lastig te vatten abstractie, een 
woord als een lichamelijkheid, maar ook in dit probleem hoop ik, in een latere paragraaf, 
door het te ʻvertalenʼ naar de taaltheorie van Lacan, iets meer duidelijkheid te scheppen.
 In het algemeen geldt overigens dat de opvattingen van Lacan hier als hulpmiddel 
gelden. Soms lijk ik te suggereren dat Kloos en Nijhoff in discussie gaan met ideeën die 
pas door Lacan ten volle ontwikkeld zijn. Enerzijds geloof ik wel, dat bepaalde 
opmerkingen van Kloos en Nijhoff achteraf gezien te verbinden zijn met wat Lacan later 
beweerd heeft, maar anderzijds is het natuurlijk een anachronisme om Kloos met Lacan in 
debat te laten gaan. Dat uitspelen van die tegenstellingen functioneert hier dan ook niet 
om het grote gelijk van ofwel Kloos of Nijhoff, dan wel Lacan aan te tonen. Het is eerder 
een constructie om tot een redenering te komen die meer dan Oversteegen en Van den 
Akker doen, rekening houdt met het functioneren van het authentieke in wat Kloos en 
Nijhoff over taal hebben geschreven.
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3. De onverstaanbare Gorter

Kloos deed zijn interessantste uitspraken over het wezen van de taal en de poëtische 
consequenties daarvan, in een recensie van Herman Gorters Verzen [1890]. Je zou 
kunnen zeggen dat hij daartoe gedwongen werd door de onconventionele vorm van 
Gorters gedichten. 
 Hierboven gaf ik al aan dat een van de meest eigenaardige eigenschappen van 
Kloosʼ poëzie is, dat zij zo ontzettend retorisch en conventioneel is, terwijl haar auteur in 
sloganeske bewoordingen verklaard heeft dat zij ʻde aller-individueelste expressie van de 
aller-individueelste emotie moet zijnʼ.91 Gorter laat veel van de regels los die Kloos strikt 
hanteerde (sonnetvorm, metrum en rijm bijvoorbeeld, maar ook het gebruik van volzinnen 
wordt vaak geschuwd, en soms wordt zelfs tegen de regels van de grammatica 
gezondigd), maar Kloos en Gorter waren wel gezamenlijk deel van de dezelfde beweging. 
Om Gorters poëzie binnen de kaders van de Tachtigers-poëtica te houden, moest Kloos 
alle theoretische zeilen bijzetten.
 Kort gezegd komt het er volgens Kloos bij Gorters taalexperimenten op neer, dat 
het individuele gevoel van de dichter blijkbaar zo aller-individueelst is, dat het niet meer 
binnen de regels van de taal en de grammatica, ʻdie abstractie der abstractieʼ past, en dat 
het zelfs niet meer voor eenieder verstaanbaar is - ook de recensent Kloos lijkt er moeite 
mee te hebben. Echter, de staat van de taal in acht genomen, is het goed dat wij Gorter 
niet kunnen verstaan. In zijn poëzie laat zich een glimp opvangen van die gedroomde 
oertaal, waar de beschaafde mens alleen maar naar terug kan verlangen.
 De mythe, de fantasie die Kloos over het ontstaan van taal herschrijft in zijn 
recensie van Gorter, is dan al een eeuw of meer oud. Abrams beschrijft hoe vanaf de 
achttiende eeuw dichters en denkers speculeerden over de eerste taal als spontaan, 
onbedorven, direct en lyrisch.92 Centraal, ook in Kloosʼ heropvoering, is de opvatting dat er 
voor elk ding, voor elk gevoel, een eerste spreker moet zijn geweest. Die eerste spreker 
kwam spontaan met een kreet voor hetgeen hij wenste te benoemen. In die eerste talige 
uitbarsting viel, volgens Kloos, het woord samen met zijn betekenis ʻin een spontaan door 
de werkelijkheid opgewekt geluidʼ.93 Door herhaling ging in de loop van de geschiedenis 
het spontane en unieke, het authentieke en ongespletene van die eerste taaluitingen 
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verloren. De taal wordt daarmee abstract, en een gebruiksvoorwerp: ʻde taal is slechts een 
hefboom, op zich zelf zonder waarde, in het menschelijk verkeerʼ.94

 Het is vooral met een beroep op de relatie van de taal met de werkelijkheid dat 
Kloos deze stand van zaken afkeurt. ʻDe taal heeft, als organisme, tot levensbeginsel: te 
wezen abstract. Want het is filosofiesch niet juist [...] dat de menschen dezelfde dingen en 
dezelfde gewaarwordingen benoemen zouden met hetzelfde woord.ʼ95 In dit citaat wil ik 
wijzen op de term ʻde taal als organismeʼ. Dit is volgens mij iets heel anders dan de taal 
als oerkreet. Als organisme is de taal een samenhangend geheel, een systeem dat over 
de werkelijkheid heen valt.96 In de afzonderlijke brokken oertaal die Kloos zich voorstelt, 
valt dat systeembegrip weg: het gaat om een afzonderlijke kreet voor een enkele zaak. 
Juist door het ontbreken van een samenhang kunnen in de oerstaat teken en referent één 
zijn. De taal als systeem kan daarom de werkelijkheid niet meer benoemen.
 Hiermee verzet Kloos zich tegen een concept dat elementen in zich draagt van de 
differentiële definitie van het teken, zoals we die kennen van De Saussure. In Kloosʼ idee 
verliest de taal, opgevat als een systeem, de mogelijkheid om te raken aan de buitentalige 
werkelijkheid. Het spreken verliest daarmee zijn claim op waarheid en op authenticiteit. 
Volgens Mooij is het De Saussure die breekt met de Westerse betekenisleer sinds Plato, 
juist door het teken te scheiden van zijn referent, en daarmee het taalsysteem los te 
koppelen van de werkelijkheid.97 De radicaliteit van die loskoppeling zit hem natuurlijk in 
de visie dat de taal los staat van de werkelijkheid. ʻBetekenissen bestaan niet 
onafhankelijk van klanken [...], maar óók klanken bestaan niet afzonderlijk: uit wat eerst 
een amorf geheel van denken-geluid (pensée-son) was, dissociëren zich klanken en 
differentiëren zich betekenisinhouden.ʼ98

 Wat voor Kloos de pervertering van de latere taal is, is nu dat de taal sinds het 
ontstaan ervan, het vermogen verloren heeft om rechtstreeks aan de werkelijkheid te 
raken. Juist in die fantasie van een oertaal weet Kloos de taal weer aan de werkelijkheid 
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94 Kloos 1891, p. 141.

95 Kloos 1891, p. 140.

96 Eigenaardig is wel dat de term ʻtaal als organismeʼ wel bepaalde connotaties in zich draagt die meer in 
een retorische constellatie passen die het authentieke probeert op te roepen. Dat gebeurt namelijk juist vaak 
met woorden die een natuurlijke, organische kwaliteit bezitten. Vergelijk bijvoorbeeld met Nijhoffs uitspraken 
hieronder over de ʻzuiver biologische functie der poëzieʼ en over ʻoorspronkelijke woordorganismenʼ. Ik kan 
niet anders dan die eigenaardigheid hier constateren, want ik blijf vinden dat Kloosʼ taal als organisme 
verwijst naar de taal uit latere stadium.

97 Mooij (1975), p. 45 - 48.

98 Mooij 1975, p. 47 - 48.



vast te koppelen. Bij De Saussure bestaan klanken niet afzonderlijk; Kloos laat ze wel 
afzonderlijk geboren worden, zoals we al zagen, in de lyrische kreet van de oermens. 
Daarmee valt het idee van een systeem van taal, waarin betekenissen ontstaan in de 
verschillen tussen de klanken, weg, en via deze ingenieuze noodgreep kan Kloos in zijn 
oertaal het idee dat taal realistisch kan zijn herstellen.
 Daartoe is het wel nodig dat die oertaal boven de gewone taal verheven wordt. 
Immers, als de oertaal authentiek is, en de gebruikstaal een afgeleide, dan betekent zulks 
dat in de ʻechteʼ taal signifiant en signifié wél samenvallen, dat het wezen van de taal aan 
de werkelijkheid raakt, en dat alleen de geperverteerde omgangstaal, afgedreven van haar 
kern, los staat van de werkelijkheid. Kloos lost dit in de Gorter-recensie op geslepen wijze 
op: hij verklaart de gebruikstaal, de ʻhefboom in het menselijk verkeerʼ, tot iets nuttigs en 
goeds.

 Nu is echter, men weet het, deze groote essentieele onwaarheid der menschentaal 
 een zegen en geen ramp. Zonder gemeenschappelijke en algemeene woorden 
 kunnen de menschen elkander niet begrijpen, en het systeem der grammatica is 
 niets anders dan de natuurlijke ontwikkelingstoestand eener taal, vastgehouden en 
 opgeschreven op een bepaalden tijd. En de emoties en voorstellingen van het 
 meerendeel der menschen zijn bovendien niet zoo erg van elkaar onderscheiden, 
 dat haar onderlinge verwarring een vernietigende stoornis zou wezen voor het 
 menschelijk verkeer. Daarom is het goed, dat de taal is als zij is.99

Voor de lezer van De nieuwe gids, waarin Kloosʼ recensie verscheen, moet het toch wel 
duidelijk zijn geweest dat de dichter een uitzonderingspositie innam. Voor de gewone 
burger was het misschien dan wel goed dat hij zich verstaanbaar kon maken, de dichter is 
nu juist degene die zich wél onderscheidt van ʻhet meerendeel der menschenʼ, en zijn 
emoties en voorstelling vragen nu juist wél om een unieke uitdrukkingsmogelijkheid. De 
ironische omkering zal duidelijk zijn: nuttig is het misschien wel, wat er met de taal 
gebeurd is, maar wat goed en waar is weet alleen de dichter, en die is het aan geen nut 
gelegen.
 Vorm en inhoud moeten in de poëtica van Kloos en de Tachtigers één zijn. Dat 
dogma komt volgens mij voort uit juist de opvatting over het wezen van taal die ik 
hierboven uiteen gezet heb. Als de vorm namelijk niet samenvalt met de inhoud, kan het 
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gedicht nooit echt of waar zijn. Juist door deze congruentie, die in de normale taal 
ontbreekt, verkrijgt de dichterlijke taal het primaat boven de omgangstaal, en de dichter 
zijn verheven status boven de burger. De taal van de dichter is wél authentiek.
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4. ʻThe most profound alienationʼ

Waar bij De Saussure het teken een concept en een akoestisch imago verenigt, en dus 
zelf een eenheid blijft, laat Lacan ook die eenheidsgedachte los.100 Het blijft immers de 
vraag, wat het is dat concept en geluid met elkaar verbindt. Als vastgehouden wordt aan 
de differentiële definitie van het teken, dan volgt automatisch dat de betekenis van het 
teken niet gelegen is in een relatie met een concept, maar in het verschil van dat teken 
met alle andere tekens. ʻHet konstitutieve element wordt nu het signifiant, of beter: de 
keten van signifiants, de chaine signifiante.ʼ Die chaine signifiante is dan dus een 
representatie van de opvatting dat de tekens in hun onderlinge verschillen, maar ook in 
hun verbondenheid hun betekenis verkrijgen. Volgens Lacan is het een ʻillusie dat een 
signifiant een signifié zou representerenʼ.101

 Daaruit volgt, dat het subject, zodra het zichzelf benoemt, van zichzelf gescheiden 
wordt. Het vervangt dan immers zichzelf door een teken, ʻikʼ, ʻmijʼ, of een eigennaam 
bijvoorbeeld. Dat teken is bij Lacan niet verbonden met het concept, en kan dus alleen 
maar betekenis hebben in relatie tot de andere tekens. ʻIkʼ wordt ʻniet niet-ikʼ.

 De prijs van de toegang tot de symbolische orde van het subjekt, bestaat uit zijn 
 deling, de deling tussen het grammatikaal en sprekend subjekt. Het subjekt is niet 
 onmiddellijk present aan zichzelf, zoals een gehele traditie wil, maar is 
 gerepresenteerd in een symbolische orde en slechts krachtens deze representatie 
 is er sprake van een subjekt, maar dit zo bepaalde subjekt is tegelijkertijd een 
 gedeeld subjekt. [...] Het subjekt brengt de taal niet voort, maar deze veroorzaakt 
 het subjekt.102

Door zichzelf te benoemen, vervreemdt het subject van zichzelf. Het is, volgens Lacan, 
ʻthe most profound alienation of the subjectʼ dat het subject zijn betekenis verliest in zijn 
eigen spraak.103 
 In ʻThe function and field of speech and language in psychoanalysisʼ brengt Lacan 
deze vervreemding in verband met het ontstaan van het subject, niet alleen, zoals we 
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hierboven zagen, in de taal, maar ook in zijn algehele ontwikkeling.104 Hij verwijst hiermee 
naar zijn eigen ʻThe mirror stage as formative of the function of the I as revealed in the 
psychoanalytic experienceʼ. Daarin beargumenteert Lacan dat het jonge kind, om zichzelf 
als een eenheid te kunnen ervaren, een symbolische representatie van zichzelf 
(bijvoorbeeld in een spiegel) nodig heeft. Het ontstaan van subject (als eenheid) gaat dus 
onmiddellijk gepaard met een vervreemding: het subject ontstaat immers middels de 
representatie. Wat er met het subject gebeurt als het zichzelf benoemt in de taal, is hier 
parallel aan. In beide gevallen gaat het ontstaan van het subject in de symbolische orde, 
waarin geloof ik zowel de taal als het spiegelbeeld vervat zijn, dus vergezeld van een 
onafwendbare vervreemding en de deling van het subject, dat echter zonder die 
vervreemding een onmogelijkheid is.105
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en voorlopig aan.

105 Hiermee is het kunstmatige onderscheid van noot 104 gelukkig ook weer weg.



5. Individuele ongrammaticaliteiten

Terug dan naar Kloos en zijn oertaal. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Kloosʼ 
mythe over het ontstaan van taal het sprekend subject, het lyrisch ik in dit geval, van de 
ondergang moet redden. Het is in elk geval sprekend in dit verband dat Kloos de 
omgangstaal niet geschikt acht om ʻden duistren chaos uwer diepste ikheidʼ weer te 
geven.

 De taal dwingt u om de tallooze individueele momenten van uw lichaams- en 
 ziele-leven saam te vatten onder groote rubrieken, met een etiket er boven op; de 
 grammatica beveelt u zelfs hoe gij voelen en denken moet. De grammatica wijst u 
 hoe gij al wat er in u omgaat, al wat er in u opkomt uit den duistren chaos uwer 
 diepste ikheid, netjes moet laten loopen langs de vaste lijnen, getrokken door 
 menschen van een vroeger geslacht. 106

Wat we hier zien is een verzet tegen een taal die het subject stuurt: ʻde grammatica 
beveelt u zelfs hoe gij voelen en denken moetʼ. Voor Kloos een verwerpelijk idee, maar in 
het denken van Lacan een idee dat een logisch uitvloeisel is van zijn denken over de wijze 
waarop taal werkt.
 Ook elders zien we dat de gebruikstaal in Kloosʼ denken het individu belemmert in 
plaats van hem dienstbaar te zijn in de verwezenlijking van zijn individualiteit. Hierboven 
haalde ik al een passage aan waarin Kloos beargumenteerde dat het niet mogelijk was om 
met het uitspreken van de woorden ʻIk ben verliefdʼ te raken aan enige individuele 
liefdeservaring. Dat geldt mutatis mutandis ook voor mooie luchten.

 Als ik b.v. zeg, dat die lucht zoo mooi is, en ik wil daarmee uiting geven aan wat ik 
 voel op het oogenblik, dan zijn die woorden daarom volstrekt nog niet kunst. Want 
 ik nam een voor ieder voorhanden expressie om duidelijk te maken mijn 
 persoonlijke emotie, maar sprak volstrekt niet die individueele emotie, die toch 
 omdat ik physiesch en psychiesch anders ben dan andere menschen, heel anders 
 moet zijn dan wat elk ander mensch bij die zelfde mooie lucht gevoelt, op mijne 
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 eigene individueele wijze uit. Want duizend menschen zullen zeggen, die zelfde 
 lucht ziende, ʻwat is die lucht mooi!ʼ107

In Kloosʼ recensie lijkt de grammatica nog wel de grootste belemmering voor de dichter om 
vrijuit te kunnen spreken. Verwonderlijk is dat niet: in de grammatica komen taal en wet 
immers samen. Kloos ziet grammatica als een prescriptief regelstelsel, uit een vorig 
geslacht overgeleverd. Hij spreekt van ʻvoorschriftenʼ, ʻvaste lijnenʼ, ʻregelsʼ, een 
ʻdogmatische leerʼ en zelfs letterlijk van ʻwettenʼ. Eens te meer lijkt het er op dat in Kloos 
ideeën over taal een impliciete verwerping besloten ligt van opvattingen die Lacan 
decennia later uit zou spreken. Want komen taal en wet niet verdacht dicht bij elkaar in 
Kloosʼ idee van grammatica? Zet Kloos zich hier niet af tegen een concept dat al de kiem 
van Lacans symbolische orde in zich draagt?
 Het is in elk geval zo dat voor een dichter voor wie expressie het sine qua non van 
de poëzie is, het idee van een taal die bepalend is voor een subject, in plaats van een 
subject dat bepalend is voor de taal, een absolute gruwel moet zijn geweest. Dat is 
uiteraard niet wat Kloos precies zegt, maar de vertaling van zijn opvattingen naar de 
termen van Lacan. In ieder geval keert hij zich tegen het idee dat hij, Willem Kloos, zich uit 
zou moeten drukken in een taal waarvan de regels aan hem overgeleverd zijn. Vandaar 
ook dat voor Kloos de grammatica het logische eerste slachtoffer van de individuele 
expressie zal zijn.

 [D]e dichter voelt het individueelst van allen en de grammatica is heelemaal 
 abstract. Geen wonder dan ook dat onze moderne dichters, die zoo heel erg 
 individueel gevoelen, die dat gevoel zoo fijn, dat is juist, mogelijk trachten weer te 
 geven, in sommige onderdelen in strijd komen met de dogmatische leer, met de 
 wetten die een vroeger geslacht voor háár uiting voldoende achtte. Als het waar is, 
 dat de eerste taal ook de eerste literaire kunst was, en dat het de kunstenaars 
 waren, die ten allen tijde aan de taal het karakter gaven, dan heeft een waarachtig 
 dichter ook nog heden het recht de individueelste details zijner emotie weer te 
 geven door individueele expressies die nu niet juist in de grammatica staan.108
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Hier staat het eigenlijk allemaal bij elkaar. De authentieke kunstenaar (ʻwaarachtig dichterʼ) 
moet haast wel in botsing komen met de regels van de taal. Waarom? Omdat de 
grammatica zijn zelfexpressie onmogelijk maakt. Let wel: die zelfexpressie is hier 
voorwaarde voor het ontstaan van het subject. Immers, zonder te dichten is de dichter 
geen dichter. De dichter heeft de symbolische orde dus wel nodig, maar weigert de deling 
van het subject die gepaard gaat met zijn initiatie in die orde te aanvaarden.
 Kloosʼ retorische Houdini-truc is de mythe van de oertaal. Alleen in die imaginaire 
allereerste taal wordt het subject nog niet gevormd - Kloos zou zeggen: misvormd - door 
de taal waarin het zich uitdrukt. Alleen dan is het mogelijk voor de dichter, maar ook voor 
zijn uiting, het gedicht, om authentiek te zijn - iets dat in deze expressieve poëtica 
overigens sowieso alleen maar samen mogelijk is: een onwaarachtig dichter kan geen 
authentiek gedicht schrijven, en een inauthentiek gedicht kan alleen van een onoprecht 
dichter afkomstig zijn. 
 Tegelijkertijd is authenticiteit volgens mij de sleutel tot het succes van deze 
retorische kunstgreep. Wat ʻoerʼ is, moet immers wel authentiek zijn. Daarom beschrijft 
Kloos de normale taal ook als secundair, als een afgeleide. De superieure waarde van de 
oertaal ligt er in besloten dat deze, in tegenstelling tot de contemporaine taal, wel echt is, 
en dat het in deze taal wel mogelijk is om echt te zijn. Waar Kloos vindt dat de alledaagse 
taal niet aan de werkelijkheid kan raken, en daarom niet geschikt is om te kunnen dienen 
voor de realisatie van zijn expressieve poëtica, moet hij dus wel terugvallen op een 
constructie waarin die taal eigenlijk niet de echte taal is. Alleen in het terugverwijzen naar 
een imaginaire oertaal door de dichter, kan de eenheid van het teken, hier geformuleerd in 
de door Kloos als eis gestelde eenheid van vorm en inhoud, hersteld worden.
 De dichter wordt door deze move wel een eenling. Niet alleen omdat hij sowieso in 
de denkwereld van Kloos al een buitenmaatschappelijk figuur is, maar ook omdat hij 
buiten de geëigende taal van de bourgeoisie moet spreken om werkelijk dichter te kunnen 
zijn. Strikt geredeneerd zou hij alleen zelf zichzelf kunnen verstaan - alleen hij spreekt 
immers zijn eigen versie van de ideële oertaal. Het lʼart pour lʼart van Kloos en de 
Tachtigers is dan ook een dichten van weinigen voor weinigen, en alleen in absolute 
identificatie door de lezer met de figuur van de dichter is het gedicht leesbaar.109 Wellicht 
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is het zelfs zo dat er via het gedicht een verdubbeling, een spiegeling van de dichter 
plaatsvindt. De dichter neemt dan de plaats van de lezer in, hij is zelf zijn eigen ideale 
lezer. Het gedicht functioneert dan eigenlijk op dezelfde wijze als de spiegel in het 
lacaniaanse spiegelstadium: het veroorzaakt een imago van het subject, en in die 
spiegeling ontstaat het subject. Uit de innerlijke emotionele bewogenheid van het subject, 
uit ʻthe turbulent movements that the subject feels are animating himʼ, ontstaat een 
gefixeerd beeld, ʻ[that] symbolises the mental permanence of the Iʼ.110 Het sonnet ʻDe Zee, 
de Zee klotst voort in eindelooze deiningʼ zou in die richting kunnen wijzen. Het is dan 
uiteraard wel noodzakelijk om de zee als een afspiegeling van het gedicht te zien, iets dat 
getuige de vierde en de zevende en achtste regels zeker tot de mogelijkheden moet 
behoren.

 De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
  De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
 De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
  Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.
 
 Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
  En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,
 Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
  En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.
 
 O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,
  Dan zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

 Dan had ik eerst geen lust naar menschlijke belustheid
  Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;
 
 Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid,
  Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nóg grooter zijn.111
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In dit geval identificeert de dichter zich wel meer met het gedicht dan met zijn eigen 
afspiegeling hierin, getuige de drie disticha, waarin het lyrisch ik zich gelijk wenst te 
kunnen stellen aan de zee. Het lijkt me dan ook te ver gaan om hier een werkelijke één op  
één relatie te veronderstellen tussen Kloosʼ poëtische praktijk en het spiegelstadium 
volgens Lacan, maar ik geloof wel dat een verdere uitwerking van dit idee interessante 
resultaten op zou kunnen leveren.
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6. Drie tijdperken van taal

In zijn recensie van Marsmans Verzen, uit 1924, ontvouwt Nijhoff, dertig jaar na Kloos, zijn 
versie van de mythe van de dichterlijke oertaal. Dat Nijhoff evenals Kloos, gekozen heeft 
voor een bundel Verzen om zijn (oer)taalopvatting uit de doeken te doen, en dan ook nog 
een van een dichter die ten tijde van de recensie, net als Gorter in 1891, beschouwd wordt 
als de meest vernieuwende en moderne stem van zijn tijd, duidt er volgens Van den Akker 
op dat Nijhoff reageert op Kloos.112 Van den Akker gaat ook redelijk uitgebreid in op de 
theorie over het ontstaan van taal die Nijhoff in zijn kritiek van Marsman ontvouwt. Hij 
constateert terecht dat Nijhoff er niet in slaagt om een historisch verantwoord betoog over 
de ontwikkeling van de taal te houden. Hij noemt het oertaalverhaal van Nijhoff dan ook 
ʻeen retorisch middel, een metaforische hulpconstructieʼ. Immers, als het zou gaan om een 
geschiedenis van taal, hoe kan de taal uit een afgesloten tijdperk, het secundaire, dan nog 
aanwezig zijn ʻin ons fysiek onderbewustzijnʼ, in het tertiaire tijdperk, zoals Nijhoff ons wil 
doen geloven?113 Van den Akker vindt het duidelijk nogal onzinnig, en schrijft deze 
inconsequentie toe, met een air van betuttelende goedmoedigheid, aan de betoogtrant 
van Nijhoff. ʻIk schrijf het op rekening van de dichterlijk-retorische betoogtrant, evenals zijn 
opmerkingen over het woord in het primaire tijdperk.ʼ114

 Ik wil hier voorstellen om Nijhoff wat meer krediet te geven voor zijn redenatie dan 
hij van Van den Akker krijgt. Dat kan ook, door Nijhoffs betoog door te denken met het 
structuralisme van De Saussure en de taalopvatting van Lacan in het achterhoofd. Ik 
geloof namelijk dat Nijhoff zijn historisch georiënteerde betoog nodig heeft om een 
scheiding aan te brengen tussen het woord als willekeurige klank en het concept waarnaar 
die klank verwijst, en dat hij in feite helemaal niet spreekt over een ontwikkeling, maar over 
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112 Van den Akker 1985, p. 135. Van den Akker formuleert omzichtiger dan ik hier doe: ʻMogelijk schuilt de 
verklaring [van Nijhoffs gebruik van een taalontstaanstheorie] in de Gorter-kritiek van Kloos en wil Nijhoff 
daarbij aansluiten.ʼ (Cursivering van mij)

113 Van den Akker 1985, p. 135.

114 Idem. J.H. de Roder laat overigens in ʻHet schandaal van de poëzieʼ zien dat het taalprimitivisme van 
Kloos en Nijhoff meer krediet verdient dan Van den Akker het wenst te geven. Hij laat zien dat taal en ritueel 
wellicht een zelfde oorsprong hebben, en ziet in de poëzie een uiting van een functie van taal die veel meer 
met rituelen dan met betekenis te maken heeft. Dat Kloos en Nijhoff terug verlangen naar een oudere staat 
van de taal, zou er dan op moeten wijzen dat deze dichters gevoelig waren voor de klankovereenkomsten en 
de herhalingen die poëzie kenmerken, en die volgens De Roder wijzen op de ritualistische functie van 
poëzie. Die these hoeft niet onwaar te zijn, maar ze gaat wel voorbij aan het feit dat zowel Kloos als Nijhoff 
hun verlangen naar een vroegere staat van taal nadrukkelijk verbonden met de mogelijkheid van het woord 
om aan de werkelijkeid te raken. Het gaat hier dus (ook) om uitspraken over betekenis, over de mogelijkheid 
om betekenisvolle poëzie te schrijven, en niet betekenisloze poëzie, zoals De Roder lijkt te suggereren. Zie 
De Roder 2001 [1999], p. 34 - 46.



het wezen van de taal zoals hij dit conceptualiseert in de tegenwoordige tijd. Anders 
gezegd: wat Nijhoff voorstelt als primaire, secundaire en tertiaire tijdperken van de taal, 
zijn eigenlijk in zijn denken hiërarchisch geordende functies van taal en teken.
 Laten we, om deze laatste opmerkingen niet in het volledig luchtledige te laten 
hangen, eerst eens kijken hoe Nijhoff zijn verschillende ʻtijdperkenʼ nu precies omschrijft. 
Over het eerste tijdperk durft Nijhoff eigenlijk niet veel te zeggen. Het is ʻhypothetischʼ, 
maar komt verdacht dicht in de buurt van de oerstaat van de taal zoals Kloos die zich 
voorstelde. ʻZoals het secundaire uit ons fysiek, zou dit primaire uit ons psychisch 
onderbewustzijn moeten voortkomen. Men zou het zich voor kunnen stellen, als een kreet, 
als een ontlading van een emotionele stroom, zo groot en zo diep als de ether zelf.ʼ Om de 
hypothetische aard van dit tijdperk nog maar eens te onderstrepen, verwijst Nijhoff naar de 
Prometheus-mythe om uit te leggen hoe die eerste taal in de wereld gekomen is: als een 
goddelijke gift, bestemd om ʻin nuttige verbastering dienstbaar te blijvenʼ. Het woord is 
ʻnauwelijks vlees gewordenʼ en ʻsteeds naar zijn goddelijke natuur weder opstijgendʼ.115

 Wat we hier volgens mij zien, is verwijzing naar zoiets als een platoonse 
ideeënwereld. Het woord is hier, eerder dan een middel tot communicatie, een zuiver en 
absoluut concept, een idee, dat geen plaats heeft in de menselijke wereld. Het is te groot 
en te diep om te kunnen bevatten, en is daarom niet vleselijk, maar goddelijk, en het wil 
ook terug naar die ʻgoddelijke natuurʼ. Die goddelijke natuur bevindt zich dan overigens op  
paradoxale wijze zowel in ons psychische onderbewustzijn als in ʻde eerste en heilige 
geestʼ.116 De allereerste taal zoals Nijhoff die zich voorstelt, is eigenlijk helemaal geen taal. 
De mogelijkheid tot communicatie die kenmerkend is voor taal ontstaat pas in de ʻnuttige 
verbasteringʼ. Die verbastering bestaat er nu juist uit dat aan de oorspronkelijke en 
goddelijke ʻwoordenʼ, die meer op ideeën lijken, een klank toegekend moet worden, een 
ʻvleselijkheidʼ, die het woord meteen zijn ʻkracht van zelfstandige activiteitʼ ontneemt.
 Er is in de passage over het primaire tijdperk van de taal overigens ook al een 
andere aanwijzing te vinden waarom Nijhoff het hier over tijdperken heeft, en die reden lijkt 
veel op iets dat Kloos ook al gebruikte in zijn oertaaltheorie. De historische voorstelling 
van zaken maakt dat de verschillende taalstadia zich tot elkaar gaan verhouden als ʻechtʼ 
en ʻafgeleidʼ, als kopie en origineel. Nijhoff omkleedt zijn zelfstandige naamwoorden hier 
dan ook met markers van oorspronkelijkheid en authenticiteit: behalve de hierboven 
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aangehaalde zinsneden, valt op dat Nijhoff het heeft over de ʻoorspronkelijke 
woordorganismenʼ die boven kunnen komen als de taal ʻontsluierdʼ wordt.117

 De reden nu, waarom ik Nijhoffs taalopvatting denk te kunnen ʻdoordenkenʼ met 
behulp van ideeën uit het structuralisme en het werk van Lacan, is dat het woord in 
Nijhoffs secundaire tijdperk juist ʻeen lichamelijkheid, een zelfstandige zaakʼ [is,] die niet 
alleen tot ons taalgevoel, zoals het latere woord, maar tot al onze zintuigen direct 
spreektʼ.118 Met taalgevoel wordt hier meen ik zoiets bedoeld als de ʻtaal als organismeʼ 
van Kloos, dat is de taal die haar betekenis niet ontleent aan een natuurlijke 
correspondentie tussen teken en referent, maar waarin betekenis ontstaat in ʻeen spel van 
verhoudingenʼ. Het gaat hier meer om het woord als een verklanking, of, in geval van het 
gedrukte woord, een afbeelding ergens van, dan om de taal als geheel waarin de 
betekenis van een woord afhankelijk is van de inbedding van dat ene woord in een reeks 
van andere woorden. In de poëzie waren de symbolisten degenen die een poging deden 
tot ʻhet weder in werking stellen van het woord als ding, als werkelijkheid met een dieper 
zin dan de gebruikelijke, [het weder in werking in stellen] van het secundaire, zintuiglijke 
woord.ʼ119 Wat Nijhoff hier geloof ik wil zeggen is, dat de symbolisten het woord 
probeerden te ontdoen van betekenisaspecten die in het gebruik van de taal ontstaan, en 
het als één klank, met één betekenis probeerden te gebruiken. Meervoudige betekenis 
wordt in deze passage ook voorgesteld als iets dat ervaren van het lichamelijke, 
zelfstandige woord in de weg staat: betekenis bestaat uit ʻtalloze associaties en 
vertroebelende bijfactorenʼ en het woord is ʻzodanig verzonkenʼ dat onze zintuigen het niet 
meer zuiver kunnen opvangen.120

 In het derde stadium van Nijhoffs taalmythe, het stadium waarin de taal zich in deze 
tijd ʻreeds eeuwen en eeuwen, en waarschijnlijk voorgoedʼ bevindt, is de taal ʻeen spel van 
verhoudingenʼ geworden.121 Het taalsysteem is belangrijker geworden dat het woord als 
ding. Het is niet langer meer zo dat betekenis ontstaat uit de natuurlijke samenhang 
tussen teken en referent, en wederom is het aan de poëzie om die ongewenste situatie te 
bestrijden.
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 Een doorbraak te maken in deze tertiaire laag, enerzijds door haar te zuiveren, 
 maar vooral, anderzijds, door in haar zelve elementen van dieper en meer primaire 
 oorsprong, stammend uit een tijd van directer woordemotie, werkzaam te stellen op 
 de wijze dezer woorden zelf, dus onverschillig van hare verbindingen, is de bijna 
 zuiver biologische functie der poëzie, van haar metrische techniek, assonantie en 
 strofenbouw in het bijzonder. [...] Zolang het woord overgangsformule [...] zal blijven 
 [...], zolang dagelijks de taal het woord overwoekert zodat zijn duidende functie 
 van meer waarde is dan zijn eigen organische kracht [...], zolang is er, een steeds 
 strenger en fijner, een techniek der poëzie nodig, die wetten bezigt om deze andere 
 wetten te voltrekken en op te heffen, die een eigen dieper taal maakt, vermoedelijk 
 gelijkwaardig aan de taal van een denkbeeldige vóórtijd, waarin het woord meer 
 een zakelijk dan een persoonlijk orgaan was.122

Zo lijkt het er op dat Nijhoff hier bijna hetzelfde zegt als Kloos dertig jaar eerder, met als 
verschil dat Nijhoff zijn oerstadium in tweeën gesplitst heeft. Toch is er een belangrijk 
verschil: waar voor Kloos de taal zodanig aangewend moest worden dat de persoonlijke 
expressie van de dichter weer mogelijk werd, ziet Nijhoff het juist als een pervertering dat 
de taal een ʻpersoonlijk orgaanʼ geworden is. ʻ[M]et het sterker worden van sociaal instinct 
[werden] de behoeften tot mededeling van een gevoel en tot aanduiding van een voorwerp  
langzamerhand van meer belang geacht dan het gevoel en het voorwerp zelve.ʼ123

 Het lijkt er overigens op dat Nijhoff met ʻpersoonlijkʼ hier eerder zoiets als 
ʻintersubjectiefʼ bedoelt. Zoals we gezien hebben is Kloos niet bepaald een warm 
voorstander van intersubjectiviteit, maar om deels andere redenen dan Nijhoff. Die laatste 
vond dat de dichter zo veel mogelijk afwezig moest zijn in het gedicht, en zal dus weinig 
bezwaar gemaakt hebben tegen een taal waarin het subject ʻopgehevenʼ wordt. Ik zal later 
nog terugkomen op het subjectsbegrip in Nijhoffs poëtica. 
 Over de taal als verbindingsmiddel tussen het ene en het andere subject , en de 
consequenties daarvan voor de dichter, heeft Nijhoff in een kritiek van twee jaar voor zijn 
Marsman-stuk al interessante opmerkingen gemaakt.
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 Men wordt zich weer bewust dat de taal, dat elk woord, een dubbele functie heeft. 
 De eerste functie is van een transmittoire aard: de taal is een brug, een 
 verbindingsmiddel, de woorden brengen gedachten van mens tot mens. [...] Aan de 
 andere kant is de taal een zelfstandig ding, het woord is een apart materiaal waarin 
 men als in elk materiaal, als marmer of klanken, psychische gesteldheden 
 objectiveren kan. Het woord is een voorwerp, iets dat volgroeid is en vastgelegd, 
 iets met een eigen bestaan, langzaam zichzelf opbouwend uit duizenden 
 bestanddelen van eeuwenoude herinneringen, associaties en benamingen. De taal 
 is een soort tweede natuur in onze wereld, een natuur van namen, schijnbaar als 
 een formulering uit de natuur der werkelijkheid ontstaan. Maar deze natuur der 
 namen, deze ʻtweedeʼ natuur, heeft een zo geheel eigen leven, is van zulk een 
 volstrekte wetmatigheid, dat de menselijke geest de beheersing dezer natuur 
 evenwaardig acht aan de beheersing der ʻeersteʼ natuur, de natuur der 
 werkelijkheid.124

In deze passage zijn het secundaire en het tertiaire stadium van de Marsman-recensie te 
herkennen: de taal is zowel een ʻzelfstandig dingʼ als een gebruiksvoorwerp. Echter, dat 
gebruiksvoorwerp is van een zodanige eigen wetmatigheid, dat het losgeraakt is van de 
ʻnatuur der werkelijkheidʼ. Ik geloof dat die wetmatigheid, dat eigen leven, gecombineerd 
met wat we al eerder gezien hebben over de taal als een ʻspel van verhoudingenʼ, ons tot 
de conclusie moet brengen dat Nijhoff de taal ziet als iets dat, net als bij Lacan, los van de 
werkelijkheid waarnaar het teken lijkt te verwijzen, zijn betekenis ontleent aan de 
onderlinge verhoudingen van de afzonderlijke delen. ʻDe taal bestaat uit distinktieve 
termen die bepaald zijn door hun (op)posities. Deze termen zijn verbonden met regels.ʼ125

 Dat kan voor Nijhoff echter niet de gehele waarheid zijn. Immers, de taal heeft een 
dubbele functie. Niet alleen wordt betekenis gecreëerd in onderling samenspel tussen de 
termen, er is ook nog het woord als een ʻzelfstandig dingʼ waarin men ʻpsychische 
gesteldheden objectiveren kanʼ. Het is volgens mij deze spanning die de moeilijkheden in 
Nijhoffs taalopvatting veroorzaakt. De ene functie lijkt mij onverenigbaar met de andere, 
omdat de eerste functie de tweede krachteloos maakt: wie de eerste functie aanvaardt, 
moet het idee van het teken als een eenheid van signifié en signifiant opgeven. Daarmee 
vervalt de verbinding tussen taal en werkelijkheid, en dat is nu precies de verbinding die 
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Nijhoff, net als Kloos, niet op wenst te geven. Daarmee is het niet meer dan logisch dat 
Nijhoff kiest voor een dichterschap waarin de tweede functie het absolute primaat heeft.

 Dit is de grootste en diepste taak van de dichter: niet het vertolken van zijn gevoel, 
 hoe algemeen-menselijk dat ook wezen moge, waarbij dan altijd het woord slechts 
 in wat ik als zijn eerste functie aanduidde, dus als middel, gebezigd wordt; niet het 
 weergeven van de werkelijkheid, niet het beschrijven van wat reeds bestaat en wat 
 wij allen reeds kenden;- de onafhankelijke en verantwoordelijke taak van de dichter 
 is het hanteren van de natuur der taal, zoals boven omschreven.126

Nijhoff legt hier ook bloot wat volgens hem het manco is van de expressieve poëzie-
opvatting van bijvoorbeeld Willem Kloos: het woord is dan een middel, en het woord als 
middel kan slechts gebruikt worden in de eerste functie van de taal. In die eerste functie 
heeft het echter geen verbintenis met de werkelijkheid. Daarmee vervalt onmiddellijk de 
mogelijkheid tot waarlijke uiting. Er is dan alleen een voorlopig soort betekenis, die 
ontstaat uit de verhoudingen van de woorden onderling, en niet uit ʻechteʼ betekenis. Voor 
een realistische poëtica geldt mutatis mutandis hetzelfde: zodra de taal een middel wordt, 
verdwijnt haar ware betekenis.
 Taal wordt dus een doel op zich, waarmee we aangekomen zijn bij Van den Akkers 
kwalificatie van Nijhoffs poëtica als autonomistisch.127 In Nijhoffs taalopvatting is het 
eigenlijk onmogelijk om in poëzie überhaupt iets te zeggen, dus moet het gedicht wel 
selfsupporting worden. Dit is echter precies het moment waarop Nijhoffs poëtica zichzelf in 
de staart bijt. Want hoe ziet Nijhoff dat autonome gedicht ontstaan? Niet in het gevoel van 
de dichter, zoals we al zagen, niet in de weergave van de werkelijkheid, nee, voor Nijhoff 
ontstaat het gedicht in de taal zelf. Het schrijft, als het ware, zichzelf. ʻWanneer het zo is 
dat de ʻinhoudʼ van een vers pas tijdens, voor een belangrijk gedeelte ook door het 
schrijven ontstaat, hoeft het geen verwondering te wekken dat Nijhoff de taal in zekere zin 
ʻverantwoordelijkʼ stelt voor het resultaat, dat met andere woorden het gedicht ʻzichzelf 
schrijftʼ.[...] Let wel: de taal is handelend persoon, niet de dichter.128 Recent nog 
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onderschreef Yra van Dijk in haar proefschrift deze stelling: ʻDe vorm van het gedicht was 
voor Nijhoff een wezenlijk bestanddeel van het creatieve proces.ʼ129

 Hierboven heb ik laten zien dat voor Kloos de grammatica hetgeen was dat de 
individuele expressie van de dichter het allermeest in de weg stond. Nijhoff, verklaard 
tegenstander van de expressiegedachte, maakt juist van de syntaxis de belangrijkste 
creatieve constituent van de taal. 

 Onze enige taalrijkdom bestaat uit zelfstandige naamwoorden, de directe 
 voorwerpsbenoemingen; wij maken ons deze uitwendige wereld van het oog tot een 
 inwendigheid, tot een bewust eigendom, door deze concreetheden in onderlinge 
 positie en spanning te brengen: de functie van het werkwoord. Daarmee treedt 
 echter de syntaxis op, het geheimzinnigste element van de taal, waardoor de koude 
 aanduidingen door een zekere zelfvoortdrijving een vaart verkrijgen, waarin, buiten 
 ons waarnemend bewustzijn om, het scheppend element gaat optreden. Zonder 
 syntaxis geen creativiteit.130

Hier openbaart zich een fundamentele tegenstrijdigheid in Nijhoffs poëtica. Hij verklaart 
hier dat de creativiteit in de syntaxis gelegen is, in ʻeen spel van verstandhoudingenʼ 
waarin hij eerder nog reden zag om zich af te wenden van de taal in het zogenaamde 
tertiaire stadium. De reden dat Nijhoff zich afkeert van nu juist het subjectsbegrip uit Kloosʼ 
expressieve opvattingen, is volgens mij niet alleen dat het daarbij om een in zijn tijd nog 
behoorlijk dominante opvatting gaat, maar ook dat het subject in zijn eigen opvatting 
verdwijnt in het spel met (of: van) de taal, een idee dat verdacht dicht bij het lacaniaanse 
subjectsbegrip komt. Het subject kan zich niet uitdrukken in de taal, omdat het dan 
onmiddellijk van zichzelf vervreemdt. Hierboven zagen we al dat volgens Nijhoff de 
betekenis van het gedicht verloren gaat als het gebruikt wordt als expressiemiddel.
 Op deze manier komt Nijhoffs poëtica echter in conflict met zijn eigen eis van een 
taal die wel aan de werkelijkheid gekoppeld is. Zoals ik hierboven al heb aangegeven, 
doet Nijhoff net als Kloos moeite een authentieke en een inauthentieke, een originele en 
een afgeleide taal van elkaar te onderscheiden. Volgens mij lost Nijhoff daar een ander 
probleem mee op dan Kloos. Waar Kloos de authentieke taal nodig had om de 
authenticiteit van de dichter en zijn mogelijkheid tot zelfexpressie te waarborgen, is bij 
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Nijhoff de echtheid van de taal zelf in het gedrang. Door het bestaan van een authentiek 
fundament onder de normale taal te proclameren, lijkt Nijhoff er in te slagen om zijn 
poëzie, die juist zo op die taal gericht is, een hogere mate van authenticiteit mee te geven. 
Echter, door zich op de werking van de taal als motor in het creatieve proces te beroepen, 
ondermijnt Nijhoff zijn eigen taaltheorie.  De manier waarop hij namelijk dat creatieve 
proces verwoordt, lijkt te impliceren dat het ʻscheppend elementʼ, en daarmee het 
betekenisgevende constituent van de taal gelegen is in het uitspelen van de onderlinge 
verhoudingen van de woorden, en niet in de eenheid van het teken. Die eenheid van het 
teken, gesitueerd in het secundaire stadium van de taal, had hij nu juist nodig om de taal 
authentiek te kunnen maken.
 Het zal dan ook daarom zijn dat Nijhoff zichzelf op dit punt tegenspreekt. Eerder 
verklaarde hij namelijk, in de Marsman-recensie waarin hij zijn taalontstaanstheorie uit de 
doeken deed, nog dat in het allereerste stadium van de taal, in de absolute oorsprong, 
ʻonder het zaakaanwijzende, onder het zaakzijnde [...] de creatieve functie van het woord, 
het geheim van alle poëtische eeuwigheid [ligt,] een verbeeldingsheimwee van al het 
stoffelijke naar de eerste en heilige geest.ʼ131
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7. Conclusie

Door de taaltheorieën van Kloos en Nijhoff te vergelijken, niet alleen met elkaar, zoals Van 
den Akker al gedaan heeft, maar ook met de taalopvattingen van Lacan en De Saussure, 
is het mogelijk om in deze al behoorlijk intensief bestudeerde onderwerpen toch nog 
nieuwe resultaten te vinden. Beide dichters wenden een theorie, of beter gezegd, een 
mythe van een oertaal aan om de poëzie boven de ʻnormaleʼ taal te kunnen plaatsen. 
Zowel Nijhoff als Kloos gebruikt hierbij het idee van een authentiekere, oorspronkelijke 
vorm van het woord, gesitueerd in een imaginair verleden, als toetssteen voor de 
poëtische vorm.
 Waar bij Kloos echter, dankzij zijn expressieve poëtica, de oertaal een absoluut 
valide ideaal voor de poëzie is, is de situatie bij Nijhoff gecompliceerder. Waar hij namelijk 
aan de ene kant lippendienst bewijst aan het herstel van de eenheid van het teken, laat hij 
elders zien dat de creatieve functie van de taal voor hem ligt in een uitspelen van de 
verstandhoudingen tussen de signifiants onderling. Belangrijker nog: volgens Van den 
Akker en Oversteegen ontstaat bij Nijhoff in dat taalspel, dat los staat van de werkelijkheid 
en de eventuele persoonlijke inspiratie van de dichter, de betekenis van het gedicht. Het 
betekenisverlenende van de taal is dus in deze opvatting niet de eenheid van het teken, 
maar iets dat lijkt op de lacaniaanse chaine signifiante. Dit is weliswaar niet in 
overeenstemming met Nijhoffs eigen taalontstaansmythe, maar het lijkt wel een 
belangrijke aanwijzing te zijn betreffende de vraag waarom hij het subject (in dit geval: de 
dichter) zoʼn bescheiden plaats toebedeelde in zijn poëticaal universum.
 De manier waarop Nijhoff de ene keer de ene, dan weer de andere opvatting naar 
voren brengt over de plaats van het creatieve element in zijn drie taalstadia, wijst er 
volgens mij op dat hij wat hij ʻontdekteʼ over taal in zijn creatieve proces, nooit helemaal in 
een coherente taalopvatting heeft kunnen verwoorden. Het stelde hem echter wel in staat 
de inconsequentie van de plaats van het subject in een expressieve poëtica onder ogen te 
zien, en om die poëtica aan te vallen, in een recensie die qua vorm ook nog eens een 
echo was van een van de belangrijkste documenten van die expressieve poëtica.
 Het is overigens niet zo dat Nijhoff het pleit tegen expressionistische 
poëzieopvattingen ooit ʻgewonnenʼ heeft. Dat blijkt wel als we ter afsluiting nog even naar 
de zogenaamde Prisma-discussie kijken. In die discussie komen twee ongekend felle 
pleitbezorgers van de expressiegedachte voort: Du Perron en ter Braak. 
 Uit de inleiding bij de Prisma-bloemlezing (uit 1930) blijkt dat Nijhoff wel al aardig 
school gemaakt heeft. Oversteegen ziet in elk geval dat de bloemlezer, D.A.M. Binnendijk, 
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termen gebruikt die op Nijhoffs opvattingen over de creatieve vorm gebaseerd lijken.132 
Binnendijk gebruikt zijn versie van die creatieve vorm om een norm voor goede poëzie te 
proclameren. Ter Braak op zijn beurt stelt daar een hele andere norm tegenover: die van 
de persoonlijkheid of de ʻventʼ.133 Volgens Oversteegen had dat begrip een dubbele 
functie: ʻIn de eerste plaats moest het aangeven dat een schrijver geen epigoon was, of 
een ʻvormaanbidderʼ [...], in de tweede plaats diende de term om de kenmerkende 
eigenschap aan te geven van schrijvers die ʻvoor hun eigen waarheden instondenʼ, d.w.z. 
eigen waarheden hadden, en deze bovendien in felle plaatsbepalingen durfden te 
verdedigen.ʼ134

 Dat de ʻventʼ hier de tegenhanger is van de epigoon, ligt voor de hand. In die 
uitsluiting van iedere vorm van epigonisme is een absolute priviligering van het 
authentieke te zien. Immers, de epigoon is de ultieme inauthentieke auteur. Niet alleen 
stelt hij de vorm boven de inhoud, zelfs in zijn vorm is hij niet oorspronkelijk.
 In Oversteegens bespreking van de poëticaʼs van Du Perron en Ter Braak zien we 
telkens hetzelfde patroon: inhoud wordt boven vorm geplaatst, en die inhoud wordt 
rechtstreeks gerelateerd aan de persoonlijkheid van de auteur. Zo moet volgens Du 
Perron de dichter ʻeen mens zijn die zich volledig durft uit te sprekenʼ.135 De enige eis die 
Du Perron aan de vorm van poëzie stelt, is dat zij de dichter niet in de weg staat bij dat 
volledige uitspreken. ʻTegenover de het credo van onder anderen Marsman, dat poëzie 
een transformatie van ʻbruto menselijkheidʼ is, stelt Du Perron dat het een rechtstreekse 
uiting ervan behoort te zijn. ʻTransformatieʼ heet bij hem ʻflatterenʼ, ʻakterenʼ, kortom: 
bedrog.ʼ136

 Interessant is dat Ter Braak er in principe een soortgelijke twijfel op nahield over het 
vermogen van taal om werkelijk iets uit te drukken als Kloos en Nijhoff. Waar Kloos die 
twijfel retorisch wegredeneerde in zijn oertaaltheorie, en er zo toe kwam vorm en inhoud 
tot een eenheid te proclameren, en Nijhoff er via eenzelfde omweg toe kwam om de vorm 
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het belangrijkst te maken, geeft Ter Braak nu juist de inhoud de hoogste status. Omdat 
taal namelijk niet in staat is om de werkelijkheid recht te doen, verwordt de vorm tot 
slechts een maskering van de inhoud. Vervolgens is weer ʻde ware inhoud [...] de 
persoonlijkheid, steeds op drift, nimmer blijvend in vormen te vangen; men kan aan de 
sintels vermoeden van welke aard het vuur was, meer niet.ʼ137  Achter de woorden 
verschuilt zich de persoonlijkheid van de auteur, en daar gaat het om voor zowel Ter Braak 
als Du Perron.
 Ik herhaal het hier nog maar eens: dat persoonlijkheidsbegrip is dan weer 
gebaseerd op een enorme waardering van het authentieke in de persoon van de auteur.  
Authenticiteit is dus bij deze drie verschillende opvattingen op verschillende manieren 
telkens toetsteen voor de waarde van literatuur. In de periode waarin de vier hier 
besproken auteurs actief en hun opvattingen toonaangevend waren, vanaf 1880 tot aan 
de Tweede Wereldoorlog, is er een interessante dynamiek te zien in de poëticale 
opvattingen over vorm en inhoud.138 Dat is niets nieuws. Wat ik echter ook hoop aan te 
hebben kunnen tonen, is dat authenticiteit telkens een sleutelbegrip is om tot een 
positiebepaling te kunnen komen.
 Twijfel aan het vermogen van taal om de werkelijkheid te kunnen vatten, maakt dat 
in alle drie de beschreven opvattingen authenticiteit een problematisch begrip wordt. Hoe 
is het immers mogelijk om authentiek te zijn in een taal die vervormt en zelfs de dichter 
zijn wil oplegt? Hopelijk heb ik laten zien dat in iedere opvatting telkens een oplossing 
gevonden moet worden voor het taalprobleem om het authentieke te kunnen reïnstalleren 
in de literatuur. Daarbij is telkens ook te zien dat authenticiteit een sterk 
autoriteitsargument is. Iedere auteur doet zijn best om zijn poëticale streven de hoogste 
authenticiteitswaarde mee te geven. Een beroep op ʻoorspronkelijkheidʼ, van wat of wie 
dan ook, is hierbij onontbeerlijk.
 Marjorie Perloff biedt een aanknopingspunt over de vraag hoe die zoektocht naar 
een authentieke taal in verband kan staan met de moderne massamaatschappij, die zo 
duidelijk de achtergrond was van de derde paragraaf uit mijn eerste hoofdstuk, waarin ik 
de aanwezigheid van het discours van het authentieke in de moderniteit probeerde te 
verklaren vanuit de theorie van Walter Benjamin. ʻThe fear that the word will no longer 
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adhere to the object haunts the poetics of modernismʼ, schrijft Perloff.139 Zij ziet die angst 
als een gevolg van de opkomst van ʻan industrious mass societyʼ waarin het natuurlijke op 
zich, en de natuurlijkheid van taal in het bijzonder, door een toenemende mediatisering 
onder druk kwamen te staan.140 Vandaar dat ʻthe declared enemy of modernism was said 
to be artifice, specifically the artifice of seperating the word from the “natural object” to 
which it ostensibly refers.141 Het gebruik van een authentieke, natuurlijke taal in de poëzie 
is het modernistische tegengif tegen de artificialiteit van de moderniteit. Wellicht is het om 
deze reden dat ʻauthenticiteitʼ en ʻnatuurlijkheidʼ zo vaak met elkaar verknoopt zijn, zoals 
we hierboven al in de poëticale metaforiek van Nijhoff zagen.
 Authenticiteit blijft hiermee een tamelijk glibberig, en zeker niet vastomlijnd begrip: 
de specifieke dynamiek bestaat er hier onder andere uit dat verschillende auteurs 
authenticiteit telkens elders in de literatuur gesitueerd wensen te zien: Nijhoff in de vorm, 
Ter Braak en Du Perron in de inhoud en Kloos in de eenheid van vorm en inhoud. Dat 
authenticiteitsbegrip nuanceert die posities overigens ook wel enigzins: het laat immers 
zien dat in alle drie de hier gerepresenteerde opvattingen, niet ʻvormʼ of ʻinhoudʼ op zich 
het poëtische streven uitmaken, maar de authenticiteit via het aanwenden van die vorm of 
inhoud te vinden is.
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Derde hoofdstuk:

Hyperauthenticiteit. 
Kluun en de marktwerking van het authentieke
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1. Het commercieel authentieke deel 1: ingecalculeerde afwijzing

Een belangrijke onderstroom in het denken over vorm en inhoud bij Kloos, Nijhoff, Du 
Perron en Ter Braak, is dat de authenticiteit die zij aan hun werk toe wensen te kennen, 
gewonnen wordt ten opzichte van de in de moderniteit opkomende massacultuur. De 
kunstenaar is zo ongeveer het tegenovergestelde van de burger, wiens taal en cultuur in 
de poëtica van vooral Kloos en Ter Braak het signatuur ʻinauthentiekʼ meekrijgt, en in het 
afzetten tegen die inauthentieke massacultuur wint de hoge cultuur aan authenticiteit. 
 Huyssen beschrijft hoe in de moderne periode hoge cultuur en massacultuur elkaar 
uit probeerden te sluiten uit hun respectievelijke culturele domeinen, maar tegelijkertijd 
hun eigen identiteit nu juist aan dat verschil, aan die uitsluiting ontleenden. Zo wordt de 
dialectiek van uitsluiting cruciaal in de formatie van het concept van zowel massacultuur 
als hoge cultuur, en worden deze twee culturen dus in hoge mate afhankelijk van elkaar. 
ʻ[The] much heralded mutual exclusiveness [of high modernism and mass culture] is really 
a sign of their secret interdependance.ʼ142 Kloos, Nijhoff, Du Perron en Ter Braak kunnen 
in deze context gelezen worden. De zoektocht naar een authentieke dichterlijke taal en het 
idee dat de dichter een authentieke, individuele persoonlijkheid dient te zijn, kunnen er 
beide voor zorgen dat er een scheidslijn getrokken wordt tussen inauthentieke 
massacultuur en authentieke hoge cultuur.
 Het werk van Kluun (pseudoniem van de voormalige reclamemaker Raymond van 
de Klundert), en de manier waarop ʻhet merk Kluunʼ zichzelf presenteert, laat zien dat de 
tijden veranderd zijn sinds de hoogtijdagen van het modernisme. Wie interviews met Kluun 
leest, kijkt naar de manier waarop hij reageert op literaire kritieken of naar de wijze waarop  
hij zijn boeken ʻin de markt zetʼ, krijgt telkens het idee dat vooral met Kluuns debuut Komt 
een vrouw bij de dokter, een poging gedaan wordt om de authenticiteit van Kluuns ʻlageʼ 
literatuur te benadrukken ten opzichte van de als elitair ervaren ʻhogeʼ literaire cultuur. 
Kluun, die toevallig naast A. F. Th. van der Heijden woont, is geen hoogstaand stilist, zoals 
zijn buurman dat wel is, zo verklaart hij in enkele interviews. Kluuns kracht is echter 
gelegen in zijn directheid en zijn eerlijkheid, en dat maakt zijn werk authentiek.
 Volgens Huyssen heeft het onderscheid tussen hoge en lage kunst zijn oorsprong 
in de ontwikkeling van de kapitalistische markteconomie: ʻThe rapid growth of the reading 
public and the increasing capitalization of the book market in the later 18th century, the 
commercialization of music culture and the development of a modern art market mark the 
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beginnings of the high/low dichtonomy in its specifically modern form.ʼ143 De hoge kunst 
zet zich traditioneel af tegen die invloed van de markt op de productie van kunst. ʻFrom its 
beginning the autonomy of art has been related dialectically to the commodity form.ʼ144 
Ook van authenticiteit in de kunst kan gezegd worden dat die mogelijk ontstaat in het zich 
afzetten tegen de corrumperende invloed van de sfeer van economie en commercie op 
het autonome maakproces van het kunstwerk. Bij Kluun zien we echter dat het geen enkel 
probleem is om een schaamteloze commercialiteit van het kunstwerk te koppelen aan een 
intensieve marketingcampagne om het product te verkopen.145 Die commerciële instelling 
heeft voor Kluun, en waarschijnlijk ook voor zijn lezers, geen enkele invloed op de 
gepercipieerde authenticiteit van zowel auteur als werk.
 Zo gezien is het werk en de publieke performance van Kluun een totale omdraaïng 
van wat gebruikelijk is, een binnenstebuiten keren van de modernistische waardeoordelen 
omtrent het kunstwerk. Het interessante aan de manier waarop Kluun zichzelf presenteert, 
is dat hij zich bewust lijkt van het effect dat zijn werk zou moeten hebben op de traditionele 
literaire kritiek. Die kritiek is in zijn optiek een bolwerk van traditionele hoge 
kunstopvattingen, en de afwijzing van zijn werk door de critici is in wezen in Kluuns 
zelfpresentatie en in de manier waarop hij zijn werk aan de man probeert te brengen 
ingecalculeerd. Dat is in elk geval de insteek die ik gebruik om in de volgende paragraaf 
de manier waarop Kluun zichzelf presenteert in relatie tot de ʻhogeʼ literatuur en de literaire 
critici te beschrijven.

74

143 Huyssen 2002 [1986], p. 17.

144 Idem. Ik ga er in deze context van uit dat de ʻhogeʼ kunst min of meer met het high modernism 
overeenkomt, en dat het nu juist deze vorm van modernistische kunst is die autonomie nastreeft.

145  Jos Joosten stelt dat Kluun zich afzet tegen het traditionele literaire veld ʻdoor het radicaal aan de kaak 
stellen van een basisvoorwaarde van het literaire spel, namelijk hoge kunst onttrekt zich aan economische 
wetten.ʼ Joosten 2008, p. 7 - 8.



2. Geen mooischrijverij

Jos Joosten heeft al laten zien dat Kluuns relatie tot het traditionele literaire veld een 
interessante is: aan de ene kant zet hij zich af tegen de wijze waarop in dat veld moeilijke, 
commercieel oninteressante literatuur geconsacreerd wordt, maar anderzijds vindt hij dat 
zijn werk wel functioneert binnen dat veld.146 Zoals ik al zei, lijkt het er op dat Kluun een 
afwijzing door de literaire kritiek ingecalculeerd heeft in zijn marketingplan - want een plan 
heeft hij. Joosten baseert een groot deel van zijn artikel ʻWaarin gelooft Kluun? Het geloof 
van Bourdieus en Kluuns Komt een vrouw bij de dokterʼ op een lezing van een document 
over de marketing achter Komt een vrouw bij de dokter dat Kluun samen met zijn uitgever 
ingestuurd heeft ter mededinging naar een Effie, een belangrijke reclameprijs.147 In het 
deelnameformulier wordt als grootste zwakte van de marketing rondom Komt een vrouw 
bij de dokter de geringe salonfähigkeit van het boek gezien. De literaire kritiek zal er niet 
voor vallen: in het document worden zelfs enkele redenen genoemd waarom dit niet zo 
zou zijn.148 Tegelijkertijd is die ingecalculeerde afwijzing ook een kans voor de marketing 
van het merk Kluun: ʻHet voordeel van een schrijver - net als een rockband, sportman of dj 
- die afwijkt van het gangbare is dat hij echte fans kan verwerven, die hun enthousiasme 
met zoveel mogelijk mensen willen delen. Fans zorgen voor mond-tot-mond reclame van 
het soort waar productmanagers van ʻgewoneʼ producten van dromen.ʼ149

 Het zal hieronder duidelijk worden dat Kluun, die in de verkoopcampagne voor zijn 
debuutroman juist een enorme nadruk op het creeëren en gebruiken van ʻfansʼ gelegd 
heeft, gebruik probeert te maken van de negatieve pers die zijn debuut zal moeten gaan 
genereren. Het is een klassieke avant-garde strategie, ingezet als marketingmiddel. 
Immers, sinds Gerard Reve zijn Friese onderkomen huize Algra doopte weet iedere 
Nederlandse auteur dat schandalen in de regel meer gratis reclame opleveren dan ze 
kwaad doen aan de verkoop. De grootste bedreiging voor Kluuns strategie is dan ook, en 
dat doorziet hij blijkens zijn Effie-aanvraag prima, het uitblijven van recensies. ʻ[V]oor een 
debuutroman staat totale windstilte gelijk aan een postnatale abortus.ʼ150
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 Kluun zal aanvankelijk niet al te gelukkig zijn geweest met de receptie van zijn 
boek. Totale windstilte was er niet, maar meer dan een heel licht briesje heeft Komt een 
vrouw bij de dokter toen het net uitgebracht was niet weten te veroorzaken. Het enige dat 
in de buurt kwam van de voorziene afwijzing door de literaire kritiek was een 
meedogenloze recensie van Arie Storm in Het Parool, een krant die niet bepaald een 
centrale positie inneemt in de Nederlandse literaire kritiek. Ook Propria Cures was 
afwijzend, aldus Joosten, maar dat blad heeft nauwelijks iets van status binnen het literaire 
veld.
 Het is interessant om te zien hoe centraal die ene negatieve recensie geworden is 
in de self fashioning van Kluun. Ten eerste omdat Arie Storm naar aanleiding van zijn 
recensie maar liefst vier ingezonden brieven in Het Parool gekregen heeft. Een van Nijsen, 
een van Kluun zelf en twee van Parool-lezers.151 Daarnaast refereert Kluun in de vele 
interviews die het verkoopsucces van Komt een vrouw bij de dokter hem opgeleverd 
hebben steevast aan de ʻnegatieve ontvangstʼ van zijn boek. Dat is dus niet veel meer dan 
een projectie achteraf.
 Het is niet gebruikelijk, niet voor een auteur, niet voor zijn uitgever, en niet voor 
lezers van een krant, om te reageren op een slechte recensie. Kluun en zijn uitgever bij 
Podium, Joost Nijsen, zijn het uiteraard niet eens met de kritiek die Komt een vrouw bij de 
dokter van Arie Storm krijgt. In hun argumenten zien we al terug wat later telkens 
benadrukt zal worden: Kluun is authentieker dan de literatuur die de recensent gewend is.
 Ook in de ingezonden brieven van Parool-lezers die niet aan de totstandkoming van 
Komt een vrouw bij de dokter hebben meegewerkt, speelt het authentieke een rol. In dat 
opzicht zijn ze vergelijkbaar met de publieksreacties die in paragraaf 5 van dit hoofdstuk 
aan bod zullen komen. Maaike Schutten gaat vooral in op de in haar ogen zwakke 
redeneertrant van Storm in zijn recensie. Schutte zet de recensent als ondersoort van de 
Homo Sapiens neer als een wereldvreemde intellectueel, die weliswaar belezen is in de 
hoge cultuur van echte literatuur en filosofie, maar die ook weinig interessants te melden 
heeft.152 
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Het Leven Als Zodanig Zijnde.ʼ Schutten 2003, z. p.



 C. J. P. van Straeten zet in zijn ingezonden brief een beeld neer van Storm als een 
typische vertegenwoordiger van een vastgeroest literair establishment, een oudere, zure 
man die het contact met de jonge generatie verloren is. Dat Storm toen hij zijn recensie 
over Kluun schreef, net veertig was, is een minder sterk punt in de redenering van Van 
Straeten. Het gaat hier echter wel om een beeld van de recensent dat aardig aansluit bij 
Kluuns beeld van het literaire establishment. Storm is volgens Van Straeten ongevoelig 
voor het echte van Komt een vrouw bij de dokter. ʻIk lees hoe twee succesvolle mensen, 
midden in het leven staand, uit elkaar worden gescheurd door kanker. Is het misschien 
ooit in uw verzuurde hersens opgekomen tijdens het lezen van het boek dat Stijn al zijn 
verdriet op de door [sic] uw zo verwerpelijke manier wel moest uitten [sic], ziet u nou echt 
niet in dat hier sprake was van echte liefde zoals je zelden tegenkomt?ʼ153

 Kluun hanteert eenzelfde soort argument in zijn bezwaar tegen Storms kritiek. De 
waarde van Komt een vrouw bij de dokter is gelegen in de echtheid van het boek. Dat 
heeft Storm blijkbaar niet goed begrepen, dus stelt Kluun een openbaar interview voor om 
de zaak nog eens op te helderen. Kluun stelt voor om de eventuele opbrengst van die 
bijeenkomst te doneren aan de kankerbestrijding. Daarnaast suggereert Kluun dat Storm 
uit oneigenlijke motieven handelt bij het negatief beoordelen van zijn roman. Is Storm zelf 
immers niet ooit afgewezen door Podium?
 De redenering is duidelijk: Storm is een inauthentieke vertegenwoordiger van het 
literaire establishment, die niet ziet hoe echt het werk van Kluun is. Die laatste is daarom 
bereid om nog eens te komen spreken over ʻ[d]e laatste maanden van het leven van mijn 
vrouw, zoals ik die in mijn roman verwerkt heb in de beschrijving van de laatste maanden 
van Carmen.ʼ154 Op die manier zou het dan ook voor Storm duidelijk moeten worden dat 
de waarde van Komt een vrouw bij de dokter gelegen is in de authenticiteit van de roman. 
Een week later komt Nijsen ook nog eens met de suggestie dat Storm om de een of 
andere reden bevooroordeeld is tegen het fonds van Podium, een suggestie die, met de 
kennis dat het hier gaat om een debutant die aangepakt wordt, Storms integriteit nog 
verder in twijfel trekt.
 De introductie van Komt een vrouw bij de dokter mag dan relatief ongemerkt aan de 
officiële literaire wereld voorbijgegaan zijn, dat wil niet zeggen dat Kluun en Podium niet 
zelf voor aardig wat mediarumoer zorgden. Er was een multimediale boekpresentatie in de 
Amsterdamse club Hotel Arena, waarover Cornald Maas een verslag schreef in De 
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Volkskrant, en op het web was Kluun ook erg actief. Niet alleen had en heeft hij een zeer 
uitgebreide website, er was ook een maillijst die iedereen die dat wilde (en niet wilde, maar 
die volgens Kluun toch op de lijst thuis hoorde) op de hoogte hield van het wel en wee van 
Komt een vrouw bij de dokter. De eerste blogpost die Kluun op zijn site plaatste, was geen 
reflectie op de boekpresentatie, geen aankondiging van een optreden, nee, het was nu 
juist de bespreking van Komt een vrouw bij de dokter door Storm in Het Parool. Uiteraard 
kon daar ook weer door lezers op gereageerd worden, en die reacties geven Storm nog 
een extra veeg uit de pan.155 ʻ[H]et boek is top en dat het waargebeurd is bezorgd mij 
alleen nog maar meer kippenvel.ʼ zegt Gusta.156

 Als we nu deze discussie die Kluun, zijn uitgever en zijn lezers met Storm aangaan 
overzien, valt op dat Storm ongeveer doet wat van het literaire establishment verwacht 
wordt, getuige het marketingplan dat Kluun presenteert in zijn deelnameformulier voor de 
Effie reclameprijs. Storm schrijft negatief over Komt een vrouw bij de dokter, omdat het 
niet literair genoeg is. Die ene recensie van Storm is echter ook meteen de volledige 
kritische ontvangst door de officiële literaire instanties. 
 De manier waarop door Kluun en zijn uitgever gereageerd is op die recensie, zegt 
veel over de positie die Kluun meent in te nemen ten opzichte van het literaire 
establishment, en over de rol die het literaire establishment speelt in de self fashioning van 
Kluun. De blogpost op Kluuns website waarin hij Storms recensie integraal opneemt, heet 
dus niet voor niets ʻDe moeder aller recensiesʼ. Aanvankelijk kreeg Kluun echter vooral te 
maken met precies datgene wat hij vreesde dat er zou gebeuren: desinteresse van de 
gevestigde literatuurkritiek. 
 Allerlei andere media bespraken zijn boek intussen wel, en vaak positief. Tijdschrift 
voor Marketing, Marie-Claire, BorstkankerVereniging Nederland en blogster Merel Roze: 
allen bespraken ze Komt een vrouw bij de dokter.157 Mede dankzij de aandacht van die in 
het literaire veld marginale media werd Komt een vrouw bij de dokter een bescheiden 
verkoopsucces, waarna grotere landelijke en regionale media alsnog aandacht begonnen 
te krijgen voor het verschijnsel Kluun. Zelden gebeurde dit echter vanuit een strikt literaire 
invalshoek. Interviews met Kluun gaan grotendeels over Kluun zelf, of over zijn 
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marketingstrategie, en veel minder over zijn boeken. Wanneer er een roman van Kluun ter 
sprake komt, dan is het waar gebeurd-gehalte van die roman het belangrijkste dat 
besproken wordt.
 Wie die interviews achter elkaar leest, valt het bovendien op dat Kluun vaak 
refereert aan een kritische ontvangst die hij nauwelijks gekregen heeft. Een representatief 
fragment.

 "Natuurlijk, ik loop er een beetje tegenaan te schoppen [tegen het literaire 
 establishment]. Ik heb het ook graag over de schrijvelarij, maar ik ben niet vies van 
 de literatuur. Ik ben alleen vies van dat dedain."
 Of dekt u zich in?
 "Nee hoor, ik riep dit al voordat de eerste stukken over mijn boek werden 
 geschreven."158

Natuurlijk zijn er meer recensies en artikelen over Komt een vrouw bij de dokter 
geschreven dan Arie Storms recensie alleen. Maar hier wordt toch duidelijk gesuggereerd 
dat het literaire wereldje in meerdere ʻstukkenʼ te kennen heeft gegeven niet van Kluuns 
debuut gecharmeerd te zijn. 
 Kluun lijkt het idee te hebben dat hij van de officiële literaire cultuur geen reclame 
mag maken voor zijn boek. Kluuns grote boekpresentatie was, blijkens de Effie-aanvraag, 
bewust bedacht om een hype te creëren. Wie de receptie van Komt een vrouw bij de 
dokter er op naleest, komt er achter dat alleen Storm iets vervelends geschreven heeft 
over de boekpresentatie. Opnieuw staat Storm hier dus model voor de hele literaire 
wereld. 

 Uw marketingstrategie is een soort aantasting, een aanvreten van...
 "... het edele wereldje der schrijverij. Ja, fantastisch. Werd tijd. Als boeken meer 
 zouden worden gemarket, en meer als merk werden neergezet, dan werd er ook 
 meer gelezen. Zo ontdekken veel meer mensen dan nu dat lezen leuk is."
 U bedoelt dat mensen via u later A. F. Th. van der Heijden gaan lezen? Dat kan u 
 toch niet schelen?
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 "Waar ik van baal, is het dédain van het literaire establishment voor gehypte 
 boeken.”159

 Als een literatuurcriticus besluit jou een slechte schrijver te vinden, dan word je 
 boos. Dan ben je ineens de klassiek-verongelijkte schrijver. Dan heeft de recensent 
 er weer eens niets van begrepen, zoals ik je in een interview hoorde zeggen.
 “Is ook zo! Stilistisch matig, schreef een recensent. Ja, dat schreef de Duitse pers 
 ook. Maar er gebeurt iets, schreven ze, dit is wel vernieuwende literatuur! Iemand 
 schreef dat types als Kluun hypes zijn. Nou, dat is zo.”160

Kluun schetst in interviews telkens een beeld van zijn schrijverschap dat leunt op de 
tegenstelling tussen zijn eigen directheid en toegankelijkheid enerzijds en een 
calvinistische en de academisch georiënteerde literaire wereld anderzijds.

 Wij zijn in Nederland echt een Mulisch- en Van der Heijden-land. Maar kijk naar 
 Engeland: Tony Parsons, Nick Hornby. Dat is gewoon supermakkelijk leesbaar, 
 maar wel heel goed. In Amerika ook: met Dave Eggers of Bret Easton Ellis vroeger. 
 Wij zijn hier wel heel erg op de neerlandicus-achtige toer: een calvinistische manier 
 van literatuur schrijven, en de rest is fout.161

Jos Joosten heeft er al op gewezen dat de opvatting over de aard van de literaire kritiek 
en het literaire establisment die Kluun er op na houdt, niet altijd actueel of juist te noemen 
is.162 Misschien is die gebrekkige kennis over de opvattingen in het literaire veld er debet 
aan dat aan de verwachte negatieve ontvangst voor Komt een vrouw bij de dokter 
nauwelijks voldaan is. Mede dankzij besprekingen in andere media echter, is dat geen 
bezwaar gebleken. Toen Kluun eenmaal het woord gegeven werd in de pers, is hij 
begonnen zich af te zetten tegen zijn eigen versie van het literaire wereldje. Die literaire 
wereld is volgens Kluun nogal negatief over zijn werk. Dat is niet pertinent onwaar, maar 
het kan wel gekenschetst worden als een overdrijving.
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 Die overdrijving laat zien dat de afwijzing door de kritiek eigenlijk een cruciaal 
onderdeel was (en is) van de strategie van Kluun. Die is tweeledig. Ten eerste moet het 
rumoer er voor zorgen dat er aandacht komt voor Komt een vrouw bij de dokter. 
Daarnaast is de wereld van de echte, hoge literatuur het belangrijkste afzetpunt voor de 
manier waarop Kluun zijn werk als authentiek wil presenteren. Hij appeleert aan een beeld 
van literatuur dat weliswaar niet noodzakelijk op de werkelijkheid gebaseerd is, maar dat 
wel leeft onder zijn leespubliek.163 Die kritiek is zuur, intellectueel, academisch, 
wereldvreemd en calvinistisch. Ze is kortom, inauthentiek. Daartegenover staat de 
directheid, de ongedwongenheid, de eerlijkheid van Kluun. Hij presenteert zichzelf als een 
anti-intellectuele, commercieel ingestelde held van het authentieke, een soort nobele wilde 
in de literatuur.164 In een aantal interviews vergelijkt Kluun zichzelf met Van der Heijden, 
waarbij die laatste de Mozart van de literatuur is, en hijzelf de Rolling Stones.165 Die 
kunnen immers slechts vier akkoorden spelen, maar maken daar wel heel erg goede 
muziek mee, juist door hun directheid en hun ongekunsteldheid.
 Zoals blijkt uit zijn verkoopcijfers, en zoals we later zullen zien aan de reacties van 
zijn lezers, werkt de manier waarop Kluun zijn publieke imago inzet om authenticiteit te 
verkrijgen prima. In paragraaf 5 van dit hoofdstuk kom ik hier op terug. Voor we daar aan 
toekomen, wil ik eerst onderzoeken hoe het authentieke in Komt een vrouw bij de dokter 
gerepresenteerd wordt.
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163 De ingezonden reacties van Kluuns lezers op de recensie van Storm in Het Parool lijken bijvoorbeeld uit 
te gaan van ongeveer hetzelfde beeld van de literaire kritiek dat Kluun uitdraagt: de kritiek is oud, 
calvinistisch en onoprecht.

164 Veelzeggend in dat opzicht is dat Kluun in een interview in Het Parool zichzelf presenteert als een niet 
bepaald fanatieke lezer. Voor hij schrijver werd las hij ongeveer tien of vijftien boeken per jaar. ʻWat zegt 
deze boekenverzameling over u? "Dit is geen verzameling van een schrijver of een geboren schrijver. Mijn 
kast neemt ook geen prominente plaats in mijn huis in. Ik was nooit een echte lezer, eerder een gemiddelde 
lezer die vijf tot tien boeken per jaar las. Sinds ik schrijf is dat verdubbeld. Maar er gaan nog weken voorbij 
dat ik geen boek uitlees. Terwijl lezen een van de leuke dingen is om te doen."ʼ De moeilijkere, canonieke 
boeken, van Mulisch bijvoorbeeld, of James Joyce, blijven ongelezen onderop een stapel liggen, terwijl 
Paulo Coelho en Herman Brusselmans tot Kluuns favorieten behoren. Hiermee presenteert Kluun zich dus 
weliswaar als een lezer, maar wenst hij zich niet als een literatuurkenner te afficheren. Zie Moll 2007, z. p.

165 Zie bijvoorbeeld Van der Beek 2005 of Effting 2006.



3. Verantwoording van intenties

In de verantwoording aan het eind van Komt een vrouw bij de dokter, is de eerste zin 
meteen al erg indicatief voor Kluuns perceptie op de verhouding tussen literatuur en 
werkelijkheid. In de loop van het verhaal wordt het voor hoofdfiguur Stijn steeds duidelijker 
dat de artsen die zijn vrouw Carmen behandelen aan haar ongeneeslijke borstkanker, 
onverschillig tegenover haar lijden staan en soms zelfs ronduit incompetent zijn. Die 
artsen, fictieve figuren, krijgen in de verantwoording de volgende sneer mee: ʻHet is niet 
onmogelijk dat er artsen, chirurgen, psychotherapeuten en anderssoortige genezers zijn 
die zichzelf hebben herkend in bepaalde karakters, gebeurtenissen of ontmoetingen. Dat 
is niet voor eenieder van hen even prettig. Ik zou me troosten met de gedachte dat een 
roman per definitie fictie is.ʼ166

 Die laatste zin is een uiterst intrigerende. Het lijkt er op dat Kluun beweert dat een 
roman ʻper definitieʼ fictief is. Om de beschuldiging aan het adres van de medici echter 
werkzaam te maken, zijn hier twee retorische moves gemaakt. Ten eerste roept de eerste 
zin van het hierboven aangehaalde fragment een beeld op van de fictieve personages uit 
Komt een vrouw bij de dokter als werkelijke lezers van de roman, en haalt dat beeld alleen   
al die fictieve status onderuit. Dat geeft, samen met de formulering van de laatste zin uit 
het hierboven aangehaalde fragment, en dan doel ik met name op het gebruik van het 
woord ʻzouʼ, een hele nieuwe lading aan die fictieve status van de roman. Romans mogen 
dan wel verzonnen zijn, de ʻkarakters, gebeurtenissen of ontmoetingenʼ die beschamend 
zouden moeten zijn voor de lezende behandelende artsen, zijn wel degelijk, aldus Kluun, 
waar gebeurd.
 Voor de lezer die het dus nog niet begrepen had, helemaal aan het eind van het 
boek, is dit de laatste herinnering aan wat in de voorgaande 317 paginaʼs al herhaaldelijk 
onderstreept is: we hebben hier te maken met een Werkelijk Gebeurd Verhaal. De artsen 
die er in voorkomen zijn echt genoeg om een roman te kopen bij de boekhandel, die te 
lezen en er dan uiteindelijk zichzelf in te herkennen. Dat betekent dan bij uitbreiding dat 
Stijn en Carmen ook echt bestaan. Zij maken immers in de roman de gebeurtenissen mee 
die reden zijn voor Kluun om de echt bestaande artsen een veeg uit de pan te geven.
 Als Kluun dan daarna zijn verantwoording vervolgt met op te merken dat ʻ[d]e 
overige karakters de vrucht van [zijn] interpretatie en het combineren van bestaande 
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166 Kluun 2003, p. 319. De achterkaft van de roman geeft overigens als eerste informatie over de auteur dat 
hij zijn vrouw op 36-jarige leeftijd verloor aan borstkanker. De romantekst wordt dus omgeven door markers 
van ʻwaar gebeurd-heidʼ.



personen [zijn]ʼ167, dan lijkt het mij dat die opmerking niet of nauwelijks geldt voor Stijn, 
Carmen en hun dochtertje Luna. Al is het maar omdat ieder van die personages een 
unieke rol in het plot vervult. Het is namelijk makkelijk voor te stellen dat er meerdere 
karakters de rol van ʻvriendʼ of ʻminnaresʼ spelen in de roman. Als dat er te veel zijn, 
kunnen twee verschillende vrienden tot één vriend gecombineerd worden.168 Het boek 
heeft echter noodzakelijk maar één enkele verteller, Stijn, en die heeft maar één vrouw en 
één dochter. Dat Kluun van die personages een ʻinterpretatieʼ gemaakt heeft, hoeft in deze 
context niet te betekenen dat ze daardoor geheel fictief worden. Het is eerder zo dat hier 
aangegeven wordt dat er over de echte personen heen een laagje interpretatie gelegd is, 
waardoor ze personages worden. In essentie blijven het echter bestaande personen.
 Wie een beetje opgelet heeft in de interviews met Kluun, en daarna zijn roman is 
gaan lezen, komt nog enkele bekenden tegen. In het lijstje met bedankjes in de roman 
komen de ʻechteʼ Carmen, Roos en Luna voor, onder de naam die ze van hun ouders, en 
niet van Kluun hebben gekregen. Al met al probeert Kluun in zijn verantwoording aan te 
sturen op een leeswijze die vooral gericht is op het ʻecht gebeurd-gehalteʼ van zijn boek. 
Komt een vrouw bij de dokter lezen wordt dan een ervaring die zijn waarde haalt uit de 
band die het boek probeert aan te gaan met de werkelijkheid.
 In mijn eerste hoofdstuk schreef ik over Barthesʼ ʻDe dood van de auteurʼ. Wat we 
hier zien is een auteur die alive and kicking is: onmiddellijk na de afloop van zijn roman 
probeert hij zichzelf neer te zetten als de ultieme meester over de referentiële verbanden 
van de tekst. De auteur Kluun probeert hier zichzelf zo veel mogelijk macht over zijn eigen 
tekst te geven. Hij lijkt in zijn verantwoording aan te geven te weten hoe het ʻechtʼ zit, de 
lezer komt in een guessing game terecht. In de verantwoording na de roman, de 
interviews die Kluun naar aanleiding van zijn boek gegeven heeft en de manier waarop hij 
zijn boek (op het web en elders) presenteert, worden vervolgens allerlei ʻaanwijzingenʼ 
gegeven over de referentiële verbanden tussen roman en werkelijkheid gelegd kunnen 
worden. Op Kluuns site kun je bijvoorbeeld de locaties, die ʻalle in werkelijkheidʼ bestaan, 
opzoeken.
 De informatie die de verantwoording bij Komt een vrouw bij de dokter geeft over de 
auteursintentie kan helpen bij het analyseren van de roman. Die vraag die ik met de 
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167 Idem.

168 Je zou zelfs nog kunnen zeggen dat het hier om een noodzakelijke aanpassing van de werkelijkheid gaat, 
die nodig was voor het plot, dat anders volgens de verantwoording te verwarrend zou zijn geworden. Het is 
veelzeggend dat nu juist over de aanpassing van die werkelijkheid ten behoeve van de romanstructuur 
verantwoording afgelegd dient te worden. Het is alsof de auteur zegt dat hij alles wel precies zo op had 
willen schrijven zoals het gebeurd was, maar dat dat helaas niet mogelijk was in een roman.



analyse wil beantwoorden is hoe de auteur Kluun de referenties aan de werkelijkheid in 
zijn roman gestalte geeft. De verwachting is daarbij dat die referenties er aan bijdragen dat 
de lezer de roman als authentiek ervaart.
 Uiteraard ga ik daarbij hopelijk wat verder dan het pad volgen dat voor de lezer in 
de roman uitgezet is. Ik wil ook weten of er geen momenten zijn waarop de tekst ontsnapt 
aan de intentie van de auteur zoals die blijkt uit de verantwoording en uit het publieke 
optreden van Kluun. Zowel de verantwoording als Kluuns optreden als auteur laten zien 
dat Komt een vrouw bij de dokter een zo authentiek mogelijke roman zou moeten zijn. De 
analyse is er in de eerste plaats op gericht om te laten zien hoe dat in zijn werk gaat in de 
roman.
 De vraag of de roman er in slaagt om authentiek te zijn, komt ook aan bod. Bij de 
beantwoording van die vraag zal blijken dat er twee heel verschillende antwoorden 
mogelijk zijn, afhankelijk van welke invalshoek de lezer wenst te kiezen.
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4. Kluun reading

Komt een vrouw bij de dokter volgt over het algemeen een vertelstramien dat behoorlijk 
rechttoe, rechtaan is. Het begint ongeveer drie weken na de constatering van borstkanker 
bij Stijns vrouw Carmen, en eindigt met haar dood. In de loop van het verhaal wordt van 
die vertelwijze alleen afgeweken om voor het plot relevante gebeurtenissen te beschrijven 
die plaats hebben gevonden voordat de kanker bij Carmen gevonden wordt. Omdat die 
uitwijdingen allen in dienst staan van het actuele plot, durf ik wel te zeggen dat Komt een 
vrouw bij de dokter chronologisch verteld wordt.
 Komt een vrouw bij de dokter is een roman die telkens probeert om zo echt 
mogelijk over te komen. De vertelwijze functioneert in de roman als een eerste belangrijke 
indicatie daarvan. De manier waarop met de verteltijd omgegaan wordt, is een bewuste 
imitatie van de wijze waarop de tijd in werkelijkheid ervaren wordt. Het verhaalheden is 
dan ook in de tegenwoordige tijd verteld.
 In de verantwoording wordt al opgemerkt dat de beschreven locaties echt bestaan. 
Het is dus mogelijk om het Lucas-ziekenhuis in Amsterdam te bezoeken, of het café De 
Bommel in Breda. Dat soort bestaande plaatsen komt veel voor in Komt een vrouw bij de 
dokter, en ze krijgen bijna allemaal een beschrijving mee die het voor de lezer mogelijk 
moet maken om, mocht hij of zij ooit op een van die plekken terechtkomen, te controleren 
of Kluuns beschrijving wel met de werkelijkheid overeenkomt. Vooral de frequentie 
waarmee plaatsen, veelal horecagelegenheden, met name genoemd worden, laat zien dat 
het ook hier om een strategie gaat om de lezer zo veel mogelijk een ervaring van het 
werkelijke mee te geven. In hoofdstuk 1 citeerde ik al een toepasselijke passage uit 
Barthesʼ ʻHet werkelijkheidseffectʼ: ʻprecies op het moment dat de details worden geacht 
rechtstreeks naar de werkelijkheid te verwijzen, doen ze ongemerkt niets anders dan te 
fungeren als teken van de werkelijkheid.ʼ169

 Over Kluuns stijl wordt ook in de interviews vaak gesproken. In tegenstelling tot wat 
hij als de gevestigde literatuur ziet, schrijft Kluun direct, eenvoudig en recht voor zijn raap. 
Kluun is de Rolling Stones, een bewering van zijn kant die op zich al functioneert als een 
aanduiding van hoe authentiek hij is, getuige de intertekstuele verwijzingen naar 
popmuziek, waar ik verderop in deze paragraaf nog wat meer over zal zeggen. Een eerste 
indicatie van die directheid van vertellen zagen we zojuist al in het gebruik van de 
tegenwoordige tijd. Daarnaast zijn Kluuns zinnen over het algemeen kort en vermijdt hij 
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gewichtige termen, die net als medisch jargon vooral gebruikt worden door de artsen in het 
boek.

 “Wat ik nog voor u heb, is het volgende,” zegt [dokter Scheltema] en ze pakt een 
 geel foldertje uit haar bureaulade. “Als u wilt kunt u gebruikmaken van de 
 psychotherapeut hier in het Lucas-ziekenhuis. Die is gespecialiseerd in het 
 begeleiden van patiënten met kanker.”
 [...] Welja. Als we dan toch kanker in ons leven verwelkomen, laten we het dan 
 maar goed doen ook, met alles dʼr op en dʼr an.170

Hier is een interessante omkering te zien. Het sprekende personage diskwalificeert 
zichzelf door afstandelijke schrijftaal in haar spreken te gebruiken. De vertellerstekst is 
juist geschreven in een stijl die spreektaal imiteert. Het effect daarvan is dat de verteller 
zich voordoet als iemand die de lezer in het café of thuis een verhaal vertelt, terwijl het 
personage dokter Scheltema zich afstandelijk opstelt in de dialoog. De vertelstem wordt 
daarmee de authentieke stem in dit fragment.
 Wanneer er emotionele momenten beschreven worden in Komt een vrouw bij de 
dokter, gaat dit vaak gepaard met nogal grof taalgebruik. Niet in staat om met zijn emoties 
om te gaan, wordt hoofdpersoon en verteller Stijn kwaad en gaat hij vloeken. Als een 
vriend van Stijn te lichtzinnig doet over de ziekte van zijn vrouw, reageert hij aldus:

 Ik kijk hem na en knijp mijn champagneglas bijna stuk. Mijn vrouw heeft geen 
 griepje waarvan je weet dat het na een week weer overgaat en dan weer samen 
 verder kunt, maar kanker, lul. K.A.N.K.E.R. Als in doodziek, kaal, tiet eraf, bang om 
 de pijp uit te gaan. Hoe denk je verdomme dat het bij ons thuis is, klootzak!171

In de verteltstijl openbaart zich op deze manier de identiteit van de verteller. Zijn 
mannelijkheid wordt aangeduid met grove, ongenuanceerde woorden. Wederom wint die 
stem daarmee aan authenticiteit. Dit is geen literair taalgebruik, maar de gebruikte 
woorden roepen wel een beeld op van een man die liever de waarheid keihard vertelt dan 
een beroep doet op mooischrijverij. 
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 De referentie die hiermee gemaakt wordt, is dubbel. Ten eerste wordt het karakter 
Stijn neergezet als een ruwe bolster met een blanke pit. De vertelstem in de roman wordt 
op deze manier authentieker. Het is de stem van de onopgesmukte werkelijkheid en van 
de goudeerlijke directheid. Omdat we de verhaalwereld door de stem van de verteller aan 
ons gepresenteerd krijgen, zou de hele roman hier wel eens een stuk authentieker door 
kunnen worden. Daarnaast refereert het vocabulaire aan het taaleigene en de identiteit 
van de auteur. Kluun zelf presenteert zich immers steevast als eenzelfde soort ruwe, maar 
oprechte man als Stijn is. Daarmee versterkt de stijl dus ook de band die Komt een vrouw 
bij de dokter met de werkelijkheid aan wenst te gaan. 
 Kluun vindt dat hij met deze manier van schrijven de manier waarop literatuur 
normaal geschreven dient te worden doorbreekt. Of dat werkelijk zo is, of dat deze 
opvatting toegeschreven kan worden aan de manier waarop Kluun het literaire veld ziet, is 
hier niet zo belangrijk. Kluun is er in geslaagd om zijn schrijfstijl te presenteren als 
kenmerkend voor zijn auteurschap. Daardoor wordt de vertelstem in Komt een vrouw bij 
de dokter authentieker, net zoals het publieke imago van de auteur zelf. Omdat verteller 
en auteur zo dicht tegen elkaar aan kruipen, is zelfs niet ondenkbaar dat het hier om een 
zichzelf versterkend effect gaat: Kluun is authentieker omdat hij zo op Stijn lijkt, en Stijn is 
echter omdat hij zo op Kluun lijkt.

Een ander formeel kenmerk van Komt een vrouw bij de dokter zijn de tekstkaders die 
naast, onder of door de tekst heen geplaatst zijn. Ook die kaders versterken de band die 
de roman met de buitenliteraire werkelijkheid aangaat. Uit Kluuns Effie-formulier blijkt dat 
de auteur de kaders op dezelfde manier ziet functioneren als zijn stijl: ze zetten hem apart 
van de rest van de literatuur. Kluun schrijft dat zijn ʻpopulistische schrijfstijl bepaald niet 
salonfähig was. Metaforen o.b.v. voetbalvergelijkingen. Veelvuldig gebruik van 
merknamen. Windows-achtige pop ups met beschrijvingen van alle kroegen, restaurants 
en clubs die in de roman voorkwamen. En de zogenaamde 'wramples', ofwel written 
samples: gejatte stukken tekst – weliswaar met bronvermelding, maar toch – uit literatuur, 
film, popmuziek, strips, cabaret, en – hoe ordinair – zelfs reclamecampagnes).ʼ172 
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 Die pop ups (de naam die Kluun aan zijn kaders geeft) doen veel meer aan de 
opmaak van tijdschriftartikelen dan aan computersystemen denken.173 De kaders nemen 
nogal eens een aardig deel van de bladspiegel in beslag.174 Zoals hieronder zal blijken 
functioneren ze ter aanduiding van het hoge realistische gehalte van Komt een vrouw bij 
de dokter: de lezer krijgt een beschrijving van hoe de kroeg, het restaurant of de club 
waarin de verteller zich bevindt er in werkelijkheid uitziet.
 De onderbreking van de vertellerstekst is een belangrijk onderdeel van de werking 
van de kaders. Door de verteller tijdelijk te onderbreken, krijgen de kaders een hogere 
mate van objectiviteit mee. De stem die aan het woord is, is weliswaar dezelfde als de 
stem die het verhaal vertelt, maar doordat de kaders buiten de vertelde tijd worden 
geplaatst, werken ze op dezelfde manier als wanneer een negentiende-eeuwse 
realistische verteller de tijd in zijn verhaal stil zet om de aan lezer te beschrijven hoe een 
bepaalde scène er in detail uitziet. We hebben hier te maken met typografisch apart 
gezette couleur locale, die dient ter versterking van de illusie van werkelijkheid.
 Dat is echter niet de enige functie die de aparte typografie van deze bepaalde 
tekstfragmenten heeft. Doordat het uiterlijk van de ʻpop upsʼ refereert aan journalistieke 
artikelen, wordt er nog eens extra op gewezen dat de werkelijkheid, die de journalistiek 
immers pretendeert te beschrijven, de literatuur binnendringt.
 Want dat is uiteindelijk wat hier, net als met de directe, onopgesmukte stijl gebeurt: 
er wordt een andere, minder literaire tekstsoort in het literaire vertoog binnengebracht, die 
middels die doorbreking van het literaire meer echtheid in het boek binnen moet brengen. 
Dat verraadt een grondige twijfel bij Kluun aan het vermogen van traditionele literatuur om 
de werkelijkheid adequaat te beschrijven, en dat komt overeen met het beeld dat hij over 
de literatuur naar voren brengt buiten zijn werk: de literaire mooischrijverij heeft weliswaar 
zijn merites, maar moet het afleggen tegen de schrijfwijze van Kluun als het gaat om het 
vermogen om de werkelijkheid te beschrijven. Dat hangt samen met de manier waarop 
Kluun als publiek figuur met authenticiteit omgaat: omdat hij directer, rauwer en 
realistischer is dan de gewone literatuur, is hij authentieker.
 Overigens kunnen Kluuns kaders de lezer er ook op wijzen dat hij zelf ook moeite 
heeft om in het literaire vertoog het werkelijke een plaats te geven. Om rechtstreeks te 

88

173 Overigens is het ook mogelijk om in de pop ups een intertekstuele verwijzing naar Douglas Couplands 
Generation X te zien. Die lezing versterkt Jos Joostens argument in ʻWaarin gelooft Kluun? Bourdieus 
ʻcroyanceʼ en Komt een vrouw bij de dokterʼ dat de roman een zedenschets is. Generation X is immers ook 
als een zedenroman te lezen.

174 Zie bijvoorbeeld Kluun 2003, p. 82 of 85.



verwijzen naar de werkelijkheid heeft hij immers een doorbreking met niet-literaire 
middelen van zijn vertelling nodig. De kaders zijn en blijven bovendien tekens van de 
werkelijkheid, en verwijzen zo eerder naar hun eigen verwijzende functie, dan naar de 
ʻechteʼ werkelijkheid.
 Ook Kluuns wramples zijn in zijn optiek voorbeelden van doorbrekingen van het 
gebruikelijke literaire patroon. In Komt een vrouw bij de dokter staat een 
woordenboekachtige definitie: 

 ʻWrample [wrempel] [< Eng] (m.), lett.: written sample: een muziek- of 
 tekstfragment dat wordt ingepast in een geschreven tekst. Vgl: wramplen, 
 wrampling. Variant op wat in de muziek <met name hiphop en house> bekendstaat 
 als een sample; een eerder door derden opgenomen muziekfragment dat gebruikt 
 wordt als onderdeel voor een nieuw stuk muziek.ʼ175 

Die naam wrample is overigens wat ongelukkig gekozen. Waar in de muziekwereld, waar 
het woord sample uit stamt, sampling veelal staat voor een manier van muziek maken 
waarbij de sample, het hergebruikte muziekfragment, integraal onderdeel uitmaakt van de 
structuur van het nieuwe muziekstuk, werkt Kluun juist met duidelijk gemarkeerde stukken 
tekst, die de verteltekst onderbreken, en er niet de voortgang van bepalen.176 Ook de 
claim dat in Komt een vrouw bij de dokter muziekfragmenten in de tekst ingepast worden, 
klopt niet helemaal. Er wordt immers alleen uit songteksten geciteerd. Wrampling is dus 
feitelijk niets anders dan intertekstueel citeren. Hieronder zal blijken dat de wrample wel 
een eigen set van ʻspelregelsʼ heeft, maar die blijken vooralsnog niet uit de definitie.
 De wrample wordt, mede door die ʻwoordenboekdefinitieʼ gepresenteerd als iets 
nieuws en onbekends. Dat wordt in het gebruik ervan niet helemaal waargemaakt. Deels 
is dat omdat Kluun blijkens zijn Effie-aanvraag verwacht dat intertekstuele verwijzingen 
naar reclame of populaire muziek niet gewaardeerd zullen worden. Al sinds (de 
canonisering van) Bezette stad van Paul van Ostaijen echter kijkt bijna niemand er nog 
van op als in een literaire tekst een reclame geciteerd wordt. Dat Kluuns verwijzingen niet 
zo schokkend en vernieuwend zijn als hij lijkt te denken, betekent echter niet dat er geen 
interessante conclusies te verbinden zijn aan zijn gebruik van intertekstualiteit.
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175 Anoniem, ʻEffiecaseKluun.docʼ p. 3.
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naar de sample-muziek van DJ Shadow interpreteert bij Dirk van Weelden. Zie Buelens 2005, p. 202 - 204.



 Zoals je soms bij bepaalde auteurs vermoedt dat het spel dat ze spelen met 
gewichtige en obscure intertekstuele referenties bedoeld is als een aanduiding van hun 
eigen superieure belezenheid en intelligentie, lijkt het er bij Kluun op dat zijn verwijzingen 
in de eerste plaats een beeld van hem moeten geven als een gewone, sympathieke vent, 
die wars is van intellectuele moeilijkdoenerij. Zijn verwijzingen projecteren een grote 
voorkeur voor volkse uitingen en massacultuur. Smartlappen, popliedjes, film, televisie, 
cabaret: Kluun kiest de bronnen voor zijn citaten zodanig dat er niet te veel interesse in de 
hoge cultuur uit blijkt. Als hij bijvoorbeeld uit Turks fruit citeert, dan doet hij dat uit de film, 
niet uit de roman.177

 Net als bij de kaders zorgt de lay-out van Kluuns roman ervoor dat de verwijzingen 
apart komen te staan van de hoofdtekst. Boven elk (genummerd) hoofdstuk staat een 
motto, door de auteur ook onder de wrample-categorie geschaard, dat sowieso geen 
plaats heeft in de romantekst. Als er in de tekst geciteerd wordt, gebeurt dit netjes met een 
asterisk en een bronvermelding onderaan de pagina.
 Dit betekent in de praktijk dat Kluuns intertekstualiteit de ene tekst, zijn roman, zo 
veel mogelijk scheidt van de andere, geciteerde teksten. Zoals ik al zei: de intertekstualiteit 
is niet in de structuur van de roman geïntegreerd. Dit betekent dat er vooral geen sprake is 
van een disruptieve vorm van intertekstualiteit. Anders dan in veel ʻpostmoderneʼ romans - 
postmodern in de wijze waarop Bart Vervaeck die term gebruikt - wordt de scheiding van 
de domeinen van tekst en werkelijkheid dus niet in twijfel getrokken door een structurele 
vermenging van die twee domeinen. Door zijn interteksten zo opzichtig te scheiden van de 
romantekst, doet Kluun eerder het tegenovergestelde: de intertekst is een soort 
toevoeging aan de ongeproblematiseerde werkelijkheidsbeschrijving die Kluun zijn lezers 
voorschotelt.
 Er is nog een andere manier waarop Kluuns intertekst functioneert. Die heeft 
rechtstreeks te maken met wat ik net ook al aanstipte: dat hij wel een heel specifiek soort 
bronnen gebruikt. Het gaat hier erg vaak om bronnen die zelf al een hoge mate van 
affiniteit laten zien met het discours van het authentieke. Zo valt het op dat een aanzienlijk 
deel van alle mottoʼs afkomstig is van Bruce Springsteen, een rauwe rocker met het hart 
op de goede plaats, die in zijn muziek en zijn performance telkens tracht om zo veel 
mogelijk echtheid en authenticiteit uit te stralen. Dat geldt evenzeer voor Kluuns 

90

177 Kluun 2003, p. 21. Na het citaat wordt als vindplaats vermeld: ʻJan Wolkers, uit Turks fruit (1973)ʼ. De film 
is uit dat jaar, de roman is vier jaar eerder uitgegeven.



Nederlandstalige popcitaten.178 Die zijn ofwel afkomstig van bands die zich in een 
Nederlandse context op dezelfde manier als Springsteen presenteren, zoals de Tröckener 
Kecks, The Scene of De Dijk, of uit smartlappen van André Hazes of Danny de Munk.
 De auteur, want het is niet de verteller die de mottoʼs plaatst, en in de mottoʼs zijn 
veruit de meeste citaten te vinden, presenteert zich dus op deze manier wederom als een 
authentiek individu. Hij heeft een uitgesproken normale, niet-pretentieuze smaak, en geeft 
blijk van cultuuruitingen te houden, of die in elk geval voor zijn roman relevant te achten, 
waarin het authentieke gerepresenteerd wordt. Denken we deze strategie echter even 
door, dan openbaart zich een fundamenteel probleem.
 Om zijn zo veel mogelijk als direct en onproblematisch geconcipieerde 
werkelijkheidsbeschrijving niet in gevaar te brengen, moest Kluun, zo zagen we net al, zijn 
intertekst scheiden van de rest van de roman. Dat gedachte vermogen om in de roman zo 
dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen, wordt echter doorkruist door het tweede doel 
van de intertekstuele referenties, namelijk het aanwezig stellen van het authentieke.
 Wat die verwijzingen naar authentieke bronnen doen is namelijk het volgende: 
doordat het authentieke niet rechtstreeks, maar via een teken van authenticiteit in de 
roman geplaatst wordt, komen we ineens in een hele reeks van verwijzingen terecht. 
Bruce Springsteen is namelijk ook al authentiek doordat hij in zijn muziek en performance 
verwijst naar andere tekens van authenticiteit, van zijn gescheurde spijkerbroeken tot de 
working class heroes die zo vaak het onderwerp van zijn liedjes zijn. De Dijk bijvoorbeeld 
haalt dan weer haar authentieke waarde onder andere uit schatplichtigheid aan als 
authentiek geziene muziekstijlen, zoals de blues, maar ook aan muzikale overeenkomsten 
met Springsteen.
 Doordat er in Komt een vrouw bij de dokter zo vaak van verwijzingen gebruik 
gemaakt wordt om het authentieke aanwezig te stellen, wordt die authenticiteit 
problematisch. Want zijn niet zowel stijl als structuur van Komt een vrouw bij de dokter 
opgebouwd volgens conventies die echtheid en authenticiteit aanduiden? Is niet ook het 
kader zoals het door Kluun wordt gebruikt een teken van het echte, een variant op het 
werkelijkheidseffect? 
 Zo ontstaat er een dubbel beeld. Enerzijds is Komt een vrouw bij de dokter zonder 
meer authentiek te noemen. Telkens wordt het authentieke in de romanstructuur 
verweven. Anderzijds is die authenticiteit nergens onproblematisch. Kluuns strategieën 
van authenticiteit zijn op te delen in twee soorten: strategieën die op conventies 
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gebaseerd zijn, zoals de stijl en de opbouw van zijn roman, en strategieën die van 
verwijzingen gebruik maken. In beide gevallen ontbreekt er een essentie: conventies 
stoelen niet op objectieve waarden, maar op overgeleverde normen, en verwijzingen 
blijken nergens een oorsprong te houden, maar zich in een eindeloze keten tot elkaar te 
verhouden.
 Zoals ik al in het eerste hoofdstuk duidelijk heb gemaakt, kan het authentieke als 
concept niet zonder een essentie, zonder een objectieve grounding in de werkelijkheid. 
Die essentie en die werkelijkheid worden bij Kluun alleen maar in tekens van het 
essentiële en het werkelijke aangeduid. Daarmee komt er een innerlijke tegenstrijdigheid 
boven die van Komt een vrouw bij de dokter weliswaar een boek maakt dat vele 
referenties aan het authentieke bevat, maar er ook voor zorgt dat de roman niet authentiek 
kan zijn.
 Tegelijkertijd is die laatste een opmerking die ook niet helemaal vol te houden is. De 
ontvangst van Komt een vrouw bij de dokter wijst een hele andere kant op. In paragraaf 2 
van dit hoofdstuk kwam Arie Storms recensie van de roman al aan bod. Storm brengt 
Komt een vrouw bij de dokter noch expliciet, noch impliciet met het authentieke in 
verband. Kluuns lezers echter, zo zagen we aan de ingezonden brieven uit Het Parool, 
waren wel gevoelig voor de authenticiteit van Komt een vrouw bij de dokter. In de 
volgende paragraaf zullen we zien dat veel lezers hun waardering voor de roman (en het 
fenomeen Kluun) baseren op het authentieke dat ze in roman en auteur aantreffen.
 In hoofdstuk 1 beweerde ik al dat het authentieke moeilijk theoretisch te bevatten is, 
omdat het telkens in het niets oplost wanneer er te veel over wordt nagedacht. Dat 
betekent in principe dat niets werkelijk authentiek is. Een roman (of een beeld, een 
popsong of een gedicht) kan echter wel de ervaring van authenticiteit bieden. Blijkens het 
grote verkoopsucces en wijze waarop lezers hun waardering voor Kluun onder woorden 
brengen, slaagt Komt een vrouw bij de dokter daar wel in.
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5. Het commercieel authentieke deel 2: het merk Kluun

ʻ[H]et publiek is Kluuns grote medestanderʼ schrijft Jos Joosten, en er is niemand die daar 
meer nadruk op wenst te leggen dan Kluun zelf.179 De eerste paginaʼs van Komt een 
vrouw bij de dokter zijn gewijd aan positieve reacties van lezers.180 De eerste twee quotes 
komen weliswaar van gerespecteerde media, namelijk De Volkskrant en NRC 
Handelsblad, maar daarna komen bijvoorbeeld Paul de Leeuw, Marie Claire, Spits, en 
Viva aan het woord: echte low brow massamedia.181 Na de mediareacties is bovendien 
nog meer ruimte gereserveerd voor meningen van ʻgewoneʼ lezers die op Kluuns website 
hun reactie achtergelaten hebben. Daarin wordt telkens gerefereerd aan de echtheid, de 
eerlijkheid, de openhartigheid van de roman. Walther zegt bijvoorbeeld: ʻComplimenten, 
en mocht er maar 50 % van waar zijn: je bent een hufter, maar wel een goeie.ʼ182

 De 685 reacties op de website van Kluun laten eenzelfde beeld zien: lezers 
benadrukken vaak dat ze weinig lezen, ze bewonderen de oprechtheid en de eerlijkheid 
van Komt een vrouw bij de dokter en ze zijn positief over de mogelijkheden tot identificatie 
die het boek biedt.183 De hele constellatie waarin de ongetrainde lezer zo serieus 
genomen wordt dat hij of zij met een reactie op internet zich een plaats kan verwerven in 
de roman als een (bijna) even grote literaire autoriteit als het NRC of De Volkskrant is 
uniek te noemen. Bovendien schrijven de lezers hun reacties vaak rechtstreeks, op 
familiaire toon, met persoonlijke details aan Kluun. Ze bewonderen hem, en niet zijn 
verteller Stijn, om wat hij in de roman doet, of keuren Kluuns vreemdgaan af, niet de 
ontrouw van Stijn.184
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179 Joosten 2008, p. 69.

180 Dat betekent hier: de eerste paginaʼs in mijn druk van Komt een vrouw bij de dokter, de negenendertigste 
druk uit juli 2007.

181 ʻDat de bewuste citaten [uit De Volkskrant en NRC Handelsblad, JvR] helemaal niet afkomstig zijn uit 
literaire kritieken op het boek, wordt niet vermeld. Die suggestie wordt wel gewekt en zelfs versterkt doordat 
bij het tweede citaat de schrijver met naam en toenaam wordt vermeld: Adriaan Jaeggi, niet alleen journalist 
maar óók een literair auteur.ʼ Joosten 2007, p. 4.

182 Kluun 2003, p. 3.

183 Martijn: ʻHeb het in 2 dagen uitgelezen, een hele prestatie voor een ongetrainde lezer als ik! (al zeg ik het 
zelf)ʼ. Maj: ʻ[M]am heeft 3 keer borst kanker gehad ze leeft nog gelukkig!ʻ Lonnieke: ʻJe gevoel en ervaring 
op zo'n manier onder woorden kunnen brengen en een minder empatisch aangelegd persoon dan die 
persoon eigenlijk zou willen, op zó'n manier raken met je verhaal... Echt, te gek. Knap ook, die openheid.ʼ 
Allen op http://www.kluun.nl/lees.php?i=1&s=r, geraadpleegd op 25 februari 2008.

184 De reactie van Walther is representatief voor veel andere reacties. Zie http://www.kluun.nl/lees.php?
i=1&s=r.
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 In de derde paragraaf van dit hoofdstuk liet ik al zien dat de verantwoording bij 
Komt een vrouw bij de dokter impliciet een bepaalde leesstrategie suggereert. De 
reagerende internetters blijken zich over het algemeen te houden aan die leeswijze. Kluun 
is gelijk aan Stijn, en dat het echt gebeurd is, is een reden om het boek en de eerlijkheid 
van de auteur te bewonderen en maakt identificatie makkelijker. Het is net zoals het bij 
moeder, tante, zus of vriend was. Kluun is in de ogen van de lezers zelf een marker van 
het authentieke geworden. Aan de hele manier waarop hij zichzelf en zijn boek 
gepresenteerd heeft, kun je aflezen dat dit van meet af aan de bedoeling was. Hij heeft er 
ook telkens blijk van gegeven dat hij weinig vertrouwen in de professionele lezer had om 
die authenticiteit te herkennen. Dat verklaart ook deels waarom Kluun de gewone lezer 
zoʼn belangrijke stem toe wenst te kennen in de receptiegeschiedenis van Komt een 
vrouw bij de dokter.
 Authenticiteit is het belangrijkste kenmerk van het merk Kluun: 'Het merk Kluun? 
Rauw, gevoelig, dicht bij de lezer, verrassend, luis in de pels van de gevestigde orde,ʼ 
aldus het merk zelf.185 Niet alleen in dit interview, uit een marketingblad, dicht Kluun 
zichzelf de status van een merk toe: zowel Kluun zelf als zijn interviewers spreken keer op 
keer over Kluun als een merknaam. Hij maakt er ook een sport van om zelf allerlei 
kenmerken van dat merk (de wrample en zijn schrijfstijl bijvoorbeeld) Kluuniaans te 
noemen. Een merk duidt niet alleen een bepaalde producent van een product aan, maar 
koppelt die naam ook aan een aantal kenmerken waar het merk, en daarmee al zijn 
producten, geassocieerd kunnen worden. De slogan is dan de officiële uiting van de 
belangrijkste waarden die van het merk verwacht kunnen worden. In dit geval zou de 
opsomming uit het hierboven aangehaalde interview aardig dicht bij zoʼn slogan kunnen 
komen.
 Dat Kluun zijn naam ziet als een merk brengt een hoop aan het licht over de manier 
waarop zijn werk gelezen kan worden. Het plaatst zijn werk in een theoretische context 
waarover ik in hoofdstuk 1 ook al sprak, namelijk de opvattingen van Jameson en 
Baudrillard over het laat-kapitalistische postmodernisme. Immers, door van zijn 
schrijversnaam een merknaam te maken, maakt Kluun van zijn werk een commodity. 
Vooral het werk van Jameson kan gezien worden als een poging om grip te krijgen op het 
postmoderne kunstwerk als een commodity. 
 Ik hoop hierboven al voldoende duidelijk gemaakt te hebben dat aan Kluuns 
schijnbare literaire simpelheid een hele reeks van opvattingen gekoppeld is, die erg 
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interessant zijn, omdat ze pretenderen rechtstreeks in te gaan tegen de opvattingen in het 
literaire veld zoals die door Kluun gezien worden. De tegenstelling tussen authentiek en 
inauthentiek staat centraal in de polemiek die Kluun aangaat met (zijn constructie van) het 
literaire veld.
 Om te beoordelen hoe gerechtvaardigd het is om Kluun een merk te noemen is, 
geloof ik niet mijn taak. Ik denk ook dat het veel interessanter is om uit te gaan van wat 
Kluun in dit geval over zichzelf zegt en het effect van die self fashioning door te denken. 
Daarbij wil ik ten eerste de wijze waarop ʻKluun als merkʼ in zijn werk en in zijn publieke 
optreden gerepresenteerd wordt onderzoeken. De positionering van de schrijver als een 
merk heeft gevolgen voor zowel de manier waarop zijn roman gelezen kan worden, als 
voor het beeld dat zo van de auteur ontstaat. Ook daar zal ik aandacht aan besteden. Dat 
zal ik doen via de al eerder besproken theoretische opvattingen van Baudrillard en 
Jameson over het kunstwerk in de laat-kapitalistische, postmoderne culturele omgeving.

Kluuns stijl is in elk geval een heel consequent volgehouden feature van het merk Kluun. 
Uiteraard geldt het voor veel meer schrijvers dat een herkenbare en duidelijke eigen stem 
de verkoop van hun boeken kan helpen. Kluun benoemt die stijl echter telkens als iets dat 
hem heel duidelijk apart zet van de traditionele Nederlandse auteurs. Illustratief is in dit 
verband dat Kluun zichzelf in interviews enkele malen met de Rolling Stones vergelijkt.186 
Bovendien komen de stijl en de inhoud van alles wat hij publiekelijk doet, sterk overeen 
met de waarden die zijn schrijfstijl vertegenwoordigt: eerlijkheid, rauwheid, oprechtheid en 
een bepaalde populistische tegendraadsheid.
 De manier waarop Kluun schrijft, functioneert zo op een eenzelfde manier als de 
huisstijl van een sterk geprofileerd merk: het product is dankzij de verpakking onmiddellijk 
herkenbaar. Vorm en inhoud worden zo verpakking en product. De consument weet 
meteen als hij een paar zinnen van Kluun gelezen heeft, als hij hem een keer op TV 
gezien heeft, wat voor vlees hij in de kuip heeft.
 Ook de kenmerkende kaders werken mee aan het eigen maken van Kluun. 
Bovendien verwijzen ze naar een heel andere tekstsoort dan de roman: de glossy 
journalistiek. Dat in die vorm van journalistiek consumeren een bepalende rol inneemt, 
behoeft weinig argumentatie. Zo werken de kaders als identificatiemiddel voor het merk 
Kluun, terwijl ze tegelijk refereren aan de merkcultuur waar Kluun zijn eigen naam ook in 
wil zien functioneren.
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 Door zijn product zo duidelijk de signatuur van een consumptieartikel mee te geven, 
bereikt Kluun overigens nog een heel ander effect: met een grote verkoop ervan neemt 
ook het symbolisch kapitaal ervan toe. Het is dezelfde logica die ook achter de hitparade 
schuilt, getuige ook deze interview-quote: ʻaltijd dat dedain over de Heleen van Royens, 
de Gipharts, de Kluuns. Maar het is een beetje zoals: fifty million Elvisfans [sic] can't be 
wrong.ʼ187 Hoge verkoopcijfers fungeren als een indicatie dat een boek kwaliteit bezit. Het 
is duidelijk dat Kluun zijn commerciële succes ziet als indicatief voor de (literaire) kwaliteit 
van zijn werk. Daarom probeert hij wellicht met zijn website en de quotes in zijn boek ook 
zo vaak de waardering van de gewone lezer te laten zien: die vertegenwoordigt namelijk in 
dit geval het grote publiek.
 De vermenging van de waarden van het culturele veld met die van de economie 
maakt het mogelijk om op deze manier over kwaliteit te oordelen. Het culturele product is 
in deze constellatie een commodity, iets waarvan de waarde bepaald wordt door hoe 
graag het publiek het wil hebben en nergens anders door.188 Zoals ik al zei wordt 
popmuziek al sinds haar ontstaan zo beoordeeld: in de wereld van de Top 40 is de best 
verkochte single ook automatisch de beste. Ook als het niet om verkoop per se gaat, 
wordt populariteit vaak gezien als graadmeter voor artistieke kwaliteit. Best of-lijsten van 
de hele popgeschiedenis worden gerangschikt volgens het aantal stemmen dat de liedjes 
krijgen, en bij Idols wordt de minst populaire kandidaat uit het TV-programma gezet.
 Het is niet voor niets dat Kluun het liefst citeert uit popliedjes. Het Top 40-segment 
van de popmuziek is de ultieme playground voor het culturele product als een commodity 
form, en er zijn weinig liedjes waar Kluun zijn mottoʼs en citaten vandaan haalt die niet in 
de (album-)hitlijsten gestaan hebben. ʻ[I]n postmodern culture,ʼ zo schrijft Fredric 
Jameson, ʻ“culture” has become a product in its own right; the market has become a 
substitute for itself and fully as much a commodity as any of the items it includes within 
itself.ʼ189 Het is in deze context opvallend dat de opkomst van de popmuziek, vanaf het 
midden van de jaren vijftig, praktisch samen valt met het begin van Jamesonʼs late 
capitalism, en dat de absolute doorbraak van pop in de jaren zestig plaatsvindt, waarin 
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terug te vinden. Daarbij vergeleken was Marxʼ ʻ“fetishism” of commoditiesʼ slechts kinderspel. In de 
vermenging van wat nodig is om te overleven (ʻlifeʼ) met de manier waarop de consument op het 
geconsumeerde artikel zijn verlangens projecteert en uit het bevredigen van die verlangens zijn identiteit 
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luxegoederen, zoals bij Marx het geval was, maar ook in de noodzakelijke consumptieartikelen van het 
leven. Zie Jameson 1991, p. x.

189 Jameson 1991, p. x.



ook Jameson een breukmoment ziet: ʻthe economic preperation of postmodernism or late 
capitalism began in the 1950s, after the wartime shortages of consumer goods and spare 
parts had been made up, and new products and new technologies (not least those of the 
media) had been pioneered.  On the other hand, the psychic habitus of the new age 
demands the absolute break, strengthened by a general rupture, achieved more properly 
in the 1960s.ʼ190

 Als we hem in deze theoretische context lezen, refereert Kluun met het overgrote 
deel van zijn intertekstuele aanhalingen ook aan het culturele product als een commodity. 
We zagen al dat de Kluuniaanse intertekst eveneens verwijst naar het authentieke. 
Combineren we deze twee bevindingen, dan wijzen de wramples van Kluun op een vorm 
van het authentieke die functioneert als een consumptieartikel. Ook op allerlei andere 
manieren speelt de commodity een belangrijke rol in Komt een vrouw bij de dokter.
 De personages in Kluuns debuut worden telkens neergezet als mensen die hun 
identiteit vanzelfsprekend ontlenen aan wat ze consumeren. Het wemelt er van de 
merknamen. Dat hoofdpersoon Stijn bij een reclamebureau werkt is dan ook niet alleen in 
een op de auteursbiografie gerichte leeswijze relevant. Stijn heeft van commodification zijn 
werk gemaakt en van consumeren zijn lifestyle. Ook de plaatsen waar geconsumeerd 
wordt zijn op die manier relevant. Denk bijvoorbeeld aan een van de belangrijkste 
betekenisruimten in Komt een vrouw bij de dokter, de horecagelegenheid. Elke kroeg, elke 
club, elk restaurant heeft zijn eigen uitleg in een kader meegekregen. In die kaders wordt 
vaak de identiteit beschreven die het café of de club aan zijn bezoeker verleent. Zie 
bijvoorbeeld de kaders over La Bastille, Palladium en de Surprise in hoofdstuk 23.191

 Ook het café dat je bezoekt kan je een bepaalde mate van authenticiteit verlenen, 
zo blijkt uit de beschrijving van De Bommel in Breda: ʻMet carnaval komt elke zichzelf 
respecterende (ex-)Bredaënaar hier om te zien en gezien te worden. Het publiek is er op 
die dagen mooier en geiler dan in welke tent in Amsterdam ook en het is Brabant: de 
mensen zijn er echt.ʼ192 In De Bommel in Breda kan je je met carnaval tooien met een 
masker van echtheid.
 Het meest in het oog springende gebruik van consumptieartikelen als kenmerkende 
artikelen voor de identiteit van het individu vindt plaats in het afsluitende hoofdstuk van 
Komt een vrouw bij de dokter. Stijns vrouw Carmen is gestorven. Dan volgt een epiloog 
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waarin Stijn Carmens dood begint te verwerken. De begrafenisondernemer heeft het huis 
verlaten en Stijn gaat naar bed voor de eerste nacht zonder zijn vrouw. In bed verheugt 
Stijn zich op een cappuccino op het terras van Het Blauwe Theehuis de volgende dag. Hij 
kijkt nog wat televisie. Als hij wil gaan slapen, ziet hij ʻeen paar witte gympen met groen-
rood-groene bandʼ staan van Carmen. ʻDe Gucciʼs waar ze zo lang over heeft 
getwijfeld.ʼ193 In een gebaar dat het allerlaatste is van de roman, besluit Stijn het lijk van 
Carmen de schoenen aan te trekken. Zelfs als zijn vrouw al gestorven is, wordt ze nog 
gehuld in wat misschien wel de ultieme commodity is: de merksneaker.194

 De consumptiemaatschappij die zoʼn belangrijk thema in Komt een vrouw bij de 
dokter is, fungeert tegelijkertijd als het geïntendeerde receptiekader van het boek. De 
receptie in de literaire wereld werd immers als negatief voorzien. De roman zou het van 
zijn fans moeten hebben. 
 In het modernisme probeerde (of pretendeerde) niet alleen de literatuur, maar ook 
de kritiek  om zo veel mogelijk buiten de economische wetten van de 
consumptiemaatschappij te functioneren. De plaats van Kluuns roman is nu juist middenin 
die global marketplace. Dat levert een interessant conflict op. De theoretische inzichten 
van Jameson en Baudrillard over kunst als commodity laten, zoals we al zagen in 
hoofdstuk 1, in principe geen ruimte voor het authentieke. We hebben hier evenwel te 
maken met een roman die in artistiek opzicht niet alleen op authenticiteit als belangrijkste 
waarde drijft, hij wordt ook massaal zo gelezen. Tegelijkertijd is Komt een vrouw bij de 
dokter een uitgebreide viering van de laat-kapitalistische consumptiemaatschappij. Tussen 
theorie en praktijk gaapt hier dus een enorme kloof.
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194 De beschrijving van die merkschoenen lijkt overigens erg veel op het paar schoenen dat op de voorkaft 
van Komt een vrouw bij de dokter is afgebeeld. Ze staan in een etalage, klaar om gekocht te worden. Het 
uiterlijk van het boek verwijst op die manier eveneens naar de cultuur van commodification. In een interview 
in Het Parool gaat Kluun in op het belang van een goede cover. ʻDe cover van een cd of lp bijvoorbeeld, die 
is altijd hetzelfde. In Nederland, Amerika, overal. En als de artiest op tournee gaat, komt het beeld van die 
cd-cover weer terug op het toegangskaartje, en waarschijnlijk ook op het podium. Die cover is een merk. Hij 
roept meteen een beeld op. Maar wat zie je bij boeken? Elke uitgave is weer anders. De veertiende druk van 
Turks Fruit heeft een andere cover dan de eerste of de twintigste. Dat tekent weer: het gaat in de literatuur 
alleen om de inhoud. Het is een soort minderwaardig doen over alles wat te maken heeft met de verpakking. 
Maar ik vind de cover een onderdeel van het boek, onderdeel van het concept, dus bij mijn boeken blijft-ie 
altijd hetzelfde: ook bij midprice-uitgave of de pocket. Mensen moeten het meteen herkennen, net zoals je 
dat vroeger had met een lp-hoes.ʼ (Van der Beek 2005, z. p.) De voorkaft is hier dus ʻonderdeel van het 
conceptʼ, en de afbeelding lijkt nogmaals te benadruken hoe belangrijk consumeren in Komt een vrouw bij 
de dokter is.



6. Conclusie: Kluuns hyperreële authenticiteit

Bourdieu beschrijft in Les règles de lʼart hoe in het modernisme het literaire veld ontstaat 
uit de behoefte om zich aan de invloed van de heersende klasse te ontworstelen. Hij richt 
zich specifiek op de Franse politieke en literaire situatie van de jaren 1830 - 1880. Volgens 
Bourdieu kenmerkt die tijd zich door de opkomst van een nieuwe machtige klasse van rijke 
mannen zonder al te veel culturele opleiding of interesse.

 [I]t is clear that the literary and artistic field is constituted as such in and by 
 oppostion to a ʻbourgeoisʼ world which had never before asserted so bluntly its 
 values and its pretention to control the instruments of legitimation, both in the 
 domain of art and in the domain of literature, and which, through the press and its 
 hacks, now aims to impose a degraded and degrading definition of cultural 
 production. The distaste mixed with content inspired in writers (Flaubert and 
 Baudelaire notably) by this regime of upstarts with no culture entirely governed by 
 the false and the dubious, and the credit granted by the court to the most common 
 literary works, the very ones the press serve as a vehicle for and celebrate, 
 combined with the vulgar materialism of the new masters of the economy and the 
 sycophantic servility of quite a number of writers and artists, have in no small way 
 contributed to favouring a break with the ordinary world that is inseparable from the 
 constitution of the world of art as a world apart, an empire within an empire.195

Het is duidelijk dat in Bourdieuʼs conceptie van het literaire veld de tegenstelling tussen 
artistiek en oprecht enerzijds, en bourgeois en vals anderzijds vanaf het begin een 
belangrijke rol speelt. Bourdieu noemt de wijze waarop in het nieuw ontstane 
modernistische literaire veld met de markt omgegaan wordt, ʻan economic world upside 
downʼ. Het kunstwerk is, omdat het buiten de wereld van de bourgeois geplaatst wordt, 
zonder prijs. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. Populariteit en 
commercieel succes werden verdachte waarden.196

 Om in het modernisme autonoom of authentiek te kunnen zijn, moest het kunstwerk  
dus zo veel mogelijk buiten de sfeer van de commercie, buiten de werking van de markt 
geplaatst worden. Kluun draait dit principe volledig binnenstebuiten: zijn debuut staat vol 
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met consumptieartikelen die authenticiteit aanduiden. Komt een vrouw bij de dokter lijkt 
zelf ook op die manier geconcipieerd te zijn: als een product dat aan de commodification 
van het authentieke zowel zijn economische als zijn artistieke waarde ontleent.
 Dat betekent dus niet dat Komt een vrouw bij de dokter authentiek is. Het is aan de 
ene kant zo dat het boek slechts een teken van het authentieke is, dat zijn echtheid aan 
een hele reeks van verwijzingen tracht te ontlenen. Hetgeen waarnaar verwezen wordt (de 
traditie, popmuziek, Kluuns eigen imago) leunt zelf echter ook al op andere verwijzingen 
en op conventionele verhoudingen. Het is bovendien duidelijk dat ook Kluuns authenticiteit 
in een dialectische relatie met het inauthentieke (voornamelijk: Kluuns perceptie van de 
literatuur) ontstaat. Zo komen we bij de zoektocht naar het authentieke in het werk van 
Kluun in een eindeloze reeks van tekens zonder ultieme referent terecht.
 Aan de andere kant echter, wijzen de reacties van Kluuns lezerspubliek erop dat 
het zeer wel mogelijk is om Komt een vrouw bij de dokter te lezen als een authentiek 
verslag van een succesvolle man over de dood en de ziekte van zijn vrouw. Het is dus 
duidelijk dat er een grote kloof bestaat tussen de leeswijze die ik hier gekozen heb, en de 
manier waarop veel kopers van Komt een vrouw bij de dokter gelezen hebben. In beide 
leeswijzen speelt authenticiteit een grote rol, zoals we al gezien hebben. Dit maakt het 
extra opvallend dat het authentieke in de ene leeswijze wel mogelijk is, en in de andere 
niet.
 In mijn theoretische context is het zo dat telkens als in Komt een vrouw bij de dokter 
getracht wordt aan het echte, aan het authentieke te raken, er alleen maar tekens van 
echtheid en authenticiteit voorhanden blijken. Nu zou je kunnen zeggen dat dit geldt voor 
elk boek, als je het leest met Baudrillard in je rechter- en Jameson in je linkerhand. Het 
boeiende van Komt een vrouw bij de dokter is echter juist dat het aan de ene kant zo 
overduidelijk en zo vaak authentiek probeert te zijn, terwijl het aan de andere kant waar 
het maar kan verwijst naar de laat-kapitalistische wijze van produceren en consumeren, 
die volgens de theorieën die ik daarover aanwend in het eerste hoofdstuk, het einde zou 
betekenen van het authentieke.
 Vaak verwijst dezelfde intertekstuele referentie naar zowel het authentieke als naar 
het proces van commodification dat cruciaal is voor het ontstaan van de hyperreality van 
Baudrillard. Ik heb eerder al betoogd dat een verlangen naar authenticiteit er een 
aanduiding van kan zijn dat het juist verdwenen is. Verlangen is ook hetgeen dat 
commodities maakt: niet hetgeen dat begeerd wordt is uiteindelijk het begeerde, maar de 
begeerte zelf. De postmoderne mens volgens Baudrillard verlangt niet om iets te hebben, 
maar om het verlangen zelf. Dit betekent dat geen enkel bezit dit verlangen op kan heffen. 

100



Zodra de het ene artikel dus geconsumeerd is, wordt het verlangen doorgeschakeld naar 
een volgend product.
 Producten die als authentiek gepresenteerd worden, zijn evenzeer onderhevig aan 
dit proces als alle andere producten. Wellicht is het verlangen naar de authentieke 
commodity nog wel groter dan naar al het andere, omdat in de laat-kapitalistische 
consumptiemaatschappij het authentieke sowieso alleen maar verlangd, en niet verkregen 
kan worden. In zekere zin hebben we dan dus te maken met het ultieme onvervulbare 
verlangen. Misschien is dat wel de reden waarom Kluun zijn boek zo opzichtig prettig 
consumeerbaar heeft gemaakt: om dat dubbele verlangen bij de consument, naar het 
echte en naar de commodity zo veel mogelijk aan te wakkeren.
 We hebben al gezien dat de hoeveelheid waarin een cultureel product 
geconsumeerd wordt, in bepaalde opvattingen over cultuur een aanduiding van de waarde 
ervan is. Als het nu waar is dat Kluun zich juist bij die opvattingen aansluit, dan maakt de 
status van consumptieartikel die hij aan zijn boek meegeeft, dat de waarde van de roman 
(deels) in zijn makkelijke consumeerbaarheid gelegen is. Inderdaad, Kluun schrijft 
eenvoudige boeken omdat hij er veel van wil verkopen. Die verkoop is er dan echter ook 
meteen de legitimatie van. Bovendien zien we dat veel van Kluuns lezers tevreden 
consumenten zijn. Dat duidt er dus op dat Komt een vrouw bij de dokter in deze 
constellatie niet alleen een commercieel, maar ook een artistiek succes is.
 Deze constatering brengt een theoretisch probleem met zich mee. Komt een vrouw 
bij de dokter is een roman die precies doet wat hij zou moeten doen: succesvol zijn. Dat 
succes is in hoge mate te danken aan de authenticiteit van roman en auteur. Dat betekent 
dat het blijkbaar, ondanks alle theoretische tegenwerpingen, mogelijk is om Kluun te 
ervaren als authentiek. Het zou daarom best wel eens zo kunnen zijn dat Komt een vrouw 
bij de dokter ons er op wijst dat het nogal meevalt met dat simulacrum en die 
commodification van het hele postmoderne leven.
 Uiteindelijk is noch de ene, noch de andere positie echt bevredigend. De opzet van 
deze roman veronderstelt, net als de auteur, dat het mogelijk is om aan het authentieke te 
raken. Uit de verkoopcijfers, maar ook de vele gedocumenteerde lezersreacties, blijkt dat 
dit voor veel lezers ook mogelijk is: ze geven er blijk van de roman als authentiek ervaren 
te hebben.
 Hierboven gaf ik echter al aan dat het verlangen naar het echte misschien wel het 
ultieme verlangen is in de postmoderne cultuur volgens Baudrillard. Deze constatering 
kan, binnen de kaders van de simulacrumtheorie, een verklaring bieden voor het grote 
succes van Komt een vrouw bij de dokter. De populariteit van de roman duidt er dan niet 
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op dat deze een geslaagde authentieke ervaring biedt, maar dat het boek het verlangen 
naar het authentieke tijdelijk weet te bevredigen.
 Daarnaast vernietigt de manier waarop het authentieke in Komt een vrouw bij de 
dokter gerepresenteerd wordt in dit theoretisch kader elke vorm van authenticiteit. Van 
Komt een vrouw bij de dokter kan dus gezegd worden dat de roman op overstuurde wijze 
authentiek probeert te zijn, maar in die poging telkens de mogelijkheid van het authentieke 
uitveegt. Het boek is bijna ʻhyperauthentiekʼ te noemen. Het grote zwaktebod van deze 
gedachtegang is echter dat hij alleen overtuigend is binnen de opvattingen van de 
simulacrumtheorie.
 Dit maakt het moeilijk om een eenduidige conclusie aan dit hoofdstuk te verbinden. 
Wat echter in beide opvattingen fier overeind blijft, is de vaststelling dat Komt een vrouw 
bij de dokter dwingt tot stellingname over het authentieke. De roman is ofwel een 
duidelijke bevestiging van de onverminderde culturele kracht van het authentieke, ofwel 
een indicatie dat authenticiteit in de postmoderne wereld definitief verleden tijd is.
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Laatste hoofdstuk en conclusie:

Het authentieke.
Bestaat het nu wel of niet?
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Aan het eind van dit onderzoek naar het authentieke in de Nederlandse literatuur, overvalt 
mij de sensatie dat het verre van klaar is - wat overigens niet betekent dat dit project niet 
afgerond is. Tijdens het leeswerk voorafgaand aan deze scriptie, en tijdens het schrijven 
van de scriptie zelf evenzeer, was het meer een uitdaging om te kiezen uit de vele 
invalshoeken en onderwerpen die zich aandienden, dan om geschikt materiaal te vinden. 
Als je er eenmaal oog voor hebt, als je je ervan bewust bent dat het een hot issue in onze 
cultuur kan zijn, dan is het authentieke ineens bijna overal. Ik heb geprobeerd om die 
ervaring in het voorafgaande bescheiden weer te geven door her en der een lijntje uit te 
werpen buiten de context van deze scriptie. Naar popmuziek, naar Louis Paul Boon, naar 
reclame en naar publieke rouw op internet. Deze losse verbanden verrijken hopelijk mijn 
betoog, en zorgen er voor dat het onderzoek dat ik uiteindelijk gedaan heb, in een bredere 
context komt te staan.
 Serieuze kansen voor verder onderzoek zijn onder meer gelegen in een onderwerp 
dat ik hier nog niet aan de orde gesteld heb, maar dat wel relevant kan zijn, ook buiten de 
arena van de schone letteren, en dat is de manier waarop het authentieke ingezet kan 
worden in politieke vertogen in en buiten de literatuur. Zoals hier al herhaaldelijk impliciet 
en expliciet ter sprake gekomen is, gaat het ontstaan van iedere vorm van authenticiteit 
gepaard met mechanismen van in- en uitsluiting. Het authentieke dient gescheiden te 
worden van het inauthentieke, en in die afscheiding vindt authenticiteit zijn legitimatie. 
Zonder nep geen echt, zonder kopie geen origineel en zonder het valse kan er geen 
sprake zijn van onvervalste literatuur.
 Dat mechanisme kan zonder meer ingezet worden in een politieke context, zo heeft 
president Mobutu van het voormalige Zaïre, nu de Democratische Republiek Congo, al in 
de jaren zeventig bewezen. In het kader van zijn Afrikaanse authenticiteitscampagne, 
simpelweg authenticité geheten, verordonneerde Mobutu onder meer dat Westerse 
kostuums voor mannen en minirokken voor vrouwen verboden werden, dat burgers van 
Zaïre hun christelijke of Europese namen moesten vervangen door Afrikaanse, en dat 
priesters die kinderen met een christelijke naam doopten, vijf jaar gevangenisstraf 
riskeerden. De naam Zaïre voor het land dat eerst Congo heette, werd ook in het kader 
van deze campagne van authenticité gegeven. Mobutu zelf liet zijn voornaam en zijn 
tweede naam vallen en werd van Joseph-Désiré Mobutu, Mobutu Sese Seko Nkuku 
Ngbendu wa Za Banga (dat zoiets betekent als “De almachtige strijder die dankzij zijn 
onaflatentende en onbuigbare wil om te winnen, van verovering naar verovering gaat, 
slechts vuur in zijn kielzog achterlatend”).
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 Dit alles, en nog veel meer, werd ondernomen om Zaïrezen in staat te stellen - of 
beter: te dwingen - weer in contact te komen met hun authentieke Afrikaanse achtergrond. 
De campagne van authenticité poogt om de Zaïrese natie en haar bevolking te zuiveren 
van Europese en christelijke invloeden, die de pure Afrikaansheid van het land en haar 
inwoners vertroebelden. De vraag is of dit beleid een oprechte poging was om de 
bevolking haar Afrikaanse identiteit terug te geven, of dat het hier slechts gaat om een 
voorbereiding op het latere ʻMobutismeʼ, de cultus van Mobutu-verheerlijking die op zijn 
beurt weer een uiting was van het steeds megalomaner en dictatorialer wordende beleid 
van Mobutu. In elk geval is het authentieke hier duidelijk gebruikt om het land en haar 
bewoners op te delen in echt en onecht, goed en kwaad, voor- en tegenstanders. Zo 
functioneert het als een instrument van politiek.
 In zijn artikel over politici-dichters ʻImagoprobleem zei u? Over beroemde politici 
met een bijzondere hobbyʼ signaleert Geert Buelens dat ook andere onfrisse figuren uit de 
wereldpolitiek, zoals Radovan Karadzic, Osama Bin Laden en Saddam Hoessein in hun 
literaire uitingen een preoccupatie laten zien met het scheiden van het zuivere en het 
pure, van het onzuivere en het onpure.197 Ook in het idioom van de Vlaamse Beweging 
wordt een dergelijke scheiding nagestreefd, getuige bijvoorbeeld de bundel Zeeland van 
de Oostendse collaborateur-dichter Ferdinand Vercnocke.198 De term authenticiteit valt 
voor zover ik kan overzien niet per se in deze politieke literatuur, maar het zou best wel 
eens de moeite waard kunnen zijn om te kijken of het idioom van deze literatoren niet in 
elk geval allerlei verwante termen gebruikt. In een stukken minder troebel vaarwater kan 
naar ik meen ook de nadruk op het authentieke versus het inauthentieke in de retoriek die 
de kunstenaar vanaf de romantiek van de burger scheidt, die ook in mijn tweede hoofdstuk 
alhier een rol speelt, in een meer politieke lezing ingezet worden.
 Er zijn ook nog voldoende voorbeelden van een op het eerste gezicht minder 
politieke, en meer ʻzuiverʼ literaire signatuur te bedenken waar het idioom van het 
authentieke een rol speelt. Ik noemde in een voetnoot al het werk van Boon, maar ook zijn 
publieke performance en vooral de receptie van zijn werk in Nederland kunnen op 
vruchtbare wijze met het authentieke in verband gebracht worden. In het verlengde 
daarvan speelde de naam van Boon als een signifier van het authentieke recent een rol in 
de discussie naar aanleiding van het NRC-artikel ʻDe Belgen zijn beterʼ van Arjen Fortuijn. 
De naam Boon valt al in de eerste zin van het artikel, dat overigens niet geheel 
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consequent over ʻBelgʼ spreekt waar het Vlaming bedoelt. ʻJonge Vlaamse schrijvers 
tonen zich waardige erfgenamen van Louis Paul Boon, door een eigenzinnige zoektocht 
naar iets wat nieuw en betekenisvol is.ʼ199 Dat artikel bracht een hele discussie teweeg, die 
prima te analyseren zou zijn met als uitgangspunt de gedachte dat Fortuijn in Vlaming wel 
eens een authentieke ander zou kunnen zien, die aan een soort onbeschaafdheid zijn 
echtheid ontleent. De Nederlandse auteur is te geciviliseerd in Fortuijns ogen, hij houdt 
zich te veel bezig met zijn hunkering ʻnaar succes, [en is zich] soms al te zeer bewust van 
de regels van het vak: druk denkend over themaʼs, verhaalopbouw, psychologie van 
personages en meer lemmaʼs uit het Handboek Schrijven. Vervolgens verliezen ze [de 
Nederlandse auteurs] de wereld en zichzelf uit het oog, proberen ze hun obsessies te 
verbloemen in plaats van ze met volle kracht te lijf te gaan.ʼ200 De Vlaming, die nobele 
wilde, trekt zich veel minder aan van regels en voorschriften, en is daarom urgenter, echter 
en authentieker. Louis Paul Boon lijkt in deze redenering te functioneren als het grootste 
voorbeeld van die bepaalde soort authenticiteit, die blijkbaar wel voor de Vlaming, en niet 
voor de Nederlander is weggelegd.
 Fortuijn laat een interessant verlangen naar het authentieke zien, dat blijkbaar wel 
voor de ander, maar niet voor de Nederlander weggelegd is. In dat opzicht zegt Fortuijns 
betoog natuurlijk veel meer over zijn eigen opvattingen over literatuur, en meer over 
Nederland dan over Vlaanderen. Projecteert Fortuijn hier zijn eigen opvatting op de jonge 
Vlaamse auteurs? En wat vinden die Vlamingen eigenlijk van het beeld dat van ze 
geschapen wordt? Allemaal vragen die gesteld zouden kunnen worden.
 Het is niet de bedoeling om hier een kroniek van gemiste kansen te presenteren. Ik 
hoop echter wel te benadrukken dat met een goed oog voor de aanwezigheid en de 
werking van het authentieke in het literaire veld de literatuurwetenschapper zichzelf kan 
voorzien van een nieuw instrument, een nieuwe invalshoek om zijn onderzoek te doen. 
 Helemaal nieuw is die invalshoek trouwens niet. De manier waarop ik in hoofdstuk 
2 van eerder onderzoek van Van den Akker en Oversteegen gebruik heb gemaakt laat 
zien dat in bestaand onderzoek de notie van het authentieke net onder de oppervlakte 
eigenlijk al aanwezig is. Door in mijn onderzoek echter de nadruk te leggen op een 
analyse van het discours van het authentieke in de discussie over vorm en inhoud, denk ik 
hele andere bevindingen gedaan te hebben dan Van den Akker en Oversteegen. In de 
lezing die ik hierboven gepresenteerd heb, zijn het benadrukken van vorm, dan wel 
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inhoud, allebei manieren om aan het literaire werk meer authenticiteit mee te geven. De 
hemelsbrede kloof tussen de literatuur die ʻvormʼ essentieel acht en de literatuur die 
ʻinhoudʼ als belangrijkste kenmerk van goede poëzie ziet, die wel eens gesuggereerd is, 
blijkt dan een kwestie te zijn van een andere aanpak om bij hetzelfde uit te komen: 
authenticiteit. Door bestaande secundaire literatuur iets of wat gekaderd te lezen, met de 
het authentieke in het achterhoofd, is deze zeer bruikbaar om andere richtingen van 
onderzoek op te gaan.
 Die insteek is ook aanwezig in de manier waarop ik gebruik maak van Walter 
Benjamin, Barthes, Baudrillard en Jameson in het eerste hoofdstuk. Niet alleen bieden 
hun theorieën, hoewel ze niet rechtstreeks over het authentieke handelen, een goede 
grounding voor theorievorming over het authentieke, het idee van authenticiteit biedt ook 
mogelijkheden om verder te denken met de ideeën van die belangrijke figuren in de 
literatuurwetenschap. Zo meen ik gedemonstreerd te hebben dat de postmoderne 
gefixeerdheid op het authentieke zowel een ondergraving van de simulacrumtheorie kan 
zijn, als een bevestiging daarvan. Enerzijds zou het authentieke immers in de denkwereld 
van Jameson en Baudrillard een onmogelijkheid moeten zijn, en is het dus een aantasting 
van die theorie als blijkt dat in de postmoderne cultuur het authentieke vaak een 
belangrijke rol speelt. Anderzijds echter, blijkt ook dat het authentieke in de 
postmoderniteit telkens elders gesitueerd dient te worden: bij de authentieke ander, in het 
verleden, of in een ander cultureel artefact. Dat betekent dat het verlangen naar het 
authentieke een indicatie is van het verdwijnen ervan in de eigen cultuur.
 Uiteraard pretendeer ik niet dat ik hier de oplossing heb gevonden voor de vraag of 
het authentieke nu wel of niet ʻwerkelijkʼ aanwezig kan zijn in de laat-kapitalistische wereld. 
Ik denk echter wel dat de manier waarop ik Kluun gelezen heb, een kleine indicatie vormt 
van de problematische positie van het authentieke in onze tijden. Waar Kluun in zijn 
debuutroman Komt een vrouw bij de dokter aan de ene kant telkens refereert aan het 
authentieke, blijkt aan de andere kant uit de roman dat al die pogingen geen ultieme grond 
hebben, dat er geen essentie aan het authentieke bij Kluun verbonden is. Dat betekent 
dan weer, gezien de conceptie van het authentieke als een verschijnsel dat juist wél 
gebaseerd dient te zijn op een kern van onverwrikbare echtheid, dat in de roman van 
Kluun het authentieke telkens wanneer het aanwezig gesteld wordt, uiteindelijk ook weer 
vernietigd wordt. In deze theoretische opvatting is bij Kluun het authentieke, hoewel het 
misschien wel het belangrijkste kenmerk van zijn werk, zijn performance en zijn 
verkoopstrategie is, vervangen door een verlangen naar authenticiteit voor in de plaats 
gekomen.
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 Zoals in hoofdstuk 3 echter duidelijk werd, klopt deze gedachtegang alleen als we 
binnen de opvattingen van de simulacrumtheorie blijven. Het succes van Komt een vrouw 
bij de dokter, dat in hoge mate gebaseerd is op de representatie van het authentieke door 
de roman, kan zelfs gelden als een aantasting van geldigheid van de theorie van het 
postmoderne simulacrum. Het lijkt er namelijk op dat voor veel Kluun-lezers het 
authentieke helemaal geen problematisch begrip is.
 De manier waarop Kluun en theorievorming over het laat-kapitalistische 
postmodernisme en over simulacra en simulatie hier elkaar beïnvloeden, heb ik ook in de 
rest van deze scriptie geprobeerd vol te houden. Het was telkens de bedoeling dat 
literatuurtheorie en casusonderzoek op betekenisvolle wijze in elkaar zouden grijpen. 
Hopelijk is dat door mijn betoog heen duidelijk geworden, ondanks dat theorie en praktijk 
door de hoofdstukindeling hier als gescheiden grootheden gepresenteerd zijn. Het gebruik 
van het structuralisme en de taaltheorie van Lacan valt buiten het theoretisch kader dat ik 
aanwend om over het authentieke te kunnen denken, in die zin dat ik het vooral als een 
hulpmiddel om tot bepaalde lezing te komen gebruikt heb.
 De manier waarop volgens Walter Benjamin het authentieke zou kunnen 
functioneren in de moderniteit, wordt hier gerepresenteerd door het onderzoek naar de 
literatuuropvattingen van Kloos, Nijhoff, Ter Braak en Du Perron. Waar die auteurs telkens 
probeerden om hun literatuur buiten de burgerlijke maatschappij en buiten het economisch 
raderwerk om te laten functioneren, omdat die wereld er de autonomie en de authenticiteit 
van aan zou tasten, zien we bij Kluun een heel andere beweging. Hij probeert juist om zijn 
werk zo veel mogelijk in de consumptiemaatschappij een plaats te geven. 
 Ergens in de tussentijd moet een grote verandering plaatsgevonden hebben, die 
zich in deze tegenstelling openbaart. In mijn theoretisch kader vindt dat breukmoment 
plaats in de overgang van modernisme naar postmodernisme, waarbij beide concepten in 
de opvattingen die ik hier gebruik, sterk gebaseerd zijn op de maatschappelijke en 
economische verhoudingen. Kluun is in zijn viering van de verworvenheden van de laat-
kapitalistische productieverhoudingen een typisch postmodern fenomeen. Dat wil echter 
niet zeggen dat het de bedoeling is om Kluun tot (een bepaalde vorm van) postmodern te 
bestempelen en het daarbij te laten.
 Bij het lezen van een zo door en door autobiografisch boek als Komt een vrouw bij 
de dokter is het natuurlijk van vitaal belang om een goed idee te hebben van de positie 
van de auteur binnen het werk. Ook voor mijn conceptie van het authentieke was het 
noodzakelijk om rekenschap af te leggen van de vraag naar wat een auteur eigenlijk is. 
Seán Burkeʼs lezing van Barthes en Derrida heeft me hierbij op het juiste spoor gezet. In 
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tegenstelling tot wat vaak beweerd is, lijkt er nooit echt zoiets als de dood van de auteur in 
de poststructuralistische theorie plaatsgevonden te hebben. Volgens Burke waren 
Barthes, Derrida en Foucault in hun pogingen om de auteur om zeep te helpen, telkens uit 
op de vernietiging van iets anders. Bij Barthes was dit het idee van de auteur als meester 
over de referentialiteit van zijn tekst, en bij Derrida ging het om de auteur als enige 
instantie die intentie aan een tekst gaf.
 Kluun is zeer expliciet over zowel zijn intenties als zijn refenties in de 
verantwoording bij Komt een vrouw bij de dokter. Gaan we er echter van uit dat Kluuns 
intenties niet noodzakelijk de enige intenties in zijn roman zijn, en dat zijn refenties ook 
aan iets anders kunnen refereren, dan gebeurt er uiteindelijk iets heel anders dan de 
auteur in gedachten had. De auteur heeft in mijn interpretatie wel een plaats in de lezing, 
maar is er niet de baas over. Uiteindelijk lijkt het erop dat Kluuns fans er een leeswijze op 
nahouden die heel aardig overeenkomt met de auteursintentie. Er is echter ook een hele 
andere lezing mogelijk. Daarin wordt het authentieke weliswaar telkens gerepresenteerd, 
maar ondergraaft de manier waarop die representaties vormgegegeven zijn de 
mogelijkheid om authentiek te zijn.
 Bij uitbreiding geldt voor alle auteurs die ik hier serieus onderzocht heb, dat 
authenticiteit meer een streven is dan een realiteit. Toch lijken de lezers van Kluun redelijk 
probleemloos te geloven in de authenticiteit van Komt een vrouw bij de dokter. Ook Kloos 
leek prima in staat om echte, poëtische taal van valse, burgerlijke taal te onderscheiden. 
Je zou kunnen zeggen dat het authentieke ontstaat in het streven, in het verlangen naar 
authenticiteit. Of het daarmee nu wel of niet bestaat, is een vraag die ik nog steeds niet 
kan beantwoorden.
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