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SAMENVATTING 

In deze masterscriptie worden de auteursbeelden van de dubbelkunstenaars Joke van Leeuwen 

(1952) en Lies van Gasse (1983) vergeleken. Beiden benutten een combinatie van taal en beeld 

op eigenzinnige wijze. De posturetheorie van Jerôme Meizoz wordt kritisch beschouwd, waarna 

per auteur een analyse van het imago, het externe posture en het interne posture wordt 

uitgevoerd. Bij de analyse wordt ruim aandacht besteed aan de rol die de beeld-tekstrelatie speelt. 

Er blijken weliswaar discrepanties te bestaan tussen de drie representatievormen en is er sprake 

van onderlinge verschillen, maar de auteurs zouden beiden ‘grensverleggend’ werken en wensen 

niet te worden ingedeeld in een categorie. Het werk van de auteurs spreekt, ondanks grote 

vormtechnische verschillen, van het streven naar een verandering van het perspectief van de 

lezer. Ondanks die overeenkomsten is het niet mogelijk om te spreken van hetzelfde auteursbeeld 

en wordt in deze scriptie bevestigd dat er weliswaar sprake kan zijn van repertoirevorming en 

categorieën, maar dat een auteursbeeld nooit te vangen is in één formule. Dat wordt onder andere 

veroorzaakt doordat dat beeld afhankelijk is van drie componenten, waarvan de separate 

onderzoeking dus volstrekt relevant blijkt te zijn. 

 

ABSTRACT 

This Master program thesis compares the two author images of ‘double artists’ Joke van Leeuwen 

(1952) and Lies van Gasse (1983). Both combine language and images in an explicit way. The 

posture theory as founded by Jerôme Meizoz is reviewed critically prior to a thorough analysis of 

both authors concerning their imago and their extern and intern posture. Special attention is given 

to address the specific functions of the image-text relationships. Although there turn out to be 

certain discrepancies within the three forms of author representation and between the overall 

work of the two authors, both display an innovative style and do not wish to categorized. While 

fundamental differences exist in expression and layout style,  both authors intend to implement a 

change in the reader’s perspective. Despite such similarities it is not possible to speak of the same 

author image. Indeed,  this thesis confirms that a certain degree of repertoire style and 

consequently category formation can grow, but an author’s image cannot be simply captured in 

one formula. This lack of simplicity is caused by the fact that the author’s image depends on three 

aspects ( imago, internal and external posture), whose separate examination turns out to be quite 

relevant. 
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1. INLEIDING 

‘Wanneer houden de mensen nu eens op me in een hokje te plaatsen? Ik kom niet uit een hokje’1 

zegt Joke van Leeuwen (1952) in een interview met Margot Dijkgraaf in 2002. Dijkgraaf schrijft: 

‘Van Leeuwen is wars van categorieen (sic). Er bestaat voor haar geen 'echte' literatuur en 

'onechte' literatuur. Haar kinderboeken zijn net zo goed literair. Niets van wat ze schrijft - of het 

nu kinderboeken zijn, gedichten, verhalen, teksten voor een performance of een roman - laat zich 

vangen binnen een bepaald genre.’2 Het was niet de eerste of laatste keer dat Van Leeuwen 

benadrukte dat ze niet ingedeeld kan worden. Beeld, taal en performance kunnen in haar werk 

allemaal samengaan en zo vatten de media dat ook samen, want Dijkgraaf biedt slechts een 

voorbeeld van hoe critici en interviewers Van Leeuwen beschouwen.  

  Er spelen bij de presentatie van kunst en kunstenaarschap altijd meer factoren een rol in 

het proces dat uiteindelijk leidt tot een beeld van de auteur. De auteur draagt daar zelf  aan bij in 

zijn werk, maar ook door bepaalde antwoorden te geven in interviews. Als een interviewer vraagt 

wat een gedicht tot poëzie maakt antwoordt dichter en kunstenaar Lies van Gasse (1983) 

bijvoorbeeld: ‘Poëzie is iets dat ontstaat wanneer betekenis, beelden en klank op zo’n manier in 

elkaar schuiven dat er iets ontstaat dat bijna bovenmenselijk is.’3 Dat Van Gasse in haar definitie 

van poëzie ook beeld betrekt is niet opmerkelijk gezien haar vaak door beelden gedomineerde 

poëzie. De heel eigen stijl van Van Gasse leidt wel tot enige verwarring bij recensenten. Regelmatig 

wordt het werk onbegrijpelijk en dubbelzinnig genoemd. De vraag dringt zich op of dat Van Gasses 

intentie is of dat er hier een discrepantie ontstaat tussen de wijze waarop zij wordt beschouwd en 

de manier waarop zij zichzelf presenteert.  

 In dit onderzoek wil ik mij richten op zogeheten dubbelkunstenaars, waarvan Joke van 

Leeuwen en Lies van Gasse sprekende voorbeelden zijn: zij drukken zich zowel visueel als verbaal 

uit. Ik concentreer mij op de receptie van het werk, de presentatie van de kunstenaars zelf in hun 

eigen werk, maar ook op de eigen presentatie buiten het werk om zoals in interviews. 

Aangehaalde uitspraken dragen bij aan hun zogeheten ‘posture’, de wijze waarop zij hun positie 

in het literaire veld verdedigen en vormgeven. De term ‘posture’ kent een veelgebruikte 

definiëring van Jérôme Meizoz, die in het theoretisch kader (hoofdstuk 2) van dit eindwerkstuk 

uitvoerig aan bod zal komen. Wanneer is vastgesteld op welke wijze het beste met de term kan 

worden omgesprongen, zal ik verder ingaan op de manier waarop het auteursbeeld van Van 

Leeuwen en Van Gasse vorm krijgt. Deze scriptie zal dan ook het antwoord vormen op de vraag: 

welke overeenkomsten en verschillen zijn er aan te wijzen tussen de beeldvorming rondom Lies van 

Gasse en die rond Joke van Leeuwen, die zich beiden zowel visueel als verbaal uitdrukken in hun 

werk? 

                                                             
1 Van Leeuwen in Dijkgraaf 2002, 22.  
2 Dijkgraaf 2002, 22.  
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  Met de beantwoording van die vraag hoop ik niet alleen bij te dragen aan 

postureringsonderzoek, maar ook aan de kennis over dubbelkunstenaars en de wijze waarop zij 

zich presenteren. Vermoedelijk vertonen de wijzen waarop er een beeld van de 

dubbelkunstenaars gevormd wordt namelijk gelijkenis.  Ze lijken zich bijvoorbeeld beiden af te 

zetten tegen (literatuur)conventies en tegen categorisering van hun werk. Zo ontstaat ook het 

vermoeden dat ze samen misschien juist een nieuwe categorie schiepen, maar dat zal blijken uit 

het onderzoek.  

Na het theoretisch kader, dat ik afsluit met enkele deelvragen en de verantwoording van 

het corpus, ga ik over op de analyse van het werk en de presentatie van de twee kunstenaars. Deel 

daarvan vormt de representatie door de media, die ik bespreek in hoofdstuk 3. De 

autorepresentatie wordt zowel beschouwd middels een analyse van interviews en optredens in 

andere media in hoofdstuk 4 als door een blik te werpen op het werk zelf in hoofdstuk 5. In de 

conclusie in hoofdstuk 6 zal ik een antwoord geven op de hoofdvraag, waarna ik in de discussie 

van hoofdstuk 7 reflecteer op het onderzoek, de gebreken en verdiensten ervan bespreek en 

enkele suggesties voor vervolgonderzoek aandraag.  

  

                                                             
3 Van Gasse in Holtman 2013, via: extaze.nl  
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2. THEORETISCH KADER: Postureringsonderzoek 

 

Sinds het door Gillis Dorleijn gepubliceerde artikel ‘De muzikale verwijzing als 

positioneringsmiddel’ in het literaire tijdschrift Nederlandse Letterkunde in 2007, circuleert in het 

Nederlands letterkundig onderzoek het begrip ‘posture’ met de betekenis die de Franse socioloog 

Jérôme Meizoz eraan gaf (zie paragraaf 2.1). In Nederland werd het door Dorleijn, die het 

omschreef als ‘een nuttig begrip dat bij de analyse van positie-inname kan worden ingezet,’4 voor 

het eerst gehanteerd. Die analyse van positie-inname kan tegenwoordig niet meer plaatsvinden 

zonder notie te nemen van Meizoz’ definitie van ‘posture’, die ik hieronder bespreken zal. De 

definitie – die inmiddels al vele keren werd aangehaald en gehanteerd als vertrekpunt voor 

onderzoek naar auteursbeelden – vloeide voort uit voorafgaande theorieën en leverde op zijn 

beurt ook nuanceringen en kritische reflecties op. Beide komen uitvoerig aan bod zodat ik tot een 

weloverwogen en voor mijn onderzoek relevante definiëring van het begrip kan komen.  

 

2.1 Meizoz’ notie van posture 

Aan de definiëring van ‘posture’ door Meizoz ligt een andere theorie ten grondslag. Zonder de 

termen ‘positie-inname’ en ‘literair veld’ is de definitie niet compleet. De Franse cultuursocioloog 

Pierre Bourdieu hanteert deze termen en geeft er de invulling aan die Meizoz ook bezigt. Volgens 

Bourdieu is het fenomeen ‘cultuur’ te beschouwen als een ‘veld’ van machtsstructuren, dominante 

heersende opvattingen die de normen van dat veld bepalen en actoren die zich onder invloed van 

die normen bewegen:  

 

The space of literary or artistic position-takings, i.e. the structured set of the manifestations of the 

social agents involved in' the field […] is inseparable from the space of literary or artistic positions 

defined by possession of a determinate quantity of specific capital (recognition) and, at the same 

time, by occupation of a determinate position in the structure of the distribution of this specific 

capital. The literary or artistic field is a field of forces, but it is also a field of struggles tending to 

transform or conserve this field of forces.5 

 

Om je aanwezigheid te laten gelden dien je als actor dus een ‘bepaalde kwantiteit van een specifiek 

kapitaal’ te bezitten en een positie in te nemen in ‘de structuur van de distributie’ daarvan. Iedere 

actor heeft baat bij een goede objectieve positie en zal ernaar streven zijn symbolisch of 

                                                             
4 Dorleijn 2007, 243 
5 Bourdieu 1993, 30 (vetdrukking van mijn hand).  
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economisch kapitaal te vergroten.6 Is die positie eenmaal verworven, dan is de actor zelf een 

dominante factor geworden bij het toekennen van waarde aan culturele producten: Bourdieu 

noemt die toekenning van waarde ‘consecratie.’ ‘Waar reputaties […] van afhangen is het hele 

produktieveld (sic), of anders gezegd het systeem van objectieve relaties tussen al deze personen 

en instellingen en de arena waarin gestreden wordt om het monopolie op het vermogen tot 

consecratie. Het is dit veld waar de waarde van kunstwerken en het geloof in die waarde 

voortdurend opnieuw bepaald worden.’7 

  Deze institutioneel georiënteerde kunstsociologie van Bourdieu is het tegenovergestelde 

van het lang gebezigde letterkundige onderzoek dat zich slechts richt op het werk van een auteur, 

waarbij het kunstwerk wordt beschouwd als autonoom object zonder dat er notie genomen wordt 

van de historische en sociologische context. Meizoz pretendeert met zijn benadering een brug te 

slaan tussen de institutionele en de discursieve benadering van literatuur. Daarbij is er aandacht 

voor de context van het kunstwerk, maar worden de kunstenaar (in dit geval de auteur) en zijn 

werk zelf ook niet uit het oog verloren.  De positie-inname in het literaire veld schetst Meizoz met 

behulp van de term ‘posture’ als volgt: 

 

La “posture” est la manière singulière d’occuper une “position” dans le champ littéraire. 

Connaissant celle-ci, on peut décrire comment une “posture” la rejoue ou la déjoue. Qui fait 

imprimer un ouvrage (un disque, une gravure, etc.) impose une image de soi qui dépasse les 

coordonnées d’identité du citoyen.8 

 

Zowel het werk (‘ouvrage’) als de relatie met het collectief wordt hier belicht als onderdeel van de 

positie-inname: ‘j’y inclus la dimension rhétorique (textuelle) et actionelle (contextuelle).’9 

Daarmee opereert Meizoz tegen de horizon die Bourdieu schiep en reageert hij op Alain Viala die 

‘posture’ slechts beschouwde als een onderdeel van het ethos van een schrijver, en niet als 

allesomvattend (‘sens englobant’),10 met betrekking tot de gehele verschijning van de auteur.   

  Ook bij de vormgeving van het posture is de relatie met het collectief en de historische 

context van groot belang, aldus Meizoz. Een auteur zal zich baseren op zijn voorgangers zodat het 

publiek hem zal herkennen als een kunstenaar van een bepaald type: ‘Rather, there appear to be 

certain variations on a number of typical author ‘postures’ which in the course of history have 

formed an open repertoire, to be actualized at diverse literary historical moments.’11 Hoewel de 

                                                             
6 Ook de term ‘kapitaal’ is een term van Bourdieu en verwijst naar een vorm van ‘culturele macht 
(waarde) die zowel aan de productie- als aan de consumptiezijde van de kunstwereld kan worden 
opgebouwd.’ (Brillenburg Wurth & Rigney 2006, 416). 
7 Bourdieu 1992, 252. 
8 Meizoz 2007, 18. 
9 Meizoz 2007, 17. 
10 Meizoz 2007, 17. 
11 Meizoz 2010, 81. 
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kunstenaar zich volgens Meizoz op singuliere en dus op unieke wijze presenteert, verhoudt hij 

zich dus hoe dan ook tot reeds bestaande postures. Meizoz denkt in termen van categorieën 

waarvan de kwantiteit in beperkte mate kan af- of toenemen, maar die zich wel altijd zullen 

aftekenen. De categorieën beschouwt hij als referentiekader voor de auteurs: zonder die houvast 

zouden ze zich niet kunnen profileren.  

  Hoewel Meizoz letterlijk schrijft dat het posture een positie-inname is, stemt de werkelijke 

positie die een actor heeft niet altijd overeen met het posture. Het posture kan een manier zijn om 

dichter bij de gewenste positie te belanden.12 In dit opzicht gaat de betekenis van ‘occuper une 

“position”’ als ‘een positie in beslag nemen’ (actief) eerder op dan die van ‘een positie bezitten’ 

(passief) en lijkt het posture dus eerder een dynamisch proces dan een statische vorm van 

presentatie. In zijn Engelse uitleg13 van de theorie schrijft de socioloog: ‘Posture therefore only 

makes sense in relation to position in the literary field’,14 en daarmee bevestigt hij dat posture 

en positie van elkaar kunnen verschillen.   

  In de oorspronkelijke definitie die Meizoz in 2007 gaf en die ik hierboven aanhaalde, ligt 

de nadruk op het ‘image de soi’, de autofiguratie van de auteur. Door zich te presenteren als auteur 

en zodoende een posture aan te nemen onderscheidt en distantieert de auteur zich volgens Meizoz 

van de normale burger, of dat nu is door middel van zijn werk (auteur als ‘ennunciator’) of zijn 

non-discursieve gedrag.15 Er is volgens Meizoz echter ook nog een andere vorm van representatie 

die bijdraagt aan het uiteindelijke posture. Het betreft de representatie door ‘various mediators 

(journalists, criticism, biographies) serving the reading public.’16 In deze optiek is er dus sprake 

van een co-constructie die ook kan leiden tot eventuele discrepanties binnen het posture. De 

auteur zal immers met man en macht zijn posture willen verdedigen terwijl de media misschien 

een andere positie vaststellen en het gekozen posture dus niet onderschrijven. 

  Nu klinkt het niet onwaarschijnlijk dat beide vormen van representatie een constante 

wisselwerking op elkaar hebben, maar de vraag is wel of de twee samen echt leiden tot een 

                                                             
12 Onder ‘gewenst’ kan in dit geval de ‘objectieve positie’ worden verstaan die Bourdieu aanhaalde als 
wenselijk in het kader van de consecratie en machtsstructuren.  
13 In dit opzicht blijken de Franse termen een duidelijk bewuste keuze om de theorie tot zijn recht te laten 
komen. In de Engelse uitleg van zijn theorie verzuimt Meizoz echter een heldere vertaling te zoeken - en 
spreekt hij afwisselend van ‘marking out [a] position’ en ‘construction’ (Meizoz 2010)- waardoor in het 
Engels soms andere interpretaties van de theorie kunnen ontstaan, waar ik me van bewust ben.  
14 Meizoz 2010, 84 (vetdrukking van mijn hand).  
15 ‘via zijn zelfpresentatie die dan posture wordt genoemd. Het interessante is dat Meizos (sic) hierbij twee 
dimensies onderscheidt: 1. een non-discursieve dimensie, hetgeen wordt omschreven als het geheel van 
non-verbale gedragingen van de auteur om zichzelf te presenteren (tot aan kleding toe); 2. een discursieve 
dimensie (‘ethos discursif’)’ (Dorleijn 2007, 242).  
16 Meizoz 2010, 84. In het Franse artikel uit 2007 suggereert Meizoz deze wisselwerking ook al: ‘La posture 
constitue l’ “identité littéraire” construite par l’auteur lui- même, et souvent relayée par les médias qui 
la donnent à lire au public.’(Meizoz 2007, 17, vetdrukking van mijn hand.) 
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product (het posture) dat je als één geheel kan beschouwen. Dit dilemma bespreek ik in paragraaf 

2.2.3 uitgebreider.   

 

2.2 Posture kritisch beschouwd 

2.2.1 Stephen Greenblatts self-fashioning: invloed van buitenaf op zelfregulering 

In het kader van het postureringsonderzoek spelen ook andere theorieën een niet onaanzienlijke 

rol. Stephen Greenblatt spreekt in het positioneringsverband niet van posture maar van self-

fashioning.17 Volgens hem ontstond er in de zestiende eeuw ‘an increased self-consciousness 

about the fashioning of human identity as a manipuble, artful process.’18 Omdat Greenblatt self-

fashioning beschouwt als ‘het resultaat van “negotiation” tussen individu en cultuur,’19 vertoont 

zijn insteek gelijkenis met Bourdieus ideeën over heersende dominante opvattingen.20 Helemaal 

ontsnappen aan collectieve culturele normen en waarden is niet mogelijk, want de culturele 

context is volgens Greenblatt hoe dan ook van invloed op de identiteitsvorming en zelfregulering. 

Daarmee sluit hij zich aan bij Bourdieus opvatting van de ‘habitus’: ‘de [aangeleerde] schema’s en 

structuren die het individuele denken en handelen bepalen.’21 De reden dat ik Greenblatt hier 

bespreek is dat hij op theoretisch niveau dichter bij Meizoz staat dan Bourdieu door de discursieve 

benadering van literatuur niet te laten ondersneeuwen door het institutionele perspectief: hij 

benadrukt het belang van ‘[b]oth the social presence to the world of the literary text and the social 

presence of the world in the literary text.’22  

  Door de term self-fashioning te hanteren legt Greenblatt de nadruk op de wijze waarop een 

auteur (of kunstenaar) zichzelf zal neerzetten en houdt hij ‘being fashioned – de vorming van het 

zelf door mensen en instituties buiten dat zelf’23 buiten de definitie van deze term voor 

positiebepaling. Zoals ik net al enigszins liet doorschemeren bestaat er tussen ‘self-fashioning’ en 

‘being fashioned’ misschien een groter onderscheid dan Meizoz’ notie van posture suggereert. Ook 

in dat opzicht is de theorie van Greenblatt voor deze scriptie van belang.  

 

                                                             
17 De term krijgt geen heldere definitie, maar  Greenblatt schrijft voor een deel van de term wel de 
verklaring: ‘fashion seems to come into wide currency as a way of designating the forming of a self.’ 
(Greenblatt 1980, 3).  
18 Greenblatt 1980, 3. 
19 Kemperink 2013, 377.  
20 Bourdieu spreekt in dit verband ook wel van ‘habitus’: ‘système de dispositions acquises par 
l’apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme un système générateurs’ (Bourdieu 1980, 
119).  
21 Brillenburg Wurth & Rigney 2006, 343. 
22 Greenblatt 1980, 5.   
23 Geerdink 2012, 17.  
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2.2.2 Nathalie Heinich vestigt de aandacht op de singuliere kunstenaar 

Anders dan Bourdieu en Greenblatt beschouwt sociologe Nathalie Heinich het (literaire) veld niet 

als een arena waar auteurs zich als pionnen verdedigen tegen dominante heersers, maar als een 

ruimte met kunstenaars als singuliere subjecten: ‘[a]rtistieke waardering, zo luidt de conclusie in 

haar studie over Van Gogh, komt, sinds het kunstenaarschap van deze unieke persoon, niet langer 

meer voort uit de dominantie van het collectieve regime, […] maar berust sindsdien op de persoon 

van de kunstenaar die radicaal breekt met de gangbare en gevestigde smaakconventies.’24 In het 

kader van het postureringsonderzoek is dit een heel relevante constatering, omdat Heinich met 

dit zogeheten ‘singulariteitsregime’ bevestigt dat de beeldvorming verschoven is naar het 

individu zelf. De kunstenaar wordt niet meer beschouwd als een vaardig vakman van ‘artisan 

craftwork,’25 maar als een individu met een roeping. Dat Meizoz zijn theorie richt op de individuele 

kunstenaar sluit aan bij die bespeurde ontwikkeling.  

  Het singulariteitsregime – een term die overigens, zeker gezien de connotatie van ‘regime’ 

erg veel wegheeft van een dominante gang van zaken – waarin de kunstenaar zich alleen kan laten 

gelden door op individuele en unieke wijze af te wijken van de massa, verplicht de kunstenaar 

volgens Heinich tot eigenaardigheid. Het is daarom des te opvallender dat de sociologe 

voorbijgaat aan de eventuele verschillen die kunnen bestaan tussen het biografische zelf en het 

gerepresenteerde zelf in de diepte-interviews die zij bij verschillende kunstenaars afnam. Met die 

interviews legt Heinich de nadruk op de actoren omdat zij zich af wil zetten tegen het sociaal 

reductionisme waarbij alles wordt beschouwd op het meta-niveau en wordt teruggevoerd tot het 

collectieve. Hiermee pleit zij voor een descriptieve in plaats van een Bourdiaanse oordelende en 

kritische benadering van het veld, maar zo neemt zij zelf net zo goed een kritische houding aan. 

Zij beschouwt haar benadering (vanuit het individu in plaats vanuit het systeem) immers als 

waardiger dan die van Bourdieu.  

 Uit de interviews blijkt dat ‘het persoonlijke sociologisch niet altijd zo persoonlijk is. Het 

individueel doorleefde van elke afzonderlijke kunstenaar valt in een typologie onder te brengen, 

waarvan elk type je bekend voorkomt.’26 Hoewel Heinich net als Greenblatt aandacht besteedt aan 

de individuele kunstenaar, gaat aan haar streven om het individu in beeld te brengen een 

belangrijke notie ten onder. Net als Meizoz later bespeurt zij categorieën – door haar ‘typologieën’ 

genoemd – maar Heinich slaat de zojuist aangehaalde stap van het biografische ik naar het 

gepresenteerde ik over. De door haarzelf omschreven context van het singulariteitsregime heeft, 

zoals ze zelf eigenlijk ook stelt, invloed op die presentatie van dat ik. Wanneer eenmaal voldaan is 

aan de eis om ‘unique, original, innovative and outstanding’ te zijn in het werk zelf, verleent de 

                                                             
24 Bevers in Heinich 2003, 19.  
25 Danko 2008, 247.  
26 Bevers in Heinich 2003, 19.  
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status van kunstenaar de auteur ook ‘more liberties than any other type or category of 

individual’27 krijgt, iets dat juist in gedrag en presentatie manifest wordt. Daarom is de notie van 

het singulariteitsregime van belang voor de beziging van de term ‘posture’.  

 

2.2.3. Postureonderzoek in Nederland 

Greenblatts, Bourdieus en Heinichs denken gingen vooraf aan de theorieën van Meizoz en 

vormden daarvoor een basis, maar de adaptatie van de term ‘posture’ is minstens zo interessant 

als dat wat aan ten grondslag lag. Hieronder beschouw ik enkele relevante artikelen waarin het 

begrip ter hand wordt genomen en constateer ik net als Gerard Bouwmeester, Nina Geerdink en 

Laurens Ham (eind 2015 in literair tijdschrift Nederlandse Letterkunde) dat ‘het onderzoek naar 

auteursrepresentatie de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen.’28 

 

Zoals gezegd nam Dorleijn de term voor het eerst29 over in 2007 in ‘De muzikale verwijzing als 

positioneringsmiddel’, waarin de term posture nog niet kritisch tegen het licht wordt gehouden, 

maar wordt ingezet om een brug te slaan tussen Nijhoffs positie in het veld en zijn werk. 

Samenhangende termen worden in één zin samengenomen en niet verder uitgewerkt: ‘muzikale 

verwijzingen […] functioneren dan als position-takings, als vormen van self-fashioning, als 

elementen van het opbouwen van een beeld, een posture.’30  

  Met een analyse van zowel discursieve als non-discursieve uitingen van Albert Verwey en 

de receptie van zijn werk (door Willem Kloos) doen Dorleijn en Van den Akker in ‘De 

zelfprofilering van Albert Verwey als modern auteur’ een uitgebreidere conceptuele verkenning. 

Ook hier beroepen ze zich echter nog niet heel direct op de term posture, maar hun onderzoek 

bouwt duidelijk op de kennis hiervan voort: ‘[t]al van kenmerken zijn op te vatten als de specifieke 

options esthétiques die de posture gestalte geven.’31 

  Een voorbeeld van onderzoek waarin posture heel expliciet in navolging van Meizoz wordt 

geoperationaliseerd is de dissertatie van Laurens Ham in 2015. Ham zet de postureanalyse in als 

instrument voor het bepalen van de relatie tussen autonomie en autoriteit bij zes verschillende 

auteurs. Hij breidt Meizoz’ analysemodel uit met een personageniveau als onderdeel van de 

autorepresentatie (tegenover de heteropresentatie). Onder de autorepresentatie vallen de auteur 

en de verteller (en Ham neemt ook de biografische persoon op in het model, hoewel die ‘strikt 

genomen buiten het posture [staat]’32), maar volgens Ham kunnen ook de personages blijk geven 

                                                             
27 Danko 2008, 247.  
28 Bouwmeester, Geerdink & Ham 2015, 227.  
29 Als eerste in het Nederlandstalig letterkunde-onderzoek. 
30 Dorleijn 2007, 252.  
31 Dorleijn 2008, 446. Zie ook: Dorleijn 2009.  
32 Ham 2015a, 37.  



13  Ivanka de Ruijter – 4596404  - Wij komen niet uit een hokje; het auteursbeeld van twee dubbelkunstenaars         -   juni 2016  
 

van het posture van de auteur. In mijn bachelorscriptie kwam dat idee ook naar voren: ‘Van 

Leeuwens eigen opvattingen lijken soms invloed te hebben op de karakterisering van haar 

kunstenaarspersonages.’33 Ook voor deze scriptie is dit personageniveau niet onbelangrijk voor 

bij de analyse van het auteursbeeld, zoals zal worden toegelicht in hoofdstuk 5. Ham besloot in 

zijn proefschrift vooral aandacht te besteden aan de autorepresentatie wegens de 

‘ontzagwekkende hoeveelheid representatiebronnen’ van sommige geselecteerde auteurs en de 

minder grote relevantie daarvan voor het onderzoek naar autoriteit.34 Ham behoudt het idee dat 

auto- en heteropresentatie samen leiden tot één posture, maar geeft eigenlijk met zijn 

verantwoording al aan dat er een groot verschil kan bestaan tussen de strekking van de ene en de 

andere vorm van representatie.  

  In het posture-onderzoek circuleren nog veel meer begrippen die overlap vertonen met 

de terminologie van Meizoz. Mary Kemperink schreef in 2013 een artikel over de self-fashioning 

van Louis Couperus en gaf daarin een kort overzicht van de verhoudingen tussen al die begrippen 

(zoals het reeds besproken self-fashioning en ‘habitus’). Hiertoe introduceert zij ook de term front 

van Erving Goffmann: ‘de standaarduitrusting die iemand voor zijn self-fahioning kan kiezen. [Dat 

front] heeft dus betrekking op iemands sociale status, op zijn of haar manier van doen en op diens 

tekstuele discours.’35 Kemperink schrijft dat het in dit verband van belang is dat de auteur 

rekening houdt met de informatie die het grote publiek al heeft omdat zelfrepresentatie ‘in zekere 

zin cumulatief’ is.36 Het beeld dat het publiek van de auteur heeft komt deels voort uit de 

autorepresentatie en daar lijkt Kemperink op te willen wijzen. In naam van Goffman houdt zij de 

heteropresentatie buiten de definitie van front en dus ook buiten haar onderzoek naar het 

auteursbeeld van Couperus.  

  Er gaan meer stemmen op voor het afzonderlijk benaderen van de auto- en 

heteropresentatie in plaats van het posture te hanteren als term voor het geheel der representatie. 

Daniël Rovers voerde in zijn dissertatie in 2008 bijvoorbeeld nieuwe termen aan voor het 

onderscheid tussen het beeld dat ontstaat van een auteur in zijn werk en het beeld dat op het 

‘vertoog over het oeuvre van een auteur’ gebaseerd is. De zogeheten ‘auteursfiguur’ is volgens 

Rovers ‘de manier waarop een auteur de teksten van zijn oeuvre – en daarmee zichzelf – heeft 

vormgegeven […]. De figuurauteur daarentegen is het beeld dat gebaseerd is op de door de auteur 

kenbaar gemaakte intenties én op de intenties die hem, al dan niet op grond van zijn biografie, 

worden toegedicht. Het is deze figuurauteur die de ontvangst van een literaire tekst voor een groot 

deel bepaalt.’37 Rovers schept deze nieuwe termen naar aanleiding van Meizoz’ gedachtegoed, 

                                                             
33 De Ruijter 2015, 40.  
34 Ham 2015a, 31.  
35 Kemperink 2013, 379-380.  
36 Kemperink 2013, 380.  
37 Rovers 2008, 34-35.  
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maar verduidelijkt die theorie wat mij betreft geenszins. De termen sluiten de gedragingen en 

non-discursieve uitingen van een auteur niet in en bieden ook geen duidelijke plaats aan 

heteropresentatie.  

  Jeroen Dera deed in 2012 al een voorzet op zijn in 2015 uitgewerkte vergelijkbare maar 

transparantere poging om het posturebegrip op te splitsen. Hij bespeurt bij Meizoz 

‘terminologische troebelheid’ doordat posture zowel kan verwijzen naar het ‘image de soi’ als 

naar de co-constructie van de auteur en andere actoren in het literaire veld. Daarom opteert hij 

voor een conceptueel onderscheid tussen ‘de representaties van het auteurschap door de auteur 

zelf’ (posture) en ‘de representaties door anderen’ (imago).38 Dat doet hij in lijn met de Franse 

wetenschapper Ruth Amossy die de figure imaginaire (door critici, academici, redacteuren, 

journalisten en collega’s) los zag van het ethos van de auteur.39 Dat die begrippen constant met 

elkaar in wisselwerking zijn, ontkent Dera net als Amossy niet, maar beschouwt hij als het proces 

waarbij een auteur met zijn posture het imago controleert en erop reageert. Het televisie-

interview stelt de auteur bijvoorbeeld in staat om met zijn posture te reageren op het (tijdens de 

uitzending) geconstrueerde imago. Beide kunnen elkaar beïnvloeden maar leiden volgens Dera 

niet tot één te isoleren auteursbeeld als product van auto- en heterorepresentatie.  

 

De vermeende contradictie tussen hetero- en autorepresentatie is echter niet het enige dat valt 

aan te merken op het posturebegrip. In het kader van deze scriptie wil ik ook Meizoz’ denken in 

categorieën nader beschouwen. Al eerder stipte ik aan dat Meizoz ervan uitgaat dat auteurs zich 

omwille van het heersende singulariteitsregime uniek zullen presenteren, maar toch spreekt hij 

van bestaande postures waar de kunstenaar zich naar zal vormen (dat wil zeggen dat van ‘[…] 

committed writer, the poète maudit, the buffoon, the anti-establishment figure, or the working-

class author’).40 Het idee dat kunstenaars zich zowel uniek als conform een bestaand posture 

opstellen is natuurlijk tegenstrijdig. Uniek kun je wellicht alleen zijn tegen de achtergrond van 

bestaande postures. Dat een kunstenaar zich daar hoe dan ook toe zal verhouden veroorzaakt 

vermoedelijk het troebele element in de definitie.   

  Kemperink haalt dit probleem in 2015 ook aan. Volgens haar is zelfrepresentatie  ‘in 

zekere zin cumulatief: ze creëert een beeld dat het geheugen van het publiek blijft hangen […]’41 

(sic). Zij spreekt dus niet van ‘(nieuwe) postures’ en vindt het begrip zoals Meizoz dat inzet dan 

ook nadelen hebben. Dat een nieuw posture volgens Meizoz wordt opgeslagen in het collectieve 

geheugen – en dus langzaam een herkenbare vorm aanneemt voor het grote publiek – maakt het 

begrip volgens haar ‘minder doorzichtig’.   

                                                             
38 Dera 2015, 256 
39 Dera 2012, 463.  
40 Meizoz 2010, 81. 
41 Kemperink 2013, 380.  
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Een concrete posture […] gaat in de loop der tijd als model dienen van nieuwe concrete postures. 

Volgens Meizoz is het aantal mogelijke concrete postures dan ook beperkt, voor zover het steeds 

variaties zijn op kant en klaar liggende postures. Dit verglijden van de ene betekenis naar de andere 

maakt de toepassingsmogelijkheid van het begrip wat minder doorzichtig.42 

 

En daar heeft Kemperink gelijk in, want zo lijken die postures dus helemaal niet meer zo singulier 

te zijn als Meizoz suggereert, maar juist steeds naar elkaar te verwijzen. Ook heeft de benadering 

iets weg van een cirkelredenering: het bestaande posture kan leidraad zijn voor een nieuw 

posture dat dan vervolgens weer de leidraad wordt.  

Ook Ham bespreekt dit probleem als één van de belangrijkste kanttekeningen bij de 

bestaande posturetraditie. Ondanks hun kritiek op Bourdieu die te weinig aandacht voor de 

auteur als individu zou hebben, ‘blijven Heinich en Meizoz uiteindelijk de sociologie trouw en 

proberen ze auteurs in een systeem te vatten.’43 Ham wijst erop dat er wel sprake kan zijn van 

elementen uit een posture, maar dat niet alle auteurs volledig binnen één posture vallen: 

‘[U]iteraard kan er ook repertoirevorming in postures optreden: elementen uit een posture, zoals 

bepaalde metaforen van zelfrepresentatie (‘de martelaar’, ‘de autonome intellectueel’) kunnen bij 

verschillende auteurs zichtbaar zijn.’44 Ham kiest daarom voor een zogeheten ‘tegenspeler’ per 

behandelde auteur om aan te tonen dat er vaak expliciet wordt gereageerd op bestaande postures.  

Zo blijkt dat er wellicht wel degelijk sprake is van categorieën zonder dat ze heel direct 

van toepassing zijn op één auteur. In relatie tot het hokjesdenken is deze kritische noot van groot 

belang voor deze scriptie. 

 

2.3 Een werkbare definitie 

De posturetheorie van Meizoz blijkt hoe dan ook niet erg transparant te zijn. Dat wordt vooral 

veroorzaakt door de discrepanties binnen de eigen uitwerking van Meizoz. Dat het woord 

‘position’ wordt gebruikt om iets te definiëren dat zich juist complex verhoudt tot die ‘position’ is 

ten eerste al heel verwarrend.45 Posture is bij Meizoz bovendien de co-constructie van het zelf en 

de andere actoren in het literaire veld, maar in zijn vroege werk ligt binnen de definiëring van het 

begrip de nadruk op het ‘image de soi’. 

 Samen leidt dat tot mijn overtuiging dat ik het onderscheid dat Jeroen Dera maakt met een 

gerust hart los kan laten op het begrip. De positie die een auteur heeft of krijgt toebedeeld in het 

literaire veld is dan het ‘imago’ en dat waarmee hij op dat imago reageert is zijn posture. Zo 

                                                             
42 Kemperink 2015, 279.  
43 Ham 2015a, 35. 
44 Ham 2015a, 35. 
45 ‘La “posture” est la manière singulière d’occuper une “position” dans le champ littéraire.’ (Meizoz 2007, 
18.) 
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behoud ik het verschil tussen ‘self-fashioning’ en ‘being fashioned’ van Greenblatt – tussen auto- 

en heterorepresentatie – en verklaar ik de wisselwerking daartussen met het proces van reageren 

en controleren. Het is echter niet zo dat het hele proces volledig controleerbaar is, omdat een 

auteur zich soms bewust of onbewust anders presenteert dan hij nastreeft.  

  Onder posture wordt in deze scriptie het volgende verstaan: de wijze waarop een auteur 

zichzelf zowel werkextern als werkintern representeert. Die representatie kan niet anders dan 

refereren aan reeds bestaande vormen van representatie, maar voltrekt zich wel in het 

singulariteitsregime. Het imago betreft de wijze waarop externe bronnen de auteur portretteren 

en een positie toebedelen in het literaire veld.  

 Het uiteindelijk door mij bepaalde imago en posture kan van elkaar verschillen, maar de 

imago’s en postures van de twee dubbelkunstenaars vertonen vermoedelijk overeenkomsten die 

bijdragen aan de beeldvorming van dubbelkunstenaars. Sprake van vastomlijnde categorieën is 

er wellicht niet, maar wel van repertoirevorming. Daarbij dien ik tot slot op te merken dat ook 

mijn posture- en imagobepaling een vorm van heteropresentatie is die het resultaat is van 

persoonlijke interpretaties.  

 

2.4 Intermedialiteit 

Een nog onbesproken aspect van deze scriptie is het feit dat ik te doen krijg met intermediaal 

werk. Er is sprake van twee communicatiesystemen die door elkaar heen worden gebruikt en daar 

wil ik graag aandacht aan besteden. De keuze voor beeld bij tekst kan immers ook worden 

beschouwd als uiting van het posture. Dorleijn schreef in het aangehaalde artikel uit 2007: ‘Ook 

de keuze om een werk intermediaal-muzikaal vorm te geven of op een of andere wijze naar 

muziek te verwijzen is onderdeel van die option esthétique en draagt bij aan de zelfpresentatie van 

een auteur.’46  

 Beeld bij taal, dat roept de associatie op met de term ‘ekphrasis’, maar de definiëring 

daarvan is uiterst lastig. Peter Wagner beschrijft in Icons – Texts – Iconotexts hoe de term door de 

jaren heen verschillende invullingen heeft gekend en schetst het verband met de termen 

‘iconotexts’ en ‘intermedialiteit’. Veelal duidt de term ‘ekphrasis’ tegenwoordig een verbale 

representatie van een visuele representatie aan, zoals een beschrijving van een schilderij. 

Iconotexts daarentegen maken volgens Wagner gebruik van ‘(by reference or allusion, in an 

explicit or implicit way) an image in a text or vice versa.’ Woord en beeld vormen dan een 

‘inseparable totality’,47 zoals wanneer de typologie bijdraagt aan de interpretatie van de tekst. 

‘Intermedialiteit’ ten slotte verwijst naar het idee dat beeld, net als tekst, intertekstuele 

verwijzingen kan doen doordat afbeeldingen net zo goed – of juist – tekens gebruiken om 

                                                             
46 Dorleijn 2007, 244.  
47 Wagner 1996, 15.  
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betekenis te geven.48 Wanneer afbeelding en tekst elkaar vergezellen is er dus sprake van ‘the 

“intertextual” use of a medium (painting) in another medium (prose fiction)’.49  

  Die laatste definitie van intermedialiteit lijkt me het meest zinvol voor werk dat simultaan 

geproduceerd is of in elk geval zo gepresenteerd wordt, zoals bij dubbelkunstenaars het geval is. 

Beeld ging met andere woorden niet vooraf aan de tekst en werd ook niet later toegevoegd, maar 

al in zijn eerste vorm tezamen met de tekst gepresenteerd. Er is dus geen sprake van illustratie of 

Bildgedicht, zoals Varga het verloop van het productieproces duidt: ‘wanneer het woord 

voorafgaat aan het beeld, spreken we van een illustratie. […] Wanneer het beeld voorafgaat aan 

de tekst, spreken we van ekphrasis of Bildgedicht’.50 Geen van twee is hier het geval; beeld en tekst 

dienen beschouwd te worden als evenwaardige betekenisgevers. Volgens Wagner is er dan ook 

geen essentieel verschil tussen tekst en afbeelding wanneer het om de semantische en retorische 

relaties in het intertekstuele veld gaat.51 Zowel woord als beeld hebben dan een semiotische 

status, zo schrijft ook Murray Krieger in Pictures into Words. 52 

 Ik kijk specifiek naar de combinatie tussen woord en beeld omdat ik denk dat er een 

interessante betekenisgeving ontstaat zodra deze twee vormen worden gecombineerd: 

‘ekphrastic ambition gives to the language the extraordinary assignment of seeking to represent 

the literally unpresentable’.53 Er ontstaat door de samenstelling een nieuwe betekenislaag. Sipe 

citeert in zijn artikel ‘How Picturebooks work’ in dit verband Siegel: ‘Whenever we move across 

sign systems, “new meanings are produced”, because we interpret the text in terms of the pictures 

and the pictures in terms of the text.’54De combinatie levert hoe dan ook spanningen op: ‘tensions 

that, in turn, require greater attention by the reader to picture–text relationships and the intended 

meanings of the picturebook creator.’55 De analyse van die intenties vormt de relatie met waar dit 

onderzoek op stoelt: postureanalyse. Ook de keuze om tekst steeds opnieuw te laten vergezellen 

door beeld draagt bij aan het posture.   

 

2.5 Materiaal en Methode 

Om de vraag ‘welke overeenkomsten en verschillen zijn er aan te wijzen tussen de beeldvorming 

rondom Lies van Gasse en die rond Joke van Leeuwen, die zich beiden zowel visueel als verbaal 

uitdrukken in hun werk?’ te kunnen beantwoorden, stelde ik de volgende deelvragen op: 

1. Wat kenmerkt de heteropresentatie van de auteur (imago)?; 

                                                             
48 Wagner 1996, 17.  
49 Wagner 1996, 19.  
50 Varga 1989, 43.  
51 Wagner 1996, 17.  
52 Krieger in Robillard & Jongeneel 1998, 5.  
53 Robillard & Jongeneel 1998, 4.  
54 Sipe 1998, 10. 
55 Martinez & Harmon 2012, 324. 
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2. Wat kenmerkt de autorepresentatie van de auteur buiten het werk (extern posture)?; 

3. Wat kenmerkt de autorepresentatie van de auteur in haar werk (intern posture)?; 

4. Hoe verhouden de auto- en heterorepresentaties zich tot elkaar?;  

5. Hoe verhoudt het imago van Van Leeuwen zich tot dat van Van Gasse? 

6. Hoe verhoudt het posture (en de eventuele discrepanties daarbinnen) van Van Leeuwen 

zich tot dat van Van Gasse? 

Deelvraag 1,2 en 3 zullen respectievelijk beantwoord worden in de hoofdstukken 3, 4 en 5. De 

vergelijkingen tussen auto- en heterorepresentatie en tussen Van Gasse en Van Leeuwen doe ik 

aan de hand van de antwoorden gedurende die hoofdstukken.  

  Bij de beantwoording van de deelvragen zal ik steeds relevante voorbeelden kiezen ter 

illustratie. Dat geldt zowel voor de imago-analyse – waarbij ik me met name baseer op recensies 

van het (intermediale) werk, maar ook op algemene artikelen over de auteur in kwestie en 

auteursbeschrijvingen in interviews of literatuurgeschiedenissen – als voor de postureanalyse. 

Die laatste deel ik op in een analyse van de autorepresentatie buiten het werk om (extern) en een 

analyse van het werk zelf (intern). Dit onderscheid is van belang omdat het werk de boodschap 

en overtuigingen van de auteur inzichtelijk maakt en de praktijk ruimte biedt voor de soms 

explicietere of andersoortige ventilering van die ideeën. Ook vormt het externe posture de plek 

om te reageren op hoe het werk ontvangen is en toont het gedeeltelijk aan wie de auteurs zijn 

buiten het werk om. Voor de externe postureanalyse gebruik ik radio-interviews, 

televisieoptredens en interviews.  

Het corpus bestaat enerzijds uit het werk van Lies van Gasse waarin beeld een rol speelt. 

Het betreft de dichtbundel Hetzelfde gedicht steeds weer (2009), graphic novel Sylvia (2010), de 

bundel in samenwerking met Bas Kwakman Een stem van paardenhaar en de bundel Zand op een 

Zeebed (2015). De samenwerking met Bas Kwakman leent zich voor de analyse omdat hun werk 

gescheiden blijft, maar andere samenwerkingen lopen voor de analyse te veel door elkaar. De 

keuze voor Van Gasse is gebaseerd op het feit dat zij beeld heel direct in verband brengt met 

literatuur en daardoor wordt aangeduid als dubbelkunstenaar.  

  Anderzijds behandel ik werk van Joke van Leeuwen. Zij voegt ze al haar hele carrière lang 

geregeld beeld toe aan haar literatuur. Als dichter der Nederlanden en anderszins bekende 

schrijver kan de beeldvorming rond deze auteur een uiterst boeiende vergelijking opleveren met 

de minder bekende Lies van Gasse. Van Leeuwens oeuvre is erg groot. Om een relevante 

vergelijking met Van Gasse te kunnen doen, bestaat mijn corpus naast het geselecteerde werk van 

Van Gasse vooral uit de dichtbundels van Van Leeuwen, waarin ook beeld een rol speelt. Dat zijn 

de bundels Vier manieren om op iemand te wachten (2001)56, Wuif de mussen uit (2006), Grijp de 

                                                             
56 De eerste dichtbundel waarin tekst en beeld werd gepresenteerd. Het voorafgaande werk bestaat 
grotendeels uit geïllustreerde jeugdboeken.  
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dag aan (2010) en Half in de zee (2012). Fladderen voor de vloed (2007) is grotendeels een 

bundeling van de bestaande poëzie, maar ook deze bundel behoort tot het corpus. Daarnaast zal 

ik waar nodig eventueel ook ander werk aanhalen, maar daar ligt niet de nadruk. Wel dien ik hier 

te vermelden dat ik in deze gehele scriptie verhoudingsgewijs iets meer ruimte aan de analyse van 

Van Leeuwen zal besteden omdat er over haar meer geschreven is en haar oeuvre groter is. Per 

auteur behandel ik de rol van beeld en de mate van engagement en in het geval van Joke van 

Leeuwen wordt een aparte paragraaf besteed aan grensoverschrijding. Daar is bij Van Gasse ook 

sprake van, maar de constatering daarvan schemert door in behandeling van de andere 

onderwerpen.   
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3.POSTURE-ANALYSE: WERKINTERNE KENMERKEN 

Bij de analyse van de representatie van de dubbelkunstenaars door de media richt ik me op de 

receptie. Veelal citeer ik uit recensies, nieuwsberichten, interviews en beschouwende stukken. Dit 

materiaal selecteerde ik op basis van kwaliteit en is dus veelal afkomstig van gerenommeerde 

kranten, literaire tijdschriften of literatuurgeschiedenissen en online literair weblogs.57 De 

verschillende vormen van heteropresentatie geven op zeer verschillende wijzen inzicht in de 

beeldvorming van een auteur en voor een gedegen analyse zijn dus alle presentatiewijzen van 

belang.  

Waar in recensies ruimte is voor kritische beschouwingen van het werk of soms zelfs al 

dan niet respectvolle aanvallen op het werk, dient in de interviewvorm rekening gehouden te 

worden met de aanwezigheid van de persoon zelf. Het interview bevat in de vraagstelling en in- 

en uitleiding ook heterorepresentatie. Natuurlijk doorkruisen de deelgebieden van het posture en 

de imagoschets elkaar hier, want in een interview heeft de auteur de mogelijkheid om vrij direct 

te reageren op uitspraken van de interviewer over het werk of imago. Ook zal hieronder blijken 

dat de recensent de woorden van de geïnterviewde auteur soms zal pogen te vatten in eigen 

woorden, waardoor het onderscheid tussen de auto- en heteropresentatie vrijwel direct 

vertroebelt. Het grijze gebied is groot, maar toch is er – zelfs wanneer een interviewer de woorden 

van de auteur vervormt tot zijn eigen tekst – vaak sprake van heteropresentatie.  

Ik formuleer ter afsluiting van dit hoofdstuk een tweedelig antwoord op de deelvraag: ‘wat 

kenmerkt de heteropresentatie van de auteur (imago)?’ en kom zodoende terug op de 

overeenkomsten en verschillen tussen de twee besproken dubbelkunstenaars en hun imago. Zo 

antwoord ik dus ook op de vragen ‘hoe verhouden de auto- en heterorepresentaties zich tot 

elkaar?’ en ‘hoe verhoudt het imago van Van Leeuwen zich tot dat van Van Gasse?’ 

 

3.1 Joke van Leeuwen 

Lizet Duyvendak schreef ter introductie van het essay Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen 

een heel typerend stuk voor het imago van Van Leeuwen dat ik hier graag uitlicht en als leidraad 

zal hanteren voor deze paragraaf.  

 

[D]e Vlaams-Nederlandse duizendpoot Joke van Leeuwen […] tovert de lezer voor ogen hoe 

ongewoon het gewone is, onophoudelijk onttrekt ze zich aan de geijkte regels van het spel. Voor 

haar kennen genre, spreektaal, literatuur en typografie geen begrenzingen. Dat is een kwestie van 

natuurlijke weerbarstigheid maar ook van 'bedoeling'. Er zit systeem in het verzet van de 

schrijfster tegen indelingen, standaarden en oordelen.58 

                                                             
57 Ik koos bij Van Leeuwen voornamelijk recensies die haar beeld en poëzie bespraken. 
58 Duyvendak 2016, via: uitgeverijclos.nl (vetdrukkingen van mijn hand).  
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Allereerst zal ik me richten op het idee dat Van Leeuwen geen begrenzingen zou kennen. Dat idee 

komt terug in meerdere recensies en beschouwende stukken. Door tegen de regels in te gaan toont 

Van Leeuwen zich bewust van haar omgeving, maar is zij volgens recensenten ook 

maatschappijkritisch? Het antwoord op die vraag geef ik in paragraaf 3.1.2 en tot slot beschouw 

ik de wijze waarop er met het visuele aspect van haar werk wordt omgegaan.  

 

3.1.1 Geen genres, geen grenzen 

In zijn laudatio ter gelegenheid van Van Leeuwens zestigste verjaardag vermeldde Cyrille 

Offermans dat van alle boeken die de schrijfster op dat moment op haar naam had staan ‘het 

merendeel […] in de bibliotheek in de afdeling kinderen’ stond.59 Hij had dat liever anders gezien, 

want volgens hem hoort het hele oeuvre (ook) op de afdeling voor volwassenen thuis.60 Hoewel 

hij op het moment van die uitspraak een lofrede voordroeg en dus complimenten diende te maken 

aan het adres van Van Leeuwen, komt dit idee niet slechts voort uit de noodzaak voor een positief 

praatje. Anders gezegd: in het idee dat Van Leeuwens werk niet binnen de grenzen van één genre 

of leeftijdscategorie zou vallen, staat Offermans niet alleen.  

 Margot Dijkgraaf schrijft in 2002 in het al eerder genoemde artikel dat er voor Van 

Leeuwen ‘geen 'echte' literatuur en 'onechte' literatuur [bestaat]. Haar kinderboeken zijn net zo 

goed literair. Niets van wat ze schrijft - of het nu kinderboeken zijn, gedichten, verhalen, teksten 

voor een performance of een roman - laat zich vangen binnen een bepaald genre’61 Het betreft hier 

de woorden van Dijkgraaf, maar tevens een voorbeeld van hoe de woorden van Van Leeuwen 

kunnen leiden tot een imagoschets. De interviewster maakt zich de woorden eigen door niet te 

verwijzen naar Van Leeuwen met een ‘aldus’ of andersoortige expliciete verwijzingen en 

onderbouwt haar stelling door te wijzen op de verschillende prijzen die Van Leeuwen ontving 

voor zowel jeugd- als volwassenenliteratuur: ‘Het talent van Joke van Leeuwen weerspiegelt zich 

in de prijzen die ze kreeg.’62    

  Dijkgraaf is dus niet de enige die Van Leeuwen zo schetst. Of het nu leeftijds- of andere 

grenzen betreft, er worden bij een bespreking van Van Leeuwen geheid woorden besteed aan het 

doorbreken ervan. Janita Monna schreef in een recensie van Grijp de dag aan bijvoorbeeld dat Van 

Leeuwen ‘concreet en abstract, letterlijk en figuurlijk […] vrolijk door elkaar [husselt]’ en dat de 

scheidslijnen bij de schrijfster niet zo scherp zijn.63 Zelfs in het juryrapport van de Constantijn 

Huygensprijs  (2012) voor haar hele oeuvre staat dat ‘[h]et talent van Joke van Leeuwen 

                                                             
59 Offermans 2012. 
60 Offermans 2012. 
61 Dijkgraaf 2002. 
62 Dijkgraaf 2002.  
63 Monna 2010a, 86.  



22  Ivanka de Ruijter – 4596404  - Wij komen niet uit een hokje; het auteursbeeld van twee dubbelkunstenaars         -   juni 2016  
 

grenzeloos [is]. Over genres, leeftijden en landsgrenzen heen houdt ze met ruim vijftig boeken en 

haar hoogst originele schrijf- en tekenstijl een heel aparte plaats bezet in het Nederlandstalige 

literaire landschap.’64  

  Het idee ‘dat begrenzing niet aan Joke van Leeuwen besteed is’65 keert dus in praktisch 

ieder artikel in verschillende bewoordingen terug. Haar neiging om de regels te overtreden wordt 

door onder andere66 Marijn van der Jagt ‘in de traditie van Annie M.G. Schmidt’ geplaatst ‘met haar 

dwarse kijk op de werkelijkheid. Annie M.G. Schmidt stofte de verhalen af voor kinderen. Maar 

Joke van Leeuwen stofte de taal af voor kinderen.’67 Dat regels er zijn om tegenin te gaan is de 

overtuiging die de auteur wordt toegedicht. Door herhalingen,68 neologismen en de ontleding van 

spreekwoorden staat zij bekend als de auteur die ‘de grammatica en het woordenboek háár regels 

op[legt] waarbij ze desondanks een grondtoon weet aan te houden die in wezen vrij eenvoudig en 

spreektalig is.’69 En de overtreding blijft volgens Joke Linders niet beperkt tot de vorm die Van 

Leeuwen hanteert, maar manifesteert zich ook op het niveau van de personages: ‘Haar helden zijn 

voortdurend in beweging en willen hiërarchieën doorbreken.’70 De protagonisten van Van 

Leeuwen worden ‘[w]ereldvreemde buitenbeentjes’71 genoemd in de Steinz. Gids voor de 

wereldliteratuur. Dat literatuuroverzicht beschrijft haar als iemand die ‘liever geen etiketten 

[plakt] op wat ze schrijft – en evenmin op wat ze zelf ‘is’.’72 Van Leeuwen werd ook opgenomen in 

het literatuuroverzicht De Verbeelders, waarin Bregje Hofstede schrijft: ‘Van Leeuwen heeft een 

broertje dood aan nivellering en commercialisering, en haar personages blijven verre van elke 

(schoonheid)norm.’73 

  Het onconventionele karakter wordt vergeleken met dat van Annie M.G. Schmidt, maar 

ook vaak gevangen in het woord ‘speels.’74 Peter de Boer schrijft over Wuif de mussen uit: ‘Wie 

haar kinderboeken kent weet het al: Joke van Leeuwen zet alle regels op z'n kop, maar klinkt toch 

heel 'gewoon'. Haar nieuwe bundel is speels als altijd, maar blijft niet aan de oppervlakte.’75 De 

term lijkt voor veel recensenten samen te vatten dat grenzen en regels kunnen worden 

overschreden. In een recensie van Half in de zee opteerde ook Joop Leibbrand voor deze term en 

ook hij drukt haar licht anarchistische toon uit: [E]en echte Joke van Leeuwenbundel: lichtvoetig, 

                                                             
64 Juryrapport Constantijn Huygensprijs 2012, via: bibliotheekutrecht.nl. 
65 Juryrapport Constantijn Huygensprijs 2012, via: bibliotheekutrecht.nl. 
66 Ook Joke Linders schrijft in Ons Erfdeel: ‘Net als door haar bewonderde voorgangers - Annie M.G. 
Schmidt, Guus Kuijer, Theo Thijssen, Janusz Korczak en Witold Gombrowics - probeert ze los te maken wat 
vast staat.’ (Linders 2001, 207.) 
67 Van der Jagt 2008. 
68 Van den Berg 2006, 29.  
69 De Boer 2006, 17.  
70 Linders 2001, 207. Dit is een interessante constatering waar ik in hoofdstuk 5 op terugkom.  
71 Steinz 2015, 274.  
72 Steinz 2015, 274.  
73 Hofstede in De Bodt 2014, 294.  
74 ‘onconventioneel en verrassend speels’, schreef de jury van de Constantijn Huygensprijs.  
75 De Boer 2006, 17. 
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speels, misschien een tikkeltje baldadig, maar met genoeg ernst om het niet oppervlakkig te 

maken.’76  

  Zo blijkt Van Leeuwens imago allereerst te bestaan uit dat van een licht anarchistische 

auteur die graag alle grenzen opzoekt.  

 

3.2.2 Kritisch, maar ook maatschappijkritisch?  

Arie van den Berg schreef in 2006: ‘Het verraderlijke aan Van Leeuwens poëzie is de schijnbare 

eenvoud van haar woordenschat en het gebruik daarvan.’77 Volgens hem is er ondanks die 

eenvoud wel degelijk sprake van een volwassen thematiek in wat Van Leeuwen schrijft. Het 

‘woordgestoei’ leidt volgens hem niet tot ‘diepzinnigheid, maar [tot] aardse verwondering.’78 Het 

werk wordt dus, ondanks de lichtvoetigheid, ook wel enige significantie toegedicht. De vraag lijkt 

echter of er te spreken valt van een maatschappijkritische toon of dat er slechts sprake is van 

observaties van de wereld en taalspel.  

Jurre van den Berg merkt een maatschappijkritische toon op in zijn recensie van Grijp de 

dag aan: 

 

De moderne mens is in [Van Leeuwens] woorden verworden tot ‘Een men’: een massaal individu, 

ontdaan van eigenheid. […] In dit maatschappijkritische perspectief verbaast de flaptekst, die 

predikt: ‘hoed u voor de gemiddelde smaak. Wees uniek.’ Is het wijdverspreide streven uniek te 

willen zijn niet juist een van de meest dwingende collectieve dogma’s van de moderne tijd? Hier 

lijkt Van Leeuwen (of haar uitgever) zich in haar eigen staart te bijten.79  

 

Van den Berg suggereert hier dat dat wat Van Leeuwen aandraagt als advies een overbodigheid is 

in een wereld waarin iedereen zich altijd sowieso al wil onderscheiden. Die houding kun je, zo vat 

ik zijn betoog samen, niet heel maatschappijkritisch noemen. Maar Van Leeuwen zet hier 

misschien wel bewust aan tot denken over wat precies ‘onderscheiden’ is. Offermans beschrijft 

dat zo: ‘een ‘gewone’, onopvallende houding, die zich alleen van de allergewoonste houding 

zonder aanhalingstekens onderscheidt door een bijna natuurlijk maar discreet onvermogen zich 

te schikken naar geprefabriceerde waarnemingen, naar clichés, naar gestandaardiseerde 

verwachtingspatronen.’80 Zonder heel expliciet gek te doen wijkt haar manier van kijken af van de 

norm, is wat ook andere recensenten schrijven.81 Op veel verschillende websites wordt haar werk 

                                                             
76 Leibbrand 2012. 
77 Van den Berg 2006. 
78 Van den Berg 2006. 
79 Van den Berg 2011.  
80 Offermans 2012.  
81 Zoals ik net al aanhaalde schreef Peter de Boer in 2006: ‘[Van Leeuwen] zet alle regels op z'n kop, maar 
klinkt toch heel 'gewoon'.’ 
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geïntroduceerd als ‘meestal grappig en [met] milde maatschappijkritiek. Veel van haar 

boekfiguren zijn een beetje eigenzinnige buitenstaanders, die met humor de wereld bekijken.’82 

Van Leeuwen wordt doorgaans dus beschouwd als betrokken met de maatschappij, maar dan met 

een knipoog. Ze levert kritiek, maar gemaskeerd.  

  Ook haar stadsdichterschap in Antwerpen (in 2008 en 2009)83 geeft blijk van haar 

betrokkenheid met het collectief en de sociale context. In een stuk over het boek Hoe is ‘t dat naar 

aanleiding van die functie uitkwam, schrijft (een anoniem) iemand op de site van de Koninklijke 

Bibliotheek: ‘Sommige gedichten zijn grappig, andere gedichten geëngageerd of aangrijpend, 

zoals het gedicht dat ze schreef naar aanleiding van Werelddag tegen Kindermishandeling getiteld 

'Ben ik'.’84 Van Leeuwen bemoeide zich ook ‘met het referendum over de Lange Wapper, de 

megabrug die Antwerpen van het fileprobleem moest verlossen.’85 

  Naast dat Van Leeuwen de ongeschreven regels van genres doorbreekt, zoekt zij ook naar 

bruggen tussen de twee landen waarin zij woonachtig is geweest: Nederland en België. Sinds 

januari 2015 is zij Dichter der Nederlanden. Ook dat vereist maatschappelijke betrokkenheid, zo 

schrijft Laurens Ham in de Volkskrant: ‘Want een Dichter der Nederlanden moet in de eerste plaats 

steengoede poëzie schrijven, maar moet zich zeker ook bewust zijn van haar rol in 

maatschappelijke debatten.’86 Dat Van Leeuwen de poëzie 'gewoon een kunstvorm' noemde in een 

voorafgaand interview in de Volkskrant vindt hij een teken van te weinig bewustzijn van haar 

positie. Ook deze uitspraak van Van Leeuwen en de wijze waarop hij door de media wordt 

‘meegenomen’ is exemplarisch voor de invloed die een auteur zelf – soms ten onrechte of 

onbedoeld – uitoefent op zijn of haar imago. Van Leeuwen heeft gezegd: ‘Dit is geen actie om 

Vlaanderen en Nederland samen te brengen. Dichten is gewoon een kunstvorm. […] We moeten 

elkaar beter leren begrijpen en ik denk dat ik daaraan kan bijdragen’,87 waarmee de door Mirthe 

Smeets als ‘beleefd’ en ‘bescheiden’88 omschreven kunstenares haar positie mijns inziens onder- 

noch overschat. Zij zegt hier eigenlijk dat taal mensen over grenzen heen kan verbinden, maar dat 

literatuur of poëzie niet de pretentie heeft directe politieke invloed uit te oefenen. Het verwijt niet 

geëngageerd genoeg te zijn, dat Ham niet letterlijk uit maar suggereert op basis van Van Leeuwens 

eigen semi-nonchalante uitspraak, lijkt door de vele andere verwijzingen naar een subtiele maar 

existente betrokkenheid niet geheel te passen in het overkoepelend imago.  

                                                             
82 Deze introductie wordt gehanteerd op o.a. kunstbus.nl, kojoek.nl, en muurgedichten.nl. 
83 ‘Leven’, www.jokevanleeuwen.com  
84 Anoniem, via: www.kb.nl  
85 Staaks 2009.  
86 Ham 2015b.  
87 Van Leeuwen in Buiting 2015, via: www.volkskrant.nl  
88 Smeets 2012.  

http://www.kunstbus.nl/cultuur/humor.html
http://www.jokevanleeuwen.com/
http://www.kb.nl/
http://www.volkskrant.nl/
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  Minder maatschappelijk betrokken maar minstens zo kritisch is de drang die Van Leeuwen 

volgens recensenten lijkt te hebben om het gewone ongewoon te maken.89 Uit die behoefte 

spreekt slechts soms een maatschappijkritische blik, zoals wanneer zij plaatjes van Poetin een 

draai geeft,90 maar nog vaker wordt die eigenschap geduid als een behoefte om de lezer in 

verwondering te brengen: ‘En zo weet Van Leeuwen de blik van de lezer te ontregelen. Alsof je 

jaren over dezelfde trap hebt gelopen en je je plotseling bewust wordt van de treden.’91 

  De verwondering die het werk teweegbrengt vindt haar oorsprong bij een kunstenares die 

die verwarring vermoedelijk zelf ervaart en die met haar lezers wil delen. Hoewel, Arie van den 

Berg trekt dat in twijfel: ‘En altijd laat ze lezers, kijkers en luisteraars in haar, al dan niet gespeelde 

verwarring delen.’ Of de verwarring geveinsd is of oprecht lijkt in andere receptie niet ter 

discussie te staan. De fantasierijke manier van denken is die van Van Leeuwen zelf, zo schrijft ook 

Smeets naar aanleiding van haar interview: ‘Als deze kunstenares een tekening van haar eigen 

gedachten zou maken, zou ze daar waarschijnlijk veel kleuren voor nodig hebben. Veel 

gevarieerde landschappen vol personages, ideeën, meningen, ervaringen, fantasieën… Dié wereld 

vol beweging gaat schuil achter de oprechte glimlach van deze observerende, zachtaardige 

schrijfster.’ Ze schrijft volgens Smeets kortom recht uit het hart, is oprecht en zachtaardig, beleefd 

en bescheiden, een duizendpoot die niet op de voorgrond treedt.  

  Coen Peppelenbos omschrijft Van Leeuwen dan ook als ‘geen publiciteitsmachine, geen 

om zich heen schoppende dichteres op internetfora. Verwacht van haar ook geen bijdragen in 

debatten over poëtica. Van Leeuwen schrijft en dat is voldoende.’ Zij is tevreden als de lezer op 

het verkeerde been is gezet en de verwondering is overgebracht. En dat is vaak het geval, want 

zelfs de eerst nog sceptische Arie van den Berg schrijft: ‘Alles wat je dacht te kennen vraagt nieuwe 

aandacht als zij het onder woorden brengt.’92 Of dat nu geëngageerd is of niet, er wordt in het 

imago van Van Leeuwen aan de auteur een groot bewustzijn toegedicht van de mogelijkheid om 

mensen dingen in te laten zien.  

 

3.1.3 De rol van beeld  

Ook de visuele component van Van Leeuwens werk krijgt in het imago een al dan niet belangrijke 

rol toebedeeld. Hoewel het vaak niet de overhand neemt in de kritieken wordt er (gelukkig) wel 

aandacht aan besteed en worden de illustraties beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de 

tekst. Pieter Steinz spreekt bijvoorbeeld van ‘werelden waarin woorden en beelden nieuwe 

betekenissen krijgen.’93  

                                                             
89 Blijkt onder andere uit Duyvendak 2016, via: uitgeverijclos.nl 
90 Vanlommel 2008.   
91 Vanlommel 2008.  
92 Van den Berg 2006.  
93 Steinz 2015, 275.  
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  Vaak krijgt Van Leeuwen het etiket ‘duizendpoot’ door haar beeldende capaciteiten: ‘Joke 

van Leeuwen kan eigenlijk alles. Tekenen, schilderen, verhalen schrijven en poëzie, voordragen 

[…]. Ze heeft een pen en potlood van elastiek en zet daarmee taal en beeld volstrekt naar haar 

hand.’ 94 Marijn van der Jagt noemde Alles Nieuw ‘een echte Joke van Leeuwen: een boek waarin 

tekst en afbeelding elkaar op een bijzondere manier aanvullen.’95 Wat die bijzondere manier dan 

precies is wordt echter lang niet door iedereen geduid. Het oordeel van de jury van de Constantijn 

Huygensprijs wordt door de Volkskrant gevat in de holle frase ‘[W]oord en beeld [gaan] een vrolijk 

gevecht aan, of ze vallen in elkaars armen.’ Hofstede noemt het al iets duidelijker ‘een hechte 

samenwerking van disparate elementen, die op uiteenlopende manieren vorm krijgt. Zo kan het 

beeld een deel van een verhaal vertellen […] dat niet onder woorden wordt  gebracht.’ 96 Passend 

bij het idee dat beeld en tekst tegelijk worden gepresenteerd door de auteur – zonder tussenkomst 

van een illustrator die de tekst op zijn of haar manier interpreteert en herhaalt in beelden – schetst 

ook Dijkgraaf de relatie tussen tekst en beeld bij Van Leeuwen als complementair: ‘In haar 

kinderboeken zijn tekeningen geen illustraties, maar een wezenlijk onderdeel van het verhaal, 

haar gedichten zijn zonder haar tekeningen dan misschien niet onbegrijpelijk maar wel 

incompleet.’97 

  De functie van de tekeningen wordt dus veelal ingeschat als die van extra betekenisgever. 

Maar in recensies van de dichtbundels waarin ook beeld wordt verwerkt, wordt niet zo 

nauwkeurig gekeken naar de betekenis van de bijgaande beelden. In zijn algemeenheid wordt dus 

wel gerept van de significantie van de tekeningen, maar in de poëzie-analyse zijn ze toch een 

ondergeschoven kindje. De al eerder geciteerde Peter de Boer verzuimt in zijn recensie van Wuif 

de mussen uit zelfs om er ook maar één woord aan vuil te maken, net als Arie van den Berg als hij 

in 2012 Half in de zee bespreekt.98 Coen Peppelenbos en Jurre van den Berg reppen ook met geen 

woord over beeld(-tekstrelaties) in hun recensies van twee dichtbundels van Van Leeuwen op 

literair weblog Tzum.99 Zij zijn slechts voorbeelden van de vele recensenten die niet of nauwelijks 

belang toekennen aan beelden (in de poëzie). 

  De recensenten die wél aandacht besteden aan de beelden doen dat niet op een manier die 

blijk geeft van die complementaire relatie. Janita Monna beschrijft hoe beeld en tekst in poëzie 

samenwerken in haar recensie van Grijp de dag aan: ‘Taal en beeld gaan bij haar hand in hand: 

soms nemen de woorden de leiding, dan de tekeningen. Vervelen doet het nooit.’100 De recensente 

duidt de tekeningen echter niet in het licht van de tekst of andersom: ‘Vreemde, haast surreële 

                                                             
94 Monna 2010a, 86.  
95 Van der Jagt 2008 
96 Hofstede in De Bodt 2014, 294.  
97 Dijkgraaf 2002. 
98 Van den Berg 2012,  
99 Peppelenbos 2013 en Van den Berg 2011.  
100 Monna 2010a, 86. 
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beelden, droedels naast meer figuratieve dingen: een hoge zwarte stoel met de leuningen als 

armen demonstratief over elkaar, een appel met een barst erin en twee geometrische happen 

eruit.’ 101 Er worden geen consequenties voor de interpretatie van het werk besproken. Arie van 

den Berg schrijft over Wuif de mussen uit dat de ‘vier emblematische tekeningen een woordspelige 

'Ontpopping' van 'rups' naar 'mens'’102 tonen, maar beschrijft de tekst en tekening slechts als 

verschillend, besteedt geen woorden aan de verhouding die ze daarom aangaan, maar richt zich 

de rest van het artikel weer op het tekstuele in Van Leeuwens werk.  

  Van het visuele aspect van Van Leeuwens werk komt dus wel een deel terug in het imago, 

maar dat zit nauwelijks verweven in de receptie van haar poëzie. Dat de ‘afbeeldingen […] vaak 

daadwerkelijk onderdeel van het verhaal [zijn]’103 speelt in het imago geen belangrijke rol: Joke 

van Leeuwen benoemen tot duizendpoot is voor veel recensenten en essayisten afdoende om ook 

mee te nemen dat ze het werk vaak zelf illustreert.  

 

3.2 Lies van Gasse 

Ook Van Gasse wordt hier en daar een multitalent genoemd, maar bij haar is de aandacht voor het 

beeld dat de tekst vergezelt meer in verhouding en in veel recensies een groot onderdeel. Daarom 

ga ik allereerst in op de positie die beeld in haar imago inneemt en daarna pas op de thematiek. 

Daarbij staat vooral de vraag centraal of de associatieve stijl van Van Gasse leidt tot een 

(maatschappelijk betrokken) boodschap, of dat het werk haar het imago oplevert van een 

ongrijpbare auteur.  

3.2.1 De dominante positie van beeld 

Misschien is de geringe aandacht voor het beeld wel te verklaren met de mate van dominantie van 

het beeld. Waar de illustraties die Van Leeuwen toevoegt aan de poëzie zo nu en dan een plek op 

de pagina krijgen en dus minder prominent worden gepresenteerd, moet je bij Lies van Gasse 

soms zoeken naar de tekst. De wirwar van tekeningen in bijvoorbeeld de graphic poem Sylvia kan 

de recensent onmogelijk ontkennen en eist de aandacht in recensies op. Janita Monna schrijft in 

haar recensie van Sylvia dan ook: ‘Bladerend door de bundel valt meteen op dat het beeld de 

overhand heeft. Inkttekeningen in grove, vloeiende zwarte lijnen en schetsen in wit potlood op 

zwart papier. Dichtregels zijn in handschrift opgenomen, wat de eenheid van gedicht en beeld 

versterkt.’104  

  Hoewel Van Gasse net als Van Leeuwen niet in al haar bundels intermediaal te werk gaat, 

wordt ook zij steevast getypeerd als dubbelkunstenaar. Herhaaldelijk wordt er gerept van een 

                                                             
101 Monna 2010a, 86. 
102 Van den Berg 2006.  
103 Hofstede in De Bodt 2014, 294.  
104 Monna 2010b, 86.  
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‘dubbeltalent.’105 Dat leidt ook voor Van Gasse tot de kwalificatie van grenszoeker, want Laurens 

Ham schrijft voor De Reactor: ‘Lies van Gasse […] begeeft zich met haar werk ook steeds op het 

kruisvlak van verschillende genres,’106 en in de Krant van West-Vlaanderen (KW) schrijft een 

anonieme recensent dat de auteur in Zand op een zeebed ‘de grens […] tussen tekeningen en 

poëzie’ zoekt.107 Het werk van Van Gasse snijdt volgens Ham het vraagstuk rond de definitie van 

literatuur aan: ‘in een klimaat waarin er nauwelijks meer omlijnde ideeën bestaan over wat poëzie 

mag heten en wat niet, tasten multimediale dichters de grenzen af.’108 

  Dat die grenzen er eigenlijk niet zijn, blijkt uit de vele woorden die de recensenten 

besteden aan de relatie tussen beeld en tekst. ‘Bij [Lies van Gasse] vloeien tekst en beeld in elkaar 

over, vult het getekende aan waar de woorden tekortschieten of vult de taal in wat niet getekend 

kan worden.’109 In dit geval blijven de constateringen niet altijd louter constateringen, maar wordt 

er dieper ingegaan op de weerslag die de combinatie van tekst en beeld heeft op de interpretatie. 

Een belangrijke analyse van het werk is bijvoorbeeld die van  Charl-Pierre Naudé (vertaald door 

Anne Roetman) in tijdschrift Terras. Volgens hem stelt Van Gasse het fenomeen ‘kader’ in Zand op 

een zeebed ter discussie, omdat ze hier speelt met de wetten van de strip: het kader voor de 

tekeningen is vaak scheef, niet hermetisch afgesloten voor de figuren en soms zelfs helemaal niet 

aanwezig. Deze letterlijke weergave van ‘onbegrensdheid’ is tevens een figuurlijke bevraging van 

het ‘kader’ als vaste denkwijze volgens Naudé. Door tekst- en beeldtaal te laten samenvloeien stelt 

zij het kader van de poëzie ter discussie: er is geen vaste vorm voor de poëzie. ‘[Z]e herinnert ons 

er tegelijk aan hoe het menselijk bewustzijn door middel van perceptie kaders maakt […] [en laat 

zien dat] de natuur zoals wij die ervaren niet meer is dan een creatie van het menselijk oog. Wat 

er wérkelijk is, kan iets totaal anders zijn, of is er helemaal niet.’ 110 

  Iets soortgelijks constateert Laurens Ham. Hij spreekt van dubbelzinnigheid en de wijze 

waarop dat je stimuleert om bekende figuren te herkennen. ‘Op veel van de plaatjes is het niet 

precies duidelijk waarnaar je precies zit te kijken. […] Dat komt vooral door haar schilderstijl: op 

de platen laten zich grofweg figuren herkennen, maar ze bevatten een wonderlijke 

dubbelzinnigheid.’111 Ham dicht die kwaliteit van het vervreemden ook toe aan goede poëzie en 

laat zo zien dat beide communicatiesystemen in hun optimale vorm hetzelfde effect kunnen 

hebben. Of de ambigue vorm van Van Gasses tekeningen daadwerkelijk de optimale vorm is, 

vraagt Huub Beurskens zich in een ander artikel van De Reactor overigens stevig af. Hij noemt de 

                                                             
105 Anoniem in De Gooi- en Eemlander 27 februari 2015, Ham 2011, Monna 2010b.  
106 Ham 2011. 
107 Anoniem in KW 30 januari 2015 
108 Ham 2011. 
109 Monna 2010b, 86.  
110 Naudé 2015, vertaling door Roetman. 
111 Ham 2011, via: dereactor.org. 

http://www.citatenverzameling.com/archief/poezie.htm
http://www.citatenverzameling.com/archief/poezie.htm
http://tijdschriftterras.nl/auteur/charl-pierre-naude/


29  Ivanka de Ruijter – 4596404  - Wij komen niet uit een hokje; het auteursbeeld van twee dubbelkunstenaars         -   juni 2016  
 

tekeningen van Zand op een zeebed ‘knoeierig, onhelder en nogal vormloos.’112 Dat mag wat hem 

betreft best voortkomen uit de spontane inspiratie, maar dat betekent in dit geval niet dat er 

kwaliteit geleverd wordt. Zijn constatering sluit echter wel aan bij het imago van Van Gasse tot nu 

toe: zij werkt graag in onheldere vormen. 

  Tot slot beschrijft ook Monna in haar recensie van Sylvia in Trouw dat ‘het niet altijd helder 

is wat we zien. […] Het beeld maakt andere interpretaties van het gedicht mogelijk.’113 Als kritische 

noot voegt Monna toe dat ze de tekeningen om die reden wel erg dominant vindt, ze vraagt zich 

zelfs hardop af of de tekst er ondergeschikt aan is. Van Gasse  vervalt volgens haar in taalclichés 

en dus zou de tekst op zichzelf ‘niet overeind blijven.’114 Daarmee bevestigt ze – bewust of 

onbewust – de complementaire relatie die beeld en tekst aangaan bij Van Gasse. 

 

3.2.2 Indirecte bevraging van alles 

Beeld blijkt echter niet als enige dubbelzinnig te zijn bij Van Gasse. Hoewel de auteur volgens 

Monna in Sylvia clichés gebruikt, zijn de geluiden over haar taalspel veelal van een andere en 

positievere orde en wijzen vele recensenten ook op dit niveau op een ambigu karakter: ‘Zoals haar 

illustraties vaak op meerdere manieren uit te leggen zijn, zo schuiven in deze tekst [in Sylvia] de 

opkrullende tenen over het opkruipende laken en de oprijzende gedachten heen. Zulke ‘in elkaar 

gehaakte’ metaforen kom je in dit boek vaker tegen, ook over de grenzen van het gedicht heen.’115 

Hier steekt de terminologie van het grensvlak dus opnieuw de kop op, omdat  Van Gasse ook op 

talig gebied buiten de gebaande paden creëert: ‘een typisch gedicht van Lies van Gasse is een 

gedicht waarin telkens meerdere taalregisters aan bod komen, die [leiden tot een] eindconclusie, 

die meestal erg onvatbaar of ongrijpbaar is.116 Geen kaders betekent in dit geval ook een 

ongrijpbaarheid die in meerdere recensies wordt benoemd. De rode lijn lijkt voor veel critici 

afwezig: ‘Verwacht geen doorlopend verhaal in deze bundel, maar laat je verleiden door de mooie 

zinnen en beelden.’117  

 In plaats van van een rode lijn spreekt Naudé van ‘een gouden draad’. Juist omdat Zand op 

een zeebed volgens hem het bestaan van samenhang ontkent en beschouwt als een product van 

menselijke perceptie, ligt dat wat het boek samenhang geeft bij de ‘verplaatsingen’, ‘de 

belichamingen van de sublieme lyrische metafoor.’118 Onsamenhangendheid leidt in dit geval 

paradoxaal genoeg tot coherentie volgens Naudé. Dat Van Gasses poëzie door Thierry Deleu op 

                                                             
112 Beurskens 2015. 
113 Monna, 2010b, 86.  
114 Monna, 2010b, 86.  
115 Ham 2011. 
116 Van den Braembussche 2011, 52. 
117 Anoniem in De Gooi- en Eemlander 27 februari 2015 
118 Naudé 2015, vertaling door Roetman. 
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poëzie-leestafel.info als ‘associatief sterk’ en ‘met mooie wendingen en verrassende beelden’119 

wordt omschreven, bevestigt het hak-op-de-tak-element van Van Gasses imago.  

  Taal is bij Van Gasse dus geen eenduidige betekenisgever. Dat leidt volgens de kritische 

Beurskens tot ‘louter poehetisch suggestief bedoelde schimmigheden.’120 Objectiever is wellicht de 

constatering van Bart van der Straeten, die schrijft dat Van Gasse de taal ter discussie stelt omdat 

ook die arbitrair zou zijn. De thematisering en bevraging van genormaliseerde systemen zoals taal 

heeft een sterk postmodernistisch getinte connotatie, maar toch wordt Van Gasse niet zonder slag 

of stoot postmodernist genoemd. Door het zorgvuldig vasthouden aan ‘metaforen, ongekunstelde 

formuleringen en evenwichtige constructies’121 heeft haar werk volgens Van der Straeten ook een 

klassieke uitstraling. De recensent wijst erop dat een expliciete bevraging van taal daarom 

eigenlijk niet past binnen Van Gasses werk. 122 Op dit spanningsvlak tussen traditie en 

(post)modernisme keer ik terug op meerdere plekken in deze scriptie.   

  Van Gasses werk alle benoemde vraagstukken meer indirect aan de orde, via de weg van 

die ongekunstelde formuleringen, zo schrijft ook Antoon van den Braembussche: ‘Het is juist 

wanneer zij zich aan de rand van het onzegbare begeeft, wanneer zij het onuitsprekelijke net niet 

uitspreekt, maar voelbaar maakt in de stilte tussen de versregels dat zij als dichteres echt 

overtuigt.’123 Hoe stevig Van Gasse de menselijke perceptie en systemen ter discussie stelt wordt 

dus verdekt opgesteld in een indirecte, maar ongekunstelde taal. Yvan de Maesschalck noemt dat 

in zijn bespreking van Hetzelfde gedicht steeds weer in Tiecelijn de behoefte van de dichters aan 

dichterlijke taal ‘als een vorm van lichamelijkheid die zich uiteindelijk niet laat schrijven.’124  

  Volgens verschillende recensenten werkt de thematiek die Van Gasse hanteert op exact 

dezelfde wijze: die lijkt en is in een bepaald opzicht klassiek (liefde, eenzaamheid, verdriet, 

nostalgie), maar getuigt van ‘een geheel eigen soort van existentiële bewogenheid [en] 

sensibiliteit’. 125 Er figureert volgens Naudé een lyrisch ik in Zand op een zeebed, iets dat volgens 

hem garant staat voor het niet-lineaire element in het werk. Dat lyrische element leidt er wellicht 

ook toe dat het werk lastig te volgen is en daarmee lastig toe te passen op de realiteit. Met andere 

woorden: Van Gasse toont zich niet heel direct bewust van de maatschappelijke context en wordt 

nergens geassocieerd met engagement. Daarvoor is het werk misschien ook wel te lastig te duiden 

en te spontaan geschreven en getekend. ‘Aandacht voor de wereld om [zich] heen’ heeft de auteur 

                                                             
119 Deleu 2008.  
120 Beurskens 2015. 
121 Van der Straeten 2011. 
122 Van der Straeten 2011. 
123 Van den Braembussche 2011, 50.  
124 De Maesschalk 2009, 437.  
125 Van den Braembussche 2011. 
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wel, maar resulteert volgens Deleu in werk waarvan de maker vooral met de inhoud bezig is in 

plaats van met de plek die die inhoud inneemt in de werkelijkheid.126 

 
3.3 Het imago van twee dubbelkunstenaars 

Het antwoord op de vraag ‘wat kenmerkt de heteropresentatie van de auteur (imago)?’ is 

natuurlijk tweeledig. Toch ga ik hier, na een individuele beschouwing per auteur, ook in op de 

overeenkomsten tussen de imago’s van Van Leeuwen en Van Gasse.  

  De invloed die beide auteurs uitoefenen op het imago kwam in dit hoofdstuk ook naar 

voren. Niet alleen kan de aanwezigheid van de auteur de algemene uitspraken over hem of haar 

sturen (in positieve richting), ook buiten de interviewvorm reikt de invloed van de auteur. Zo 

blijkt bijvoorbeeld dat uitspraken in interviews later in een al dan niet andere context 

herhaaldelijk kunnen worden ingezet om de auteur te portretteren. Dat Steinz. Gids voor de 

wereldliteratuur Van Leeuwen beschrijft als iemand die ‘liever geen etiketten [plakt] op wat ze 

schrijft – en evenmin op wat ze zelf ‘is’’127 zou bijvoorbeeld erg goed gebaseerd kunnen zijn op 

Van Leeuwens eigen uitspraak ‘Ik kom niet uit een hokje.’128 Wanneer uitspraken van auteurs 

worden overgenomen zonder dat er duidelijk geciteerd wordt, ontstaat zoals gezegd vrijwel direct 

een grijs gebied waarin hetero- en autorepresentatie overlappen.  

 

Joke van Leeuwens imago 

De veel bekroonde Joke van Leeuwen is volgens de receptie allereerst een rustige, beleefde, 

oprechte schrijfster met een levendige verbeelding. Die deelt ze in haar werk graag met haar lezer 

en zo maakt ze die bewust van het ‘gewone.’ Ze laat graag zien dat wat gewoon lijkt dat misschien 

wel helemaal niet is en verafschuwt net als haar personages (!) de hiërarchie. Om die reden wordt 

ze als licht anarchistisch beschouwd en geassocieerd met Annie M.G. Schmidt. Wat haar minder 

op Schmidt doet lijken is dat zij die non-conformistische houding ook aanneemt ten opzichte van 

taal, waarmee zij volgens menigeen ‘speels’ omgaat en waarvan ze in feite ook de logica ter 

discussie stelt. Haar streven om de lezer bewust te maken van het ‘gewone’ uit zich in stads- en 

Nederlandendichterschap en zo toont Van Leeuwen zich op haar eigen manier betrokken bij de 

maatschappij. Begrenzing is aan Van Leeuwen dus niet besteed, zij toont aan dat jeugdliteratuur 

niet ophoudt waar volwassenenliteratuur begint en dat beeld en tekst samen kunnen werken. Het 

feit dat Van Leeuwen veel van haar werk illustreert leidt in de receptie geregeld tot de term 

‘duizendpoot’, maar met betrekking tot haar poëzie nauwelijks tot een oordeel over de relatie 

tussen tekst en beeld.   

   

                                                             
126 Deleu 2008.  
127 Steinz 2015, 274.  
128 Dijkgraaf 2002, 22.  
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Lies van Gasses imago 

Lies van Gasse dwingt af dat er over de relatie tussen tekst en beeld wordt gesproken: haar 

beeldende elementen staan – wanneer in het werk aanwezig – voorop in de bespreking. De 

meningen over haar kunstenaarskwaliteiten zijn verdeeld, maar dat doet aan de algemene indruk 

niets af: beelden zijn bij Van Gasse dubbelzinnig. Dat komt omdat ze werkt in losse lijnen, die ook 

als ‘slordig’ kunnen worden beschouwd, maar die in elk geval lang niet altijd corresponderen met 

herkenbare figuren. Vaak ook vallen de figuren van de pagina of buiten het kader, waarmee Van 

Gasse volgens critici heel letterlijk het kader bevraagt. Omlijning en begrenzing spelen ook in de 

meer figuurlijke zin bij Van Gasse een grote rol. Ze stelt vaste denkpatronen voortdurend ter 

discussie omdat ze associatief te werk gaat. Dat levert het werk geregeld het label 

‘onsamenhangend’ of ‘ongrijpbaar’ op. Hoewel Van Gasse zich in haar taal en thematiek wel 

baseert op bestaande metaforen en ideeën, gaat achter die taal een existentieel vraagstuk schuil. 

Zonder expliciet literair-historisch te duiden, laten de critici zien dat het werk postmodernistisch 

is in een klassieke setting. Door de (postmodernistische) bevraging van alles blijft haar werk 

volgens vele recensenten lastig te parafraseren en te vatten. Van Gasse staat volgens hen om die 

reden dan ook niet direct in verband met de sociale of maatschappelijke context.129 

 

Van Leeuwen ten opzichte van Van Gasse 

Beide dubbelkunstenaars worden voorgesteld als grenszoekers. Bij Van Leeuwen komt die status 

deels ook voort uit de jeugd-volwassenenoverlapping, maar voor beide auteurs geldt dat de 

samenkomst van beeld en tekst leidt tot discussie over de relatie daartussen. Een belangrijke 

constatering is wat mij betreft dat beide auteurs de normale gang van zaken graag thematiseren 

en aantonen dat die helemaal niet zo natuurlijk is als hij lijkt.  Zij maken de lezer met andere 

woorden constant bewust van de menselijke perceptie en de beperkingen en mogelijkheden 

daarvan. Dat levert de dubbelkunstenaars dus een postmodernistisch karakter op, dat nog 

versterkt wordt door het feit dat ze beiden de taal centraal stellen. Ze springen wel verschillend 

om met de bevraging ervan. Waar die bij Van Leeuwen volgens de receptie bestaat uit herhalingen, 

neologismen of andersoortig taalspel dat verklaard kan worden uit de narratieve context, is het 

bij Van Gasse volgens vele recensenten gissen naar haar bedoeling.  

 

 

  

                                                             
129 NB: Ik dien op te merken dat Van Gasses samenwerkingen niet aan bod kwamen in deze imago-analyse. 

Dat werd in de door mij onderzochte bronnen hooguit benoemd, maar niet daadwerkelijk besproken. 
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4. POSTURE-ANALYSE: WERKEXTERNE KENMERKEN 

In dit hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre het imago van Van Leeuwen en Van Gasse overeenkomt 

met hoe deze dubbelkunstenaars zichzelf presenteren buiten hun werk. Je zou kunnen spreken 

van geslaagde beeldvorming als er niet of nauwelijks discrepanties bestaan tussen hoe zij zich 

gedragen en hoe hun gedrag en voorkomen wordt omschreven, maar dit is een complex 

onderzoeksgebied omdat mijn analyse van het gedrag ook rust op interpretatie. Zoals ik al eerder 

aangaf (hoofdstuk 3) behoort ook het interview tot een complexe vorm van representatie doordat 

de twee actoren (de interviewer en de auteur) invloed op elkaar uitoefenen.  

 Ik zal proberen zo helder en objectief mogelijk uitspraken en gedrag te analyseren en 

baseer me daarbij op antwoorden in interviews in artikelen, op de radio en televisie en het gedrag 

in (televisie)optredens. Anders dan bij uitgeschreven vraaggesprekken wordt er in optredens en 

publiek spreken door de auteur ook een keuze gemaakt met betrekking tot het uiterlijk en de 

algemene uitstraling. Je kan je afvragen in hoeverre de personele verschijning (inclusief 

bijvoorbeeld taalgebruik, handgebaren en mimiek) deel uitmaakt van het werk wanneer er wordt 

voorgedragen. Hier kruisen intern en extern posture elkaar, want dezelfde mimiek of 

handgebaren kunnen ook worden ingezet wanneer de auteur wordt geïnterviewd.130 

 

4.1 Joke van Leeuwen 

Ik richt mij in deze bespreking op dezelfde aspecten als bij de imago-analyse. Op die manier hoop  

ik aan te kunnen tonen dat Van Leeuwens posture aansluit of juist op sommige vlakken afwijkt 

van het imago. Achtereenvolgens bespreek ik hoe ze denkt over grenzen en genres, in hoeverre 

een (maatschappij)kritische houding blijkt uit haar presentatie en tot slot welke rol ze toebedeelt 

aan beeld. Ik maak afwisselend gebruik van televisie- en radio-optredens en op schrift gestelde 

interviews. 

 

4.1.1 Geen regels, wel genres 

Van Leeuwen zet volgens menig criticus aan tot denken over grenzen in de breedste zin van het 

woord. Marjolijn de Cocq citeert in een artikel met betrekking hiertoe een opmerkelijke uitspraak 

van Van Leeuwen: ‘Ik ben er helemaal niet mee bezig waar de grens ligt, dat is voor mij al zo lang 

geleden. Maar op een bepaalde manier voel ik me thuis waar niet iedereen hetzelfde is. Het moet 

niet te eenvormig zijn.’131 Dat de zogenaamd grensverleggende Van Leeuwen ‘er niet mee bezig’ 

zou zijn waar de grens ligt lijkt een tegenstrijdigheid, maar toont aan waarom het altijd onderwerp 

                                                             
130 Ik kom er in deze scriptie niet of nauwelijks aan toe dit verschijnsel uit te werken omdat andere 
elementen in de autorepresentatie dominanter bleken (zie paragraaf 7.1), maar verwijs voor een verdere 
theoretisering van dit fenomeen naar het boek Live Poetry. An integrated approach to Poetry in 
Performance van Julia Novak.  
131 De Cocq 2012. Het artikel werd geplaatst in meerdere regionale dagbladen. 
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van gesprek is: ze stapt over grenzen heen alsof het niets is. Het ging in dit citaat specifiek om de 

Nederland-Belgiëgrens, maar wanneer zij in het interview met Mirthe Smeets gevraagd wordt ‘Je 

kijkt graag verder dan de grens… Geldt dat ook voor je werk?’132 antwoordt Van Leeuwen 

bevestigend met een volmondig ‘Ja. Ik vind het prettig om met meerdere disciplines te werken.’ 

133   

 Het grensverleggende van Van Leeuwen ligt, zo blijkt uit haar eigen verwoordingen, vooral 

besloten in het ‘vrij’ benaderen van taal- of literatuurconventies. Op het gebruik van meerdere 

disciplines (in de vorm van beeld) kom ik hieronder terug, maar op deze plek wil ik ingaan op Van 

Leeuwens poging om de taal ter discussie te stellen. Dat is, zoals ze zelf zegt, namelijk één van de 

belangrijkste thema’s in haar werk. Ze lijkt het adjectief ‘speels’ deels aan haarzelf te danken te 

hebben, omdat ze herhaaldelijk spreekt van ‘spelen’ met taal:  

 

Spelen met taal is essentieel voor mij. Ik schrijf geen ondoordringbare poëzie. Mijn teksten zijn 

vaak niet eenduidig maar wel toegankelijk. Ik hou ervan dat er een bepaalde muzikaliteit in zit: 

ritme, cadans, binnenrijm.134 

 

Ik wil dan laten zien dat je ook kunt spelen met taal, […] dat je plezier kunt beleven aan taal en je 

niet alleen maar om de moeilijkheden hoeft te zuchten.135 

 

Een vrije blik op de taal is bij Van Leeuwen geen trucje, zo blijkt ook meerdere keren uit haar eigen 

manier van spreken. Je hoort dat ze de maker is van taalbewuste boeken als ze zich in een 

interview van het televisieprogramma De Nachtzoen ‘verspreekt’: dat ze niet elke ochtend een 

nieuw idee (‘cadeautje in je hoofd’) heeft ‘gebeurt gelukkig, nee ik moet niet zeggen gelukkig… on-

gelukkig niet elke ochtend.’136 Beeld produceren noemt ze even later een ‘ontspannende 

inspanning’, zodat de toehoorder zich toch echt even achter zijn oren moet krabben en zich zal 

realiseren dat Van Leeuwen een oprechte taalkunstenaar is.  

  Door de taalregels lichtelijk aan haar laars te lappen, streeft Van Leeuwen naar een 

toegankelijke vorm van literatuur. Ze vindt dat ‘poëzie soms nog te veel geassocieerd [wordt] met 

hoogdravend gepraat, met verheven gebaren.’ Volgens de auteur zijn er ‘andere vormen mogelijk, 

met taal die niet eenduidig is, maar ook niet onbegrijpelijk.’137 Van Leeuwen legt in het interview 

met Smeets uit dat poëzie in de publieke ruimte, zoals gecreëerd ter gelegenheid van haar 

stadsdichterschap, voor haar een manier is om iedereen van alle leeftijden te bereiken: ‘Ik wil van 
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136 Van Leeuwen in De Nachtzoen. 
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literatuur zéker niets verhevens maken.’138 Poëzie en literatuur beschouwt ze als werelden die 

dus juist niet onbereikbaar zijn, en daarom verafschuwt ze het adjectief ‘elitair’, dat haar werk tot 

haar spijt wel kreeg toegedicht:  

 

Vroeger werden bijvoorbeeld Guus Kuijer en ik genomineerd voor de kinderjury, dat gebeurt 

tegenwoordig [2008] niet meer met schrijvers zoals wij. Ons is ook verweten dat we elitair zouden 

zijn. [Daardoor] voel ik me echt pootje gehaakt. Annie Schmidt was eigenzinnig en populair, die 

combinatie is nu veel moeilijker.139 

 

Van Leeuwen antwoordt hier in een interview met Sofie Vanlommel voor NRC Handelsblad op de 

vraag van of zij zelf ervaart dat de cultuur onder druk zou staan. Volgens haar is dat het geval en 

is er sprake van een keurslijf en markteisen waar zij niet helemaal in past, wat haar naar eigen 

zeggen onder andere de classificatie ‘elitair’ oplevert in de receptie. Ook het feit dat ze niet meer 

voor de kinderjury genomineerd wordt is daar haar bewijs voor.  Ik bespeurde de term ‘elitair’ of 

iets wat daarmee samenhangt niet of nauwelijks in het imago van Van Leeuwen, maar het is 

opmerkelijk dat de schrijfster dit graag aangrijpt om er op te wijzen dat ze niet (meer) in het 

keurslijf zou passen. Zij reageert hier op een uitspraak van eind jaren negentig,140 maar hecht 

zoveel waarde aan de kritiek die ze erop wil uiten dat haar reactie deel gaat uitmaken van haar 

huidige autorepresentatie én mijn heterorepresentatie.  

 Van Leeuwen werkt hier hard aan de eigenschap ‘anarchistisch’, want buiten het keurslijf 

vallen betekent de gebaande paden vermijden en misschien zelfs de regels overtreden. Ze doet er 

nog een schepje bovenop als Vanlommel vraagt of ze de vergelijking met Annie M.G. Schmidt 

terecht vindt: ‘Ja en nee. Hoe we tegen de wereld aankijken komt wel overeen: beetje 

anarchistisch, met veel vrijheidsdrang. Maar ik ben kinderboeken gaan maken om woorden en 

beelden te laten samenvloeien.’ 141 

  De grenzen van literatuur of taal doorbreken door de regels daarvan te tarten is echter 

nog niet hetzelfde als over álle grenzen heen werken, iets dat de auteur wel zegt te doen: 

 

Vrije vormen is niet mijn eerste echte boek voor volwassenen. Ik beweeg me al jaren binnen beide 

circuits, dat van de literatuur en dat van de kinderboeken. Ik bedien me van alles wat me voor de 

neus komt en schrijf over alle grenzen heen.142  

 

                                                             
138 Van Leeuwen in Smeets 2012.  
139 Van Leeuwen in Vanlommel 2008. In een ander interview verwijst Van Leeuwen ook naar deze typering: 
‘Eind jaren negentig werd beweerd dat Querido elitaire boeken uitgaf’ (Van Leeuwen in Zijlmans 2009).  
140 Zijlmans 2009.  
141 Van Leeuwen in Vanlommel 2008. 
142 Dijkgraaf 2002.  
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De hier expliciet geventileerde afkeer van het label ‘boek voor volwassenen’ strookt niet met hoe 

Van Leeuwen haar werk op andere momenten omschrijft. Of de grens van het genre ‘kinderboek’ 

daadwerkelijk wordt overschreden is de vraag, want Van Leeuwen spreekt herhaaldelijk in 

genretermen en blijkt die ook te hanteren als uitgangspunt. In een recent interview in het Vlaamse 

programma Winteruur spreekt Van Leeuwen bijvoorbeeld meerdere keren van ‘mijn roman(s)’ en 

zegt ze over ‘Lijm’: ‘Het is een kindergedicht.’143 In een aflevering van De Nachtzoen vertelt dat ze 

aan ‘een kinderboek met beelden’ werkt.144 Door het afgebakende begrip als uitgangspunt te 

nemen ontkomt haar werk niet aan het label en is er dus wél sprake van een genre. In een 

interview met Maarten Gulden in Meander zegt van Leeuwen zelfs letterlijk: ‘Elk genre is een 

project, waar ik een tijd alleen mee bezig ben voor ik op een ander genre overstap.’145 Ook in een 

radio-interview van Met het oog op morgen maakt Van Leeuwen duidelijk onderscheid tussen 

jeugd- en volwassenenliteratuur: ‘Ik doe verschillende dingen, ik schrijf en teken kinderboeken, 

ik schrijf poëzie en ik schrijf romans en ik doe dat om en om. […] Ja, zo doe ik dat.’146 Iets om en 

om doen kan alleen als je die genres als afgebakend beschouwd en hier blijkt dat Van Leeuwen 

ondanks het feit dat ze beweert niet uit een hokje te komen toch meegaat in die categorisering.  

  Je zou dit fenomeen kunnen beschouwen als een gevolg van maatschappelijke druk: 

zonder de gebruikelijke termen te hanteren als aanduiding of uitgangspunt is het voor het publiek 

minder duidelijk over welk publiek Van Leeuwen het heeft. Het is echter een keuze van de auteur 

zelf om steevast te spreken van een kinderboek als iets anders dan haar romans of poëzie. 

Overigens past zij zich op deze manier, mocht de pragmatische verklaring inderdaad opgaan, aan 

aan de dominantie van de cultuur die bestaat uit categorisering en labeling.  Zo blijkt dat Van 

Leeuwen weliswaar graag benadrukt ‘speels’ om te gaan met regels en grenzen, maar zich 

desalniettemin wel expliciet aanpast aan het gekaderde genre. 

 

4.1.2 Maatschappijkritisch op haar eigen manier 

Expliciet aangeven dat de cultuur onder druk staat en een afkeer ventileren tegen de markteisen 

zorgt in het externe posture voor de indruk dat we van doen hebben met een auteur die zich 

bewust is van haar omgeving. In de receptie werd haar onconventionele gedrag geconstateerd in 

de drang om verwondering te zaaien. Volgens recensenten wijst ze op de mogelijkheden en 

beperkingen van taal en geeft ze met ‘buitenbeentjes’ als personages aan dat niet alles altijd zo 

normaal is als we denken. Maar in hoeverre Van Leeuwen zich in het maatschappelijk debat 

mengt, zich uitlaat over actuele zaken of  een mening heeft over onze cultuur wordt in de receptie  

ter discussie gesteld. Als Dichter der Nederlanden en stadsdichter van Antwerpen dient zij 
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weliswaar betrokken te zijn, maar volgens Laurens Ham is ze zich daar niet volledig van bewust. 

Haar werk wordt hier en daar wel getypeerd als ‘geëngageerd’, maar Van Leeuwen mengt zich 

volgens verschillende recensenten zoals Mirthe Smeets en Coen Peppelenbos niet graag in 

verhitte discussies.  

 Zelf bevestigt ze dat ze altijd nieuwsgierig is geweest en om zich heen kijkt, maar dat ze 

‘nooit het type [is] geweest dat het middelpunt van de groep was en een grote mond had. Ik bekijk 

de boel liever van een afstandje. Ik kan ook goed alleen zijn.’147 Ze mengt zich ook pas in het 

hierboven besproken debat rondom haar dichterschap der Nederlanden als haar mening 

gevraagd wordt en dan nog reageert ze heel rustig en bedachtzaam. Op het verwijt van Ilja 

Leonard Pfeijffer reageert ze niet boos of beledigd, maar ze vraagt hem haar te komen opzoeken. 

Van Leeuwen gaat de strijd dus niet aan, maar mijdt het competitieve element juist graag. Zo zegt 

ze over haar nominatie voor het dichterschap des vaderlands (van Nederland alleen dus): ‘Er werd 

van mij verwacht dat ik ging meedoen met ellebogenwerk; daar begin ik niet aan.’148 

Bescheidenheid en terughoudendheid vormen de rode lijn in de zelfrepresentatie, want over de 

benoeming tot dichter der Nederlanden, toch een hele eer zou je denken, zegt Van Leeuwen: ‘[I]k 

ben niet ego-achtig over mijn titel; ik ga niet met mijn neus omhoog lopen. Het is maar een spel.’ 

In radio- en televisieoptredens spreekt een rustige vrouw die zich niet opdringt.  

  Die bescheiden houding neemt echter niet weg dat de zelfrepresentatie blijk geeft van een 

mening over cultuur, kwaliteit en de maatschappij. Wat daarvan terugkomt in het werk zelf zal 

blijken uit mijn analyse van het interne posture, maar hier is het vooral relevant om op te merken 

dat waar de media zich nog enigszins afvragen of Van Leeuwen maatschappijkritisch is, zij zelf 

daarover geen twijfel laat bestaan in haar externe posture. Ze spreekt onder andere over de 

massale behoefte om bekend te worden: Er heerst een ziekelijke hang naar roem. Het gaat niet 

meer om meesterschap, maar om beroemd zijn. […] Beroemd, waarmee dat doet er niet toe.149 De 

kwaliteit van cultuurproducten lijdt volgens haar onder het feit dat alles draait om die bekendheid 

en ze zet zich dan ook af tegen de cultuurindustrie die zoekt naar succesrecepten voor de massa: 

 

Wat er nu in het Nederlands taalgebied aan kinderboeken verschijnt, is nogal veel van hetzelfde. 

Wat verkoopt, wat loopt, daarvan verschijnt er meer en meer. Het resultaat is dat er veel boeken 

verschijnen die op elkaar lijken, dat schrijvers hun succesvolle kunstje aldoor herhalen; ze zijn erg 

gericht op de consumentenmarkt, en minder bezig met dat wat ze zelf zouden willen schrijven. Er 

is weinig ruimte meer voor een eigenzinnig geluid.150 

                                                             
147 Van Leeuwen in Smeets 2012.  
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Dat eigenzinnige geluid duidt op Van Leeuwen zelf, want zoals ik hierboven al aanstipte werd het 

verwijt elitair te zijn vooral geuit richting de auteurs die afweken. Volgens Van Leeuwen is het 

overduidelijk dat de culturele standaards zijn veranderd en dat er omwille van de commercie 

slechts succesformules worden ontworpen die het grote geld opleveren.151 

  Een in het imago onbesproken aspect van Van Leeuwen is het feit dat zij zich herhaaldelijk 

uit over de rol van de vrouw in de maatschappij. Ook dat bevestigt dat ze zich, in elk geval voor 

wat haar autorepresentatie betreft, maatschappijkritisch opstelt. Zo rept ze bijvoorbeeld met 

betrekking tot beeld over de ‘opdringerige manier’ waarop het vrouwelijk lichaam wordt ingezet 

in reclames, maar ook over heersende vooroordelen met betrekking tot vrouwen en hun talent.152 

Natuurlijk is het feminisme ook een vorm van maatschappij- en daarmee conventiekritiek. Van 

Leeuwen spreekt ook over haar eigen jeugd en de opkomst van dit fenomeen: ‘In die tijd […] werd 

in de voorlichtingsboekjes nog gedaan alsof je als vrouw bijvoeglijk was. Het was het begin van de 

tweede feministische golf en ik vond het een soort thuis komende gedachte dat je niet hoefde te 

accepteren dat je moest zijn zoals je moest zijn.’153  

 Een ontwikkeling die zowel in de receptie als in interviews met Van Leeuwen vaak ter 

sprake komt, is de al dan niet bestaande of groeiende kloof tussen Nederland en België. Over haar 

positie als Dichter der Nederlanden zegt ze: ‘In mijn hoofd en in mijn hart zijn de Nederlanden nog 

steeds verenigd. […] Ik heb van beide kanten van de grens het één en ander meegekregen. Laat 

mij dan maar een bruggetje zijn.’ 154 Ze geeft duidelijk aan de functie niet op zich te hebben 

genomen om de Nederlanden weer ter herenigen, maar streeft ernaar dat we ‘mekaar in onze 

Nederlandse taal blijven verstaan, in de noordelijke en de zuidelijke betekenis van het woord.’155 

Dat klinkt als een nobel streven van iemand die zich niet roekeloos in een bepaalde strijd werpt, 

maar eerder subtiel probeert te wijzen op het gevoel van saamhorigheid dat de taal tot gevolg kan 

hebben. ‘Dan denk ik: jongens, waarom zo benauwd? Dit is toch het Nederlands taalgebied!’ Van 

Leeuwen pretendeert zodoende niet voor één van beide landen te kiezen, maar voor het hele 

taalgebied. In plaats van een politieke voorkeur spreekt zij haar genegenheid uit voor de 

Nederlandse taal en schaart ze zich graag onder iedereen die die taal kent.  

  Hetzelfde geldt voor haar stadsdichterschap in Antwerpen, waarvoor ze naar eigen zeggen 

de mensen en de stad als uitgangspunt nam, meeliep ‘in zo’n flat waar heel de wereld woont’ en 

                                                             
151 Het idee dat de kwaliteit van cultuurproducten achteruit gaat doet me sterk denken aan het idee van 
The Culture Industry: ‘the administered modern world is sustained in part by technologically reproduced 
mass art. […] The public is catered for with a hierarchical range of mass-produced products of varying 
quality.’ (Horkheimer en Adorno in The Norton Anthology of Theory and Criticism 2001, 1221/1225).  
152 Van Leeuwen in Vanlommel 2008 en in Gulden 2008.  
153 Van Leeuwen in Vanlommel 2008.  
154 Van Leeuwen in een video van ANV. 
155 Van Leeuwen in een video van ANV. 



39  Ivanka de Ruijter – 4596404  - Wij komen niet uit een hokje; het auteursbeeld van twee dubbelkunstenaars         -   juni 2016  
 

graag haar menselijke noot toevoegde aan het stadse. 156 Hoewel ze zich betrokken toonde bij de 

actualiteit van Antwerpen zoals in het imago naar voren komt, benoemt Van Leeuwen dat aspect 

van deze functie nauwelijks. In plaats van de actualiteit speelt het sociale aspect voor Van 

Leeuwen de grootste rol. Dat verklaart ze zowel in het interview met Taalschrift als in het gesprek 

met Mirthe Smeets : ‘Ik wil iederéén bereiken [en] vind het belangrijk om ook écht iets te kunnen 

betekenen met mijn werk. Zo doe ik hier in Antwerpen ook mee aan een project met betrekking 

tot eenzame uitvaarten.’157 Net als in het dichterschap der Nederlanden ging het de auteur er dus 

vooral om veel mensen met haar poëzie te bereiken en een boodschap over te brengen. Die 

boodschap vat Van Leeuwen zelf samen in een antwoord op de vraag wat haar thematiek 

kenmerkt: ‘het je bewust zijn van taal [en] de blik vanaf de andere kant, het perspectief.’158 

Verwondering opwekken is hoe dan ook haar grootste streven en daarbij creëert ze naar eigen 

zeggen graag oog voor het buitenbeentje, de andere kant.  

  Er blijkt ook binnen dit aspect van het externe posture echter één discrepantie te ontstaan 

in hoe Van Leeuwen zich presenteert. Waar ze doorgaans de neutrale en bijna a-politieke auteur 

uithangt, blijkt ze een sterke persoonlijke voorkeur te hebben voor Vlaanderen die ze niet altijd 

onder stoelen of banken steekt. ‘Hier [in Vlaanderen] heeft men meer gevoel voor het lyrische en 

het absurde, maar ook de omgangsvormen zijn warmer. Nederland daarentegen is verhard en 

vervlakt.’159 

 

4.1.3 ‘Tekenen en schrijven zijn onlosmakelijk verbonden’  

Tot slot ga ik hier in op de rol die Van Leeuwen in haar posture weglegt voor het beeldaspect van 

haar werk. In de receptie volstond het voor vele recensenten om de auteur te benoemen tot multi-

talent of duizendpoot, maar werd nauwelijks diepgaand ingegaan op de complementaire relatie 

tussen beeld en tekst. Aan Van Leeuwen zal dat niet liggen, want vaak refereert de auteur zonder 

dat het haar expliciet gevraagd wordt aan het feit dat ze beeld en tekst samenvoegt. In het kader 

van haar thematiek wijst ze er bijvoorbeeld op dat beelden soms meerdere perspectieven vragen: 

‘De beelden, tekeningen die ik [in] mijn boeken gebruik zijn vaak dubbelzinnig, je kunt er 

verschillende dingen in zien.’ 160 Als haar gevraagd wordt waarom ze proza is gaan schrijven, 

betrekt ze opnieuw de rol van beeld in haar antwoord:   
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Ik zoek [in proza] wel naar dezelfde vorm: een combinatie van tekst en beeld. Dat is wat je ziet in 

‘Alles nieuw’. Beeld is voor mij een vorm die iets toevoegt, de prenten maken deel uit van het 

verhaal. Het plaatje is vaak de gedachtenassociatie, een zijsprong.161 

 

Hier benoemt Van Leeuwen expliciet de complementaire relatie die er tussen beeld en tekst in 

haar werk heerst. Dat doet ze vaker: ‘Ik heb van het begin af aan tekenen en schrijven 

gecombineerd. Voor mij zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ 162 Voor de auteur is 

het beeld ‘een poortje naar het woord’163, wat me de ultieme samenvatting lijkt van hoe Van 

Leeuwen steeds opnieuw wil duidelijk maken dat de tekst een beeld kan oproepen en andersom.  

  Ook aan haar behoefte om beeld toe te voegen verbindt Van Leeuwen de insteek om 

verwondering bij haar lezer te veroorzaken: ‘We worden voortdurend geprikkeld door wat we 

zien. Daarom wil ik tonen hoe beelden in elkaar zitten. Ik hoop dat de lezer zich gaat afvragen 

waar hij misleid wordt, welke geheime boodschappen er zijn.’164 Daarmee reageert zij op de 

culturele tendens die er volgens haar heerst om onder druk van de markt alles in te vullen, zelfs 

de verbeelding. De ‘dwingendheid van de beelden’ is volgens haar enorm, zoals in de reclame, en 

de schrijfster ontdoet beeld en taal daarom graag van die zogenaamde vanzelfsprekendheid.165 

Dit sluit aan bij haar kritiek op de cultuurindustrie en zo verweeft zij ook in beeld haar 

maatschappelijke betrokkenheid.  

  De verwijzingen naar haar multidisciplinariteit en het belang van beeld vormen zo een 

duidelijk aspect van Van Leeuwens posture. Als interviewers er niet naar vragen benoemt ze het 

zelf. Maar ook in dit onderdeel is Van Leeuwen niet helemaal consequent, want als Mirthe Smeets 

vraagt hoe de tekeningen tot stand komen vertelt de auteur dat ze de tekeningen aanpast aan de 

wensen van de uitgeverij en de vorm die het boek krijgt: ‘Ik moet tekeningen maken die in die 

conceptvorm passen.’ Het wordt haar opgelegd zich alsnog te conformeren aan de markt. Als 

auteur die zich wil afzetten tegen de markteisen blijft het klaarblijkelijk schipperen tussen 

eigenzinnige ideeën en de eisen van de instantie waar je afhankelijk van bent (en die ook de 

genretermen hanteert). Ondanks eventuele weerstand vanuit de maatschappij of uitgeverij 

hanteert Van Leeuwen met beeld en taal een geheel eigen vorm van engagement in de vorm van 

kritiek op de cultuurindustrie. 
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4.2 Lies van Gasse 

Ook hier zal ik waar mogelijk de aspecten uit het imago als leidraad nemen om het externe posture 

van Lies van Gasse bloot te leggen. Ik bespreek zowel de positie die de auteur beeld toebedeelt als 

de wijze waarop zij haar thematiek samenvat. Onderwijl ga ik in op hoe zij zich überhaupt opstelt 

in interviews voor kranten, radio- en tv-programma’s.  

4.2.1 Een natuurlijke samenkomst van beeld en tekst 

De imago-analyse van Van Gasse toonde duidelijk aan dat de recensenten het over één ding in elk 

geval eens zijn: het werk van Van Gasse is vervreemdend. Dat komt deels, zoals regelmatig door 

de recensenten besproken, door de onheldere vormen van haar illustraties en haar vrije 

benadering van het kader dat de tekening omlijst. Veel beschouwers merken op dat het beeldende 

werk dominant aanwezig is en dat Van Gasse om die reden de grenzen van literatuur opzoekt.  

 Zelf heeft Van Gasse het niet heel direct over grenzen, maar benadrukt ze meermaals dat 

het doel van kunst en poëzie volgens haar is ‘dat je mensen anders leert denken en anders leert 

kijken naar de wereld.’166 Haar streven het perspectief te veranderen heeft er alles van weg de 

conventies te willen doorbreken, en zelf zegt ze ook: ‘Mijn werk is misschien niet conventioneel 

genoeg.’167 Door de toevoeging van vele illustraties laat Van Gasse haar publiek niet alleen 

figuurlijk, maar ook letterlijk anders kijken. Haar bedoeling van de combinatie met tekst is om ‘die 

twee zoveel mogelijk en zo interessant mogelijk met elkaar in verband te brengen.’ 168 Wanneer 

ze zodanig met elkaar in verband staan dat er uit de ‘betekenis, beelden en klank’ samen iets ‘bijna 

bovenmenselijks’ ontstaat dat auteur en lezer opheft, is er volgens Van Gasse sprake van poëzie.169 

In deze bijna spirituele benadering van poëzie, waarbij de lezer én de auteur geen vaste grond 

meer onder de voeten zouden hebben, ligt de verklaring voor de vervreemding besloten die vele 

recensenten ervaren. Van Gasse gaat namelijk, zo blijkt ook uit het interview dat Jan Holtman 

afnam voor Extaze, erg associatief te werk:  

 

[Dumas’] werk is vaak heel afgebakend en thematisch, terwijl mijn werk veel organischer groeit. 

Enerzijds ben ik vaak bezig met het afbeelden van het eenvoudige leven, […] anderzijds zit er vaak 

ook iets magisch-realistisch in. Wat mijn echt persoonlijke toets is, is dat ik ook vaak werk met 

beeldassociaties door middel van bijna abstracte vormen of zelfs kleurvlakken. 170 
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Het gehele werk groeit volgens Van Gasse dus organisch171 en is om die reden niet gebonden aan 

een thema. Omdat het creatieproces zich heel ongebonden voltrekt, ontstaan ook ‘beelden die niet 

kunnen.’172 De gedichten spelen zich volgens de auteur af in een soort ‘tussenruimte die niet echt 

bestaat, en tegelijk herkenbaar is.’173 En dat is precies wat vervreemding doet: iets dat je denkt te 

kennen ontdoen van zijn vanzelfsprekendheid. 

  Het uitgangspunt is voor Van Gasse niet het narratief of de dragende functie daarvan, maar 

louter de evenwichtige samenstelling van ‘well chosen images, awkward landscapes, lost souls, 

uncanny feelings, etc.’174 Het werk ontstaat niet uit een specifiek beoogde boodschap, maar vanuit 

de natuurlijke associatie. In een interview voor online literair weblog 3:AM Magazine noemt Van 

Gasse zichzelf ‘a very complete, natural artist who uses different media for different messages. 

And that’s mainly how I feel about it and how I would want people to regard me.’175 Schilderen of 

schrijven zijn voor Van Gasse beide vormen van kunst die ze als gevolg van haar associaties 

afwisselend beoefent zonder dat ze daardoor méér een dichter is dan een schilder. Daar bestaat 

wat haar betreft geen onderscheid in: ‘I think it’s a useless problem to solve whether I’m an artist 

or a poet. I see art as the broader context, and poetry and painting are parts of it.’176   

  Om een natuurlijke gang van zaken te behouden, kon de auteur – excusez le mot – de twee 

disciplines onmogelijk gescheiden houden, want dat ‘didn’t always feel natural. So now I just try 

to use both my talents freely and I enjoy the way they are taking me.’177 Die natuurlijke benadering 

leidde tot een nieuw genre, zo noemt Peter Theunynck de ‘graphic poetry’ in een interview met 

Van Gasse ter gelegenheid van haar benoeming tot vrije stadsdichter van Brugge. Van Gasse 

bevestigt dat ze inderdaad de ‘ontdekker van een nieuw genre’ is en legt daarna uit: ‘Het is een 

soort dialoog tussen poëtisch beeld en poëtische tekst. Soms is het verhalend, soms is het ook iets 

abstracter, zoals altijd in poëzie.’178 Resumé: bij van Gasse is poëzie verhalend én abstract en 

veroorzaakt ze, mits de juiste samenstelling  van klank, woord en beeld is bereikt, een 

bovennatuurlijk bewustzijn.  

  Dat Van Gasse bevestigt de ontdekker te zijn en er herhaaldelijk op wijst dat ze de eerste 

is die de twee disciplines op deze wijze samenvoegt, draagt bij aan haar posturering als unieke 

kunstenaar. Hoewel ze het verlangen uitspreekt dat meer ‘artists/writes soon will start on similar 

                                                             
171 De termen ‘organisch’ en ‘asscoiatief’ worden door Van Gasse door elkaar en als equivalenten van elkaar 
gebruikt. Passend is het mijns inziens om het associatieve (vanuit de geest) vooral te betrekken op het beeld 
en het organische (vanuit de materie) meer op het gehele product. Het beeld bestaat namelijk uit 
dubbelzinnige surrealistische vormen, terwijl er uit het gehele product meer bewuste keuzes blijken 
(grammaticaal correcte zinnen, consequente materiaalkeuze, enz.).  
172 Van Gasse in Holtman 2013 
173 Van Gasse in Holtman 2013 
174 Van Gasse in Fowler 2011.  
175 Van Gasse in Fowler 2011.  
176 Van Gasse in Fowler 2011.  
177 Van Gasse in Fowler 2011.  
178 Van Gasse in een interview met Theunynck 2014. 
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experiments [in the Dutch poetry scene that is a very narrow one],’179  valt ze zelf graag op in wat 

ze doet.  Als Theunynck haar vraagt of ze een witte of zwarte zwaan in Brugge zou willen zijn 

antwoordt ze: ‘Ik zou sowieso een zwarte zwaan zijn. Die vallen tenminste op.’180 In een interview 

voor Youth Human Rights Group dat werd geplaatst op YouTube is Lies van Gasse echter niet 

iemand die zich heel excentriek kleedt of gedraagt, want tegen de achtergrond van een niet-

opgeruimde boekenkast geeft ze heel naturel antwoord op de vragen die haar worden gesteld. 

Hetzelfde geldt voor de filmpjes die Van Gasse zelf plaatste op YouTube: als zij daarin figureert, is 

dat nauwelijks als opvallende excentriekeling.181 Het lijkt me meer de drang om zichzelf te zijn en 

niet mee te willen gaan met het collectief die haar aanzet tot de uitspraak op te willen vallen.   

  Uit bovenstaande citaten en vele andere blijkt dat Van Gasse wel weet wat ze wil en 

waarom ze iets doet zoals ze het doet. Beeld verwerken in haar poëzie is eerder een natuurlijke 

gang van zaken dan iets dat ze telkens ter sprake wil brengen, want als interviewers er niet naar 

vragen benoemt ze het ook niet. Wel betrekt ze de visuele component in haar definitie van poëzie, 

maar ook dat komt voort uit de beschouwing van kunst als het product van een natuurlijk en 

multidisciplinair proces.  

 

4.2.2 Engagement in het streven naar vrijheid 

Volgens de recensenten leidt de associatieve werkstijl van Van Gasse tot onsamenhangendheid. 

Ook zou haar ongekunstelde taal tot dubbelzinnigheid leiden. Dat gaf Van Gasse het imago van de 

auteur met onbegrijpelijk werk dat alle normen ter discussie stelt en tegelijk zo onvatbaar is dat 

het zich verwijdert van de werkelijkheid en de maatschappij.  

  Van Gasse zelf bevestigt haar drang om tegen de gevestigde orde in te gaan: ‘I soon realised 

that art always had to be something deviant or anarchistic to me.’182 Dat betekent voor haar niet 

dat zij zich wil distantiëren van de werkelijkheid, maar juist dat ze zich daar volledig van bewust 

wil zijn om in te zien – en inzichtelijk te maken – dat de wereld complexer is dan we ons nu 

voorstellen.183 Ze pleit voor het bewustzijn van het individu en voor de eigen keuzes boven die 

van het collectief: ‘[P]eople should be more aware that they are capable of making their lives, of 

being who they want to be. […] A lot of people are like sheep, like they do what they’re told.’ 184 

Met haar natuurlijke manier van werken, haar naturel verschijning op het podium en in video’s 

laat Van Gasse zien dat zij zichzelf is en haar eigen keuzes maakt. In alles waar ze voor pleit 

weerklinkt de hang naar individuele vrijheid en onafhankelijkheid die ze bijvoorbeeld ook vond 

in Mongolië, waar het idee voor Een stem van paardenhaar ontstond: ‘I had the idea that there was 

                                                             
179 Van Gasse in Fowler 2011.  
180 Van Gasse in een interview met Theunynck 2015.  
181 YouTube-account van Lies van Gasse.  
182 Van Gasse in Fowler 2011.  
183 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia. 
184 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia. 
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a very strong freedom in a way, although people were poor that there was something in which 

they couldn’t be touched, some freedom from the mind and from the heart, that was very strong 

in Mongolia.’185 In haar vrije stadsdichterschap in Brugge vindt zij ook de onafhankelijke 

component erg belangrijk en streeft zij ernaar slechts werk te maken dat in verband staat met 

haarzelf. 186 Dat verband met haarzelf betekent wel dat het werk een sterk persoonlijke lading 

krijgt. Van Gasse beschouwt die consequentie van haar werkstijl als haar handelsmerk:  

 

 I created some kind of dream world. […] While in the beginning the language is kind of 

understandable, kind of problematic, but in the end the language loses it’s meaning, it’s like as if 

you’re going a level deeper into the sub consciousness and you’re beyond understanding. You can 

see that in the images, but in the language as well. […] It’s something only I could have done 

because it’s very personal, very typically Lies van Gasse.187 

 

In een voorgaand citaat had Van Gasse het al over haar ‘persoonlijke toets’ en hier spreekt ze van 

‘typically Lies van Gasse.’ De auteur werkt hier hard aan de status van singuliere kunstenaar die 

‘unique, original, innovative and outstanding’188 is en voldoet zodoende aan de eisen van het 

singulariteitsregime zoals Nathalie Heinich dat schetste. De nadruk ligt op originaliteit 

 

Uit dit citaat blijkt ook duidelijk opnieuw dat Van Gasse speurt naar een soort hoger 

(on)bewustzijn, een soort ultieme samenkomst van betekenisgevers als beeld en taal. Daarnaast 

wordt hier duidelijk dat ze taal – in tegenstelling tot dat wat recensenten suggereren – niet zozeer 

specifiek ter discussie wil stellen, maar gewoon ook uit de hand laat lopen om tot een symbiose 

van taal en tekening te komen.  

  Die kan echter alleen ontstaan als de lezer haar werk ook echt ‘ervaart’. Ondanks de 

persoonlijke bron voor het werk beschouwt Van Gasse haar publiek als essentieel element om 

betekenis te genereren: ‘The reader is very important, he has to make the text. You have to think 

about it and make your meaning.’189 Met haar gedichten streeft ze ernaar de lezer te tonen dat de 

wereld uit individuen bestaat die allemaal proberen het beste te doen. Daarbij kunnen zij 

gevangen raken in ‘the prison in our minds,’ maar ze kunnen ook zodanig evolueren dat zij 

resulteren in ‘more free creature[s], more adult creature[s].’ 190 De vrijheid is het hoogste goed en 

dat kun je bereiken door je blik te verbreden, dat is Van Gasses idee. Daarom is er in haar werk 

geen sprake van een eenduidige boodschap. ‘Het is niet de taak van de poëzie om zelf duidelijk te 

                                                             
185 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia. 
186 Van Gasse in een interview met Theunynck 2014.  
187 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia.  
188 Danko 2008, 247.  
189 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia.  
190 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia.  
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maken ‘waar ze over gaat. […] Literatuur moet tonen hoeveel verschillende breinwerelden er 

naast elkaar kunnen bestaan.’191 

  Van Gasse toont zich dus – in strijd met haar imago – maatschappelijk betrokken. Ze vindt 

het zelfs een essentiële eigenschap van een dichter om over de wereld na te denken: ‘[Poets] have 

to think about the world and their selves in the world.’ 192 Over haar eigen positie in de wereld 

zegt ze: ‘Sometimes in a way I’m vulnerable, in the poems I am because it’s important for a poet to 

be so, but I’m also strong and capable of coping with things and of recovering.’ 193 Kunst is Van 

Gasses antwoord op de wereld. Die wereld is volgens haar zowel in natuurlijk als in sociaal en 

politiek opzicht drastisch aan het veranderen – een uitspraak die ze overigens niet specificeert – 

en daar tracht ze haar publiek op attent te maken.194 Om zich te weren tegen de constant 

heersende druk, dient er volgens Van Gasse ‘zo goed mogelijke poëzie [geschreven te worden]. 

Niet teveel toegevingen doen om iets toegankelijkers of makkelijkers te maken, maar net de kracht 

van de taal ten volle uitbuiten.’195  

 

4.3 Het externe posture van twee dubbelkunstenaars 

In deze paragraaf vat ik niet alleen het voorgaande per auteur samen als antwoord op de deelvraag 

‘wat kenmerkt de autorepresentatie van de auteur in haar werk (extern posture)?’, maar bespreek 

ik ook de overeenkomsten en discrepanties tussen het imago zoals dat in hoofdstuk 3 naar voren 

kwam en het hier gedestilleerde externe posture. Vervolgens ga ik opnieuw over tot een 

vergelijking van de twee dubbelkunstenaars.  

 

Joke van Leeuwens externe posture 

Joke van Leeuwen presenteert zich geregeld als een auteur die zich niet laat leiden door taal- en 

literatuurconventies: ze ‘speelt’ – niet alleen in haar werk maar ook in haar normale presentatie 

– met taal en zoekt door de toevoeging van beeld de grenzen van literatuur op. Daardoor zou ze 

naar eigen zeggen niet meer in het keurslijf passen van de huidige cultuur waarin er volgens haar 

sprake is van commerciële massaproductie. Opvallend is wel dat Van Leeuwen vrijwel altijd 

spreekt in de genretermen ‘kinderboek’ of ‘volwassenenproza’, terwijl ze daar een afkeer van 

pretendeert te hebben. Zo blijkt de auteur zich toch aan te passen aan de huidige norm die de 

afbakening van het genre vereist.  

  Als stadsdichter van Antwerpen en dichter der Nederlanden stelt Van Leeuwen zich 

maatschappelijk betrokken op door vooral het sociale aspect aan te wenden als inspiratiebron. Op 

                                                             
191 Van Gasse in Horsten 2015.  
192 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia.  
193 Van Gasse in een interview met YHRG Karelia.  
194 Van Gasse in een interview met Theunynck 2014.  
195 Van Gasse in een interview met Theunynck 2015.  
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politiek vlak zegt zij een neutrale positie in te nemen, hoewel ze haar voorkeur voor het leven in 

België niet geheel geheim houdt. Verwondering bij haar publiek bereiken is Van Leeuwens 

grootste drijfveer en tevens haar vorm van maatschappijkritiek. Ze ontdoet beeld, taal en andere 

normen graag van hun vanzelfsprekendheid door bijvoorbeeld te wijzen op de rol van de vrouw 

in onze maatschappij of op hoe tekeningen steeds anders bekeken kunnen worden. Ook in haar 

toevoeging van beeld blijkt echter een Van Leeuwen verstopt te zitten die zich meer aan de regels 

houdt dan we uit haar imago opmaken, want de auteur blijkt zich bij de creatie van de tekeningen 

te houden aan conceptvormen en eisen van de uitgeverij. 

  Zo vormt zich een enigszins paradoxaal extern posture van een auteur die zich weliswaar 

afzet tegen grenzen en ‘hokjes’, maar zich tegelijkertijd meer aanpast aan de norm dan ze 

pretendeert te doen. Die paradox bleek niet uit de receptie, waarin Van Leeuwen precies wordt 

toebedeeld wat ze in haar eigen posture ook benadrukt te doen: zij zou het gewone ter discussie 

stellen. Haar lichte vorm van anarchisme, haar taalspel (waarvoor de term ‘speels’ door Van 

Leeuwen zelf blijkt te worden afgedwongen) en haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt in het 

imago overeenkomstig te worden vervat. Zodoende zou je kunnen spreken van een geslaagde 

posturering.  

 

Lies van Gasses externe posture 

De wijze waarop Van Gasse beeld en tekst samenbrengt beschouwt zowel recensent als auteur als 

uniek. Zij zou de ontdekker van een nieuw genre zijn. Het imago dat de recensenten verder 

scheppen voor Lies van Gasse is minder equivalent ten opzichte van het posture. Hoewel Van 

Gasse net als de beschouwers van haar werk nooit zal ontkennen dat er vervreemdende 

elementen in haar eigen producten zitten, heeft die stijl volgens haar een ander doel. Zo is haar 

werk weliswaar sterk associatief, maar niet onvatbaar. Van Gasse streeft er naar eigen zeggen 

naar een hoger bewustzijn te bereiken in plaats van haar publiek te verliezen aan onbegrijpelijke 

woorden en beelden. Ze ventileert een drang naar onafhankelijkheid en individuele vrijheid, 

waardoor er voor haar geen beperkingen zijn in materiaal: schilderijen en woorden vullen elkaar 

aan en daarom wisselt ze tekst en beeld naar eigen associatie af. 

 Vrijheid is voor Van Gasse een groot goed dat ook een rol speelt in de boodschap voor haar 

publiek. Ze zegt te stimuleren  dat lezers hun blik verbreden, hun perspectief veranderen en 

nadenken over de wereld waarin ze leven. Dat is volgens haar voor een dichter van essentieel 

belang, maar tevens de moraal van haar werk. Van Gasse toont zich zodoende maatschappelijk 

betrokken. Niet zozeer houdt zij zich bezig met politiek of actualiteit, maar des te meer aandacht 

besteedt ze aan de keerzijde van individualiteit en regels die er heersen in onze maatschappij.  
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Van Leeuwen ten opzichte van Van Gasse 

De twee dubbelkunstenaars presenteren zich graag als enig in hun soort, benadrukken dat er voor 

hun manier van werken (nog) geen naam bestaat en zeggen dan ook het denken in termen van 

genres en grenzen te verafschuwen. Van Gasse is niet méér schilder dan schrijver, Van Leeuwen 

schrijft (en tekent) voor iedereen. Als er echter toch stickers worden geplakt, gaan beide auteurs 

daar in mee: Van Leeuwen hanteert veelvoudig genretermen, Van Gasse zegt ontdekker te zijn van 

de ‘graphic poem’.  

  Inherent aan ‘uniek’ zijn is blijkbaar het omzeilen van regels, zoeken naar de vrijheid en 

de conventies van literatuur of kunst negeren. In elk geval is het voor Van Leeuwen en Van Gasse 

zaak om deze eigenschap op te nemen in hun externe posture door dit te benoemen, wat een 

duidelijk bewijs vormt voor het singulariteitsregime zoals omschreven door Nathalie Heinich. 

Hun uitgangspunt komt sterk overeen: ze willen hun publiek een ander perspectief bieden op de 

werkelijkheid. Opnieuw leidt dat tot de indruk dat we met postmodernistische auteurs van doen 

hebben.  

  Dat levert voor allebei een vergelijkbare vorm van engagement op, die bij beide verstopt 

is in de kunstvorm en impliciet aanwezig in de keuzes van het afwijkende personage of de 

afwijkende visualisatie. Actualiteit of politiek speelt slechts mee op de achtergrond, terwijl de 

positie van het afwijkende individu in de huidige samenleving juist wordt uitgelicht.  
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5. POSTURE-ANALYSE: WERKINTERNE KENMERKEN 

Natuurlijk vormt het werk van de auteurs zelf een belangrijk onderdeel van hun 

autorepresentatie. Van Leeuwen zei in het interview met Mirthe Smeets zelfs: ‘[I]n elk verhaal, elk 

personage zit wel iéts van mij.’196 Het kader van de literatuur verleent auteurs de ruimte om 

indirect hun ideeën tentoon te spreiden en te communiceren met hun publiek. Van Gasse en Van 

Leeuwen communiceren op twee manieren met hun lezer en ik wil er bij de analyse van hun werk 

dan ook ruimschoots bij stil staan hoe de combinatie van beeld en tekst leidt tot betekenisgeving.  

  Ik geef ter afsluiting van dit hoofdstuk antwoord op de vraag: ‘wat kenmerkt de 

autorepresentatie van de auteur in haar werk (intern posture)?’ Om dat te doen volg ik in dit 

hoofdstuk opnieuw de reeds gedestilleerde kenmerken van het imago en het extern posture. Zo 

wordt optimaal inzichtelijk of dit onderdeel van de representatie strookt met de andere twee 

onderdelen van representatie. Zodoende kom ik zowel gedurende dit hoofdstuk als in de 

slotparagraaf ook terug op de vragen ‘hoe verhouden de auto- en heterorepresentaties zich tot 

elkaar?’ en ‘hoe verhoudt het posture van Van Leeuwen zich tot dat van Van Gasse?’  

 

5.1 Joke van Leeuwen 

Ik selecteer voor deze analyse uit Van Leeuwens poëziebundels waarin de relatie met beeld wordt 

ingezet. Het betreft de bundels Vier manieren om op iemand te wachten (2001), Wuif de mussen uit 

(2006), Grijp de dag aan (2010) en Half in de zee (2012). Fladderen voor de vloed (2007) bevat 

verzameld werk en dus zowel oudere gedichten (van vóór de toevoeging van beeld) als toen 

recent verschenen werk uit de reeds genoemde bundels.  

 

5.1.1 Vooral vrij in taal 

Zowel uit haar imago als haar extern posture blijkt Van Leeuwens belangrijkste 

herkenningselement ‘spelen met taal’ te zijn. Ook zou Van Leeuwen de conventies van de 

literatuur onderzoeken en graag het perspectief veranderen in alle opzichten. Uit haar externe 

autorepresentatie blijkt daarnaast dat ze poëzie toegankelijk wil maken voor iedereen, met taal 

‘die niet eenduidig is, maar ook niet onbegrijpelijk.’ Haar werk bevat naar haar idee de aanleiding 

om dingen vanuit ander perspectief te bekijken.  

  Bij de analyse van haar poëzie wordt dit duidelijk zichtbaar in de keuze voor de 

buitenstaander die poogt te aarden in een nieuwe omgeving. Die situatie is Van Leeuwen niet 

vreemd, want zij verhuisde op jonge leeftijd van Nederland naar Franstalig België en vat die 

ervaring vooral samen in het taalprobleem dat toen ontstond. Daardoor komen haar thematische 

lijnen sterk met elkaar in verband te staan. Ze toont dat taal het instrument is voor contact tussen 
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mensen, maar ook de barrière kan zijn als er een verschil in taalbegrip is. Typerend is bijvoorbeeld 

het onderstaande naamloze gedicht uit het deel ‘Kind in Brussel’, waarin het meisje (zo blijkt uit 

andere gedichten) verwoed probeert uit te leggen wat ze wil zonder veel succes te boeken. Zij 

krijgt juist ‘veel wat ik niet wilde,’ terwijl ze toch echt iets ging kopen ‘wat bestond.’ De zekerheid 

dat iets echt bestaat in je eigen taal garandeert niet, zo maakt Van Leeuwen inzichtelijk, dat dat 

ook in de onbekende taal bestaansrecht krijgt.  

 

  Ik ging naar de winkel om  

iets wat bestond te kopen.  

Ze konden mij daar niet verstaan,  

dus wees ik kleur aan, zweeg hoe hol,  

boog hoe rond, trilde hoe licht,  

bewoog ik hoogte, lengte, breedte.  

Ze zeiden: wiewie wiewiewie 

en legden heel hun toonbank vol  

met veel wat ik niet wilde. 

Ik moest naar huis terug. Ik moest 

er woorden bij. Maar hoe te weten 

of wat ik in mijn woorden zei 

en zij in hun taal anders ook 

in hun taal net zo heette. 197  

 

Wanhopig schakelt het personage over op een taal die we allemaal spreken: gesticuleren. Ze wordt 

echter beloond met een ‘wiewie wiewiewie’, dat zowel naar het Franse ‘Oui’ verwijst als het 

Nederlandse vraagwoord. Met die tegenstrijdigheid verwoordt Van Leeuwen het ontheemde 

gevoel: het idee dat je thuis bent en iets kunt kopen dat bestaat (het bevestigende woord ‘ja’/’oui’) 

wordt verstoord door onbegrip (‘wie?’). 

  Overal in haar poëzie heerst een bewustzijn van woorden en hun arbitraire betekenis. We 

‘noemen’ dingen zo en zo, zonder duidelijke reden: ‘je dacht nog/ toen het ergens neerlegde: hier/ 

leg ik het neer, dat moet ik onthouden,/ dat ik het ergens neerleg en dat hier noem.’ 198 Het kan je 

zomaar overkomen dat ‘hier’ opeens ‘gisteren’ betekent, of dat ‘ergens’ niet hetzelfde is in een 

andere taal (ergens anders). De scepsis die Van Leeuwen hier oproept ‘ten aanzien van de 

mogelijkheid om met taal de werkelijkheid te beschrijven’199 heeft een sterk postmodernistisch 

karakter: ‘de realiteit voldoet niet volledig aan de taal en omgekeerd kan de taal de realiteit nooit 
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199 Van Boven en Kemperink 2012, 285.  
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volkomen verklaren.’200 Ook de Belgische woorden verschijnen subtiel ten tonele ter illustratie 

van de willekeur van taal: ‘Er kwamen woorden op bezoek […] Verfijnd/vroeg ieverans zich af hoe 

ergens/ ergens anders was. Seffens/ hield zich niet strak aan straks.’201 Seffens blijkt wel te 

refereren aan het Nederlandse ‘straks’, maar in de praktijk niet geheel hetzelfde te betekenen. Taal 

biedt kortom nooit de houvast die het lijkt te bieden. In Waarom een buitenboordmotor eenzaam 

is, een boek waarin Van Leeuwen aantoont hoe onlogisch onze taal soms is, schrijft ze:  

 

Zullen wordt zou, 

maar vullen niet vou. 

 

Zwemmen wordt zwom, 

maar klemmen niet klom. 

 

Ja. Maar waarom?202 

 

Wie zich een (nieuwe) taal eigen probeert te maken, zal zich steeds opnieuw verbazen over het 

waarom van regels, net als Van Leeuwen. Zelfs een andere uitspraak kan al leiden tot 

betekenisverschil. In onderstaand gedicht vraagt iemand zich af: welke betekenis krijgen woorden 

(‘wat zeg je dan?’) als ze bijna, maar – door de sprekers onervarenheid – niet  helemáál worden 

verstaan (‘hangen aan verstaan’)?  

 

Als taal zich nestelt in een mond 

 die wennend woorden vormt die 

 krommen rond de tong die 

hangen aan verstaan 

 (heel geel geil gul zal zul). 

 

Wat zeg je dan? Wat zeg je dan?203 

 

Niet alleen hebben klanken soms verschillende betekenissen (wiewie), ook de uitspraak van een 

woord of letter kan betekenisverschil opleveren. Zo verbaast het personage in het gedicht 

‘Wichtjes’ uit Fladderen voor de vloed zich over de uitspraak van ‘i’: ‘hoorden verwonderd hoe de 

i/ licht mocht klinken in een vis/ maar tussen ha en jee/ dunne sirene werd – gierend/ ontdaan 

                                                             
200 Van Boven en Kemperink 2012, 286.  
201 Van Leeuwen 2001, 34. (iverans = ergens, seffens = subiet, straks, - via: www.vlaamswoordenboek.be) 
202 Van Leeuwen 2005a, 33.  
203 Van Leeuwen 2006, 34.  
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van haar geschiedenis.’204 Naast dat Van Leeuwen hier bewustwording creëert met de boodschap, 

blijkt uit haar keuze voor een zin met enkel woorden met korte ‘i’s’ (licht, klinken, in, vis) dat zij 

haar thematiek op meerdere niveaus doorvoert: inhoudelijk én stilistisch.  

 

Van Leeuwen toont door middel van dit soort boodschappen aan dat de grenzen van taal niet zo 

hard zijn als ze lijken. Een woord heeft niet één betekenis en er is niet één manier waarop we taal 

eenduidig kunnen of dienen te gebruiken. Daarmee legitimeert de auteur de wijze waarop ze op 

andere momenten in haar poëzie bestaande woorden loslaat of vervalt in fonetisch taalgebruik: 

‘Zoals ik dat zei/ zeik ik dat weer zo./ Wul ik dat ik kon dat ik zol donken wat ik ko!// Ho…’205 Dit 

voorbeeld is exemplarisch voor hoe Van Leeuwen zichzelf toestaat de taal te gebruiken op haar 

manier. Klinkers kan ze weglaten (‘in het hoofd gegrifte namen,/ n ht hfd ggrfte nmn’) 206, woorden 

kunnen in elkaar overlopen en zinnen kunnen van de pagina aflopen.  

 

De deuren. Mooi  

bedacht toch, deuren, zo eenvoudig gaan die open en weer dicht en open en weer dicht 

207 

 

Daarmee tart Van Leeuwen naast taal- ook de literatuurconventies. Vaste rijmschema’s en een 

consequente strofe-opbouw vormen de traditionele ruimte208 waarin Van Leeuwen zo nu en een 

dissonant geluid laat weerklinken. Regels voor wat poëzie wel of niet is (met een bepaalde 

thematiek of opbouw) slaat zij anders gezegd in de wind. Een ander voorbeeld van die plotselinge 

afwijkingen is deze typografische keuze voor woorden die over elkaar heen gedrukt zijn.  

 

 

209 

 

                                                             
204 Van Leeuwen 2007, 33 (vetdrukking van i’s die lang én kort kunnen klinken van mijn hand) 
205 Van Leeuwen 2001, 45.  
206 Van Leeuwen 2006, 9.  
207 Van Leeuwen 2006, 19.  
208 Natuurlijk dringt zich hier de vraag op wat er verstaan moet worden onder ‘traditionele’ poëzie. Dat is 
discutabel, maar ik beoog hier de poëzie ‘die volgens de traditionele regels van rijm, metrum en vaste 
strofenbouw (sic) geschreven is’ en die haaks staat op ‘experimentele’ poëzie die van die regels juist 
afwijkt (Rodenko 1956, 77). 
209 Van Leeuwen 2006, 41. Hoewel ik zo terug kom op het beeld, is de interpretatie hier ook heel leuk: als 

‘horden’ mensen door elkaar heen praten is er niks meer van te verstaan.  
 

 o en weer en hoeps en b 
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Vaker vormt het werk zich naar de marges van de pagina en telt het keurig evenveel lettergrepen 

per rijmpaar. De deviaties vallen daardoor juist meer op en vormen een statement tegenover de 

traditionele mal waar Van Leeuwen ook notie van heeft genomen.  

  De poëzie lijkt op het eerste gezicht te complex voor de jeugd, want het taalspel wordt 

wellicht alleen door volwassenen gegrond en de thematiek die ik in paragraaf 5.1.2 bespreek is 

ook niet direct te associëren met een jeugdig perspectief. De vraag dringt zich op of Van Leeuwen 

ook de leeftijdsgrenzen dan niet of nauwelijks overschrijdt in haar poëzie, wat in strijd zou zijn 

met haar imago. Bij nadere beschouwing blijkt dat veel elementen van haar poëzie zich lenen voor 

de oren van een kind. 

 

Doe ik wat ik kan? 

Kan ik wat ik doe? 

Denk ik: kan ik wat ik doe dan voel ik mij zo moe.  

 

Moet ik wat ik denk?  

Denk ik dat ik moet?  

Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed? 

 

Zeg ik wat ik wil? 

Wou ik dat ik zei?  

Wou ik ook bij jou wat jij zei dat je wou bij mij?210 

 

Dit gedicht vertoont gelijkenis met gedichten die Van Leeuwen voor kinderen schreef, zoals 

bijvoorbeeld het ‘Versje dat nooit ophoudt’ dat zinnen kent als ‘Vraag ik mijn vader wat hij weet,/ 

wat hij vergeet van wat hij deed/ of niet deed wat ik doe,[…].’211 Zo bezien blijkt er meer uit Van 

Leeuwens poëzie geschikt voor kinderen. In het gedicht ‘Bus’ bijvoorbeeld rijdt een bus opeens 

‘langzaam richting X’ waarop passagiers ‘als kinderen tussen de stoelen [kropen]’. Het gedicht 

vervolgt: Buiten bij haltes gezwaai en/ geblaat: het nieuw was eraf, het/ eten verpieterde, te laat 

was /te laat, verliezen verliezen,/ niet mee niet mee.’212 Vaag ontstaat de associatie met de 

terugkeer van een schoolreisje met zwaaiende ouders en kinderen die zich verstoppen onder 

busstoelen en natuurlijk niet naar huis willen. Aan de herhaling van die laatste woorden zit een 

pedagogische bijsmaak die kinderen wellicht herkennen van het ouderlijke ‘nee is nee’. Het voert 

te ver om dit gedicht daadwerkelijk te benoemen tot kindergedicht, maar er valt niet te ontkennen 

                                                             
210 Van Leeuwen 2001, 44.  
211 Van Leeuwen 2005a, 116.  
212 Van Leeuwen 2001, 16. 
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dat er zowel thematisch als talig een opening ligt voor kinderen in het werk van Van Leeuwen. 

Ook de illustraties maken het werk toegankelijker en multi-interpretabel.  

  Van Leeuwens taalspel bewijst het vrije karakter dat haar presentatie zowel in het imago 

als in haar posture kenmerkt. Dat karakter uit zich dus voornamelijk in taal, wat het werk ook de 

mogelijkheid geeft om door kinderen te worden beluisterd.  

 

5.1.2 Menigtes, massa’s, herhaling en nieuwigheid 

Volgens de receptie is Van Leeuwens werk maatschappijkritisch met een knipoog, wat onder 

andere veroorzaakt zou worden door de bijzondere en afwijkende hoofdpersonages. Uit haar 

eigen beschouwing blijkt een feministische insteek, een sociale betrokkenheid en een duidelijk 

oordeel over de culturele standaarden, maar geen politieke keuze of een grote voorkeur voor de 

actualiteit.  

 Buitenbeentjes verschijnen er bij Joke van Leeuwen in het proza geregeld: Bobbel en haar 

ouders die in de bakfiets wonen (1987), het vogelmeisje Iep uit het gelijknamige kinderboek 

(1996), de kunstenaars Dok uit de roman Vrije Vormen(2002) en Lara uit Alles nieuw (2008) 

vormen slechts een greep uit alle types om je over te verbazen. In Van Leeuwens poëzie wordt het 

perspectief van de buitenstaander zoals gezegd ook regelmatig gekozen. Hier ontstaat op 

personageniveau een duidelijk verband met Van Leeuwen zelf. Zij beweert zich immers ook (niet 

alleen na de verhuizing) een buitenbeentje te hebben gevoeld in onze maatschappij. Laurens Ham 

pleit, zo beschreef ik in hoofdstuk 2, voor een bewuste analyse van de personages voor een goed 

inzicht in het posture en dit toont het verband tussen extern en intern posture goed aan.  

  Vooral in Vier manieren om op iemand te wachten gaat het steeds om één specifiek iemand 

die zich anders voelt: ‘Achter de wanden spraken mensen/ die niet kennis kwamen maken, […] 

Wacht, daar is dat nieuwe meisje,/ moeten wij ons laten kennen?’ De afstand tussen het meisje en 

de rest van de wereld ‘achter de wanden’ onderstreept het ontheemde gevoel. Men stelt zich niet 

aan haar voor en laat zich dus in de meest letterlijke zin van het woord niet kennen waardoor 

integreren lastig is. In andere bundels wordt ook afstand gecreëerd tussen het hoofdpersonage en 

de ander, zoals in onderstaand gedicht.  

 

SCHOUW 

 

Die kijken nooit alleen.  

Die hebben massa’s ogen.  

Die hebben meutes benen.  

 

Die zijn gezien, die zien, die waden,  

hun aangekoekte oever in de neuzen,  
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hun winkelwaren hangend om de schouders.  

 

Die kijken naar wie kijken  

hoe zij kijken naar wie lijken  

op niemand iedereen.  

 

En blijven altijd kijken.  

En lijken nooit alleen. 213 

 

De ‘massa’s ogen’ en ‘meutes benen’ zijn hier het pars pro toto voor de massa waar de 

hoofdpersoon zich klaarblijkelijk niet mee identificeert. Door het herhaaldelijk gebruik van ‘die’ 

distantieert hij zich daarvan. Dat wat hier aan de massa wordt toegedicht is Van Leeuwens manier 

van maatschappijkritiek leveren. Ze constateert dat niemand alleen mag lijken in onze 

samenleving, dat we daarom vooral naar elkaar blijven kijken om elkaar na te kunnen doen: ons 

kleden en gedragen naar de nieuwste trends en mode (‘winkelwaren hangend om de schouders’). 

Dat leidt tot een samenleving die draait op herhaling en consensus.  

  Dat vat Van Leeuwen in interviews geregeld samen als het keurslijf van de huidige markt, 

maar ook in haar poëzie blijkt ze vaker aan te halen hoe de samenleving doordrongen is van 

massaproductie en herhaling: ‘Een men houdt wie ooit/ toch de mooiste geacht voor gezien en 

smacht/ naar weer nieuw van hetzelfde. Da capo al fine.’214 Deze ‘men’ treedt in de bundel Grijp 

de dag aan op in het eerste deel van dit werk. Steeds wanneer het het keurslijf betreft verschijnt 

hij: ‘Een men wil verslijten verslaan,/ haalt wat nog nieuw heet niet/ uit zijn verpakking.’215 

Vernieuwing of de schijn daarvan is, zo vormt zich de boodschap van Van Leeuwen, het grootste 

goed voor de massa, waardoor herhaling optreedt. Ruimte voor Van Leeuwens feministische 

insteek creëert ze te midden van haar kritiek op dit keurslijf:  

 

Nieuw moet alles, nieuw en  

nieuw en aan gebouwen  

in de steden hangen rimpelloze  

vrouwen, navels als de  

 

ingang van een groeve, hun  

gezichten, gaaf gewonnen uit een  

menigte van stipjes, smuilend  

                                                             
213 Van Leeuwen 2006, 25.  
214 Van Leeuwen 2010, 8. Da capo al fine: term uit de muziek die de muzikant vraagt alles vanaf het begin 
(da capo) te herhalen tot het woord ‘fine’ (uiteinde).  
215 Van Leeuwen 2010, 12.  
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om wat wij behoeven. 216 

 

De ‘menigte van stipjes’ zijn de pixels, gegoten in de metafoor voor de massaproductie: als we 

allemaal dezelfde stipjes zetten ontstaat bevrediging van het grote publiek (‘wat wij behoeven’). 

Door die behoefte aan herhaling van dezelfde stipjes houden we het ideaalbeeld van ‘rimpelloze 

vrouwen’ in stand. Ouderdom (rimpels) dient immers op afstand gehouden te worden. Opvallend 

is wel dat Van Leeuwen hier kiest voor het woord ‘wij’, zodat de verteller217 zich toch nog schaart 

onder de menigte. Sarcastisch wellicht, maar tevens vormt deze woordkeus een 

identificatiemogelijkheid voor de lezer die zich wellicht directer aangesproken voelt en zich zal 

afvragen of hij niet net zo goed meedoet aan mode. De wijze waarop Van Leeuwen hier opereert 

werd ook door de recensenten opgemerkt: zij geeft indirect af op de maatschappij door het 

gewone daarin (taal, vernieuwing, massaproductie)  te laten bevragen door haar personages en 

zodoende ook door haar lezers.  

  Een ander terugkerend aspect in imago en posture is de bespreking van de relatie tussen 

de Noorder- en Zuiderburen der Nederlanden. Uit het werk wordt duidelijk dat Van Leeuwen als 

kind aan de taal en aan Brussel moest wennen en zich in eerste instantie niet thuis voelde: ‘Ik 

vergat de weg/ die ik niet had geleerd en/ liep verkeerd.’218 Verdwalen, iets verkeerd doen, het 

idee hebben dat je niet genoeg kennis hebt om je te redden, het draagt allemaal bij aan het gevoel 

van ontheemding. Nu integreert de auteur vaak Vlaamse woorden in haar poëzie: goesting (zin), 

volzet (volledig bezet), seffens (straks), voorbehouden (gereserveerd), enzovoorts.219 Zo maakt 

Van Leeuwen haar streven om de inwoners van het Nederlandse taalgebied elkaar te laten blijven 

verstaan waar. Er ontstaat hier echter ook een punt van discussie, want op deze manier lijkt het 

beoogde publiek de Nederlander te zijn die de Vlaamse woorden niet kent. Als Van Leeuwen de 

intentie heeft om de Nederlander hiervan op de hoogte te brengen richt ze zich in plaats van op 

het hele taalgebied slechts op haar Noorderburen en past ze zich ook aan hen aan. De vraag is of 

dat wel strookt met haar ambitie om voor ‘iedereen’ te schrijven. Dat ze in elk geval de 

Nederlander benadert als ‘de (onwetende) ander’ blijkt ook uit de voorkeur voor België die terug 

te vinden is in onder andere het gedicht ‘Weerkeer.’ 

 

WEERKEER 

Toen ze heen gingen naar wat terug was  

zagen ze anderen achter hun ramen,  

die zaten geschiedenis weg te eten,  

                                                             
216 Van Leeuwen 2006, 9.  
217 Om niet te zeggen: auteur, want hier laat Van Leeuwen een vertelinstantie spreken. Het betreft geen 
concreet personage, maar slechts een instantie die de lezer iets vertelt.  
218 Van Leeuwen 2001, 38. 
219 Van Leeuwen 2001, 2010, 2007.  
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die lieten de voortgang toe in hun tuinen,  

die gristen de dagen vanonder het puin 

en vroegen hen wat ze daar nog kwam doen.  

 

Ze gingen terug naar wat geen terug was,  

maar waar het wel kleurrijk en smakelijk soms  

 

[illustratie: stoel met armen over elkaar] 220 

 

De terugkeer naar het land van herkomst (Nederland) voelde niet als een werkelijke terugkeer 

naar huis, omdat andere mensen hun plek hadden ingenomen. De woorden ‘achter hun ramen’ 

duiden niet alleen op het idee dat andere mensen letterlijk hun oude huis hadden overgenomen. 

Ramen staan vaak ook symbool voor de blik op de wereld, en de terugkeer naar die oude visie 

voelde voor de hoofdpersoon van Van Leeuwen niet meer natuurlijk: haar blik was veranderd. De 

Nederlanders (opnieuw met afstand ‘die’ genoemd) ‘zaten geschiedenis weg te eten,’ hadden met 

andere woorden geen respect voor het verleden maar ‘lieten de voortgang toe.’ Van Leeuwen lijkt 

de Nederlander te beschouwen als een op vooruitgang gebrand wezen dat met geweld (‘gristen’) 

zijn verleden verloochent. België is wat haar personage betreft ‘kleurrijker’ – in overeenstemming 

met Van Leeuwens typering van Nederland als ‘verhard en vervlakt.’221 

  De relatie tussen Nederland en België speelt in de poëzie van Van Leeuwen een minder 

grote rol dan het imago en extern posture doen vermoeden. Het werk verwijst er een enkele keer 

naar, maar gaat veel meer over het aarden in een nieuwe omgeving met een nieuwe taal. 

Maatschappijkritisch is het werk alleen te noemen naar aanleiding van Van Leeuwens indirecte 

kritiek op massaproductie, herhaling en eenheidsworsten.  

 

5.1.3 Rafelranden voor verbeelding  

Volgens Van Leeuwen is er een heel direct verband tussen haar tekeningen en haar tekst. Dat wil 

ik hier dan ook aan de hand van enkele voorbeelden onderzoeken. Eerst wil ik hier echter ingaan 

op het verband dat er al dan niet is tussen de tekeningen binnen het gehele corpus. Dit laatste is 

om twee redenen van belang. Ten eerste bespeur ik op het eerste oog een verband tussen de 

tekeningen dat niet genegeerd dient te worden, ten tweede zoek ik net als in de tekst naar een 

thematische lijn om de illustraties zo goed mogelijk te kunnen duiden. Die thematische lijn is ook 

belangrijk voor het punt dat ik maakte in paragraaf 2.4; ik beweerde dat de lezer de tekst zal 

interpreteren in het kader van de tekeningen en andersom. Ik zoek met enige voorkennis naar die 

thematische lijn en zodra ik die bevestigd vind, zal ik de thematiek van de tekst nog aannemelijker 

                                                             
220 Van Leeuwen 2010, 36.  
221 Van Leeuwen in Staaks 2009.  
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vinden. Volgens Van Leeuwen is er sprake van dubbelzinnigheid, want zij streeft ook binnen de 

beeldcommunicatie naar verwondering.  

  

Heel veel van de illustraties bij de poëzie van Van Leeuwen ‘rijmen’. Niet alleen door de stijl – er 

is uitsluitend sprake van zwart-wit pentekeningen – maar ook door het onderwerp en de wijze 

waarop er op vervreemding is ingespeeld. Vaak zijn er slechts elementen herkenbaar en bestaat 

de tekening verder uit onduidelijke vormen of silhouetten die geen vaste betekenis hebben. Het 

omslag van Wuif de mussen uit (afbeelding 1222) lijkt een uitstekende rotspartij met schaduw, maar 

de figuur kan ook vleugels hebben en kent door de afwezigheid van een ruimtelijke omgeving geen 

eenduidige betekenis. Hetzelfde geldt voor afbeelding 2 en 3, beide een vorm van in elkaar 

gefrommelde substantie, waarvan de één meer lijkt op stof (die ook genaaid is) en de ander meer 

op papier. Je denkt iets te herkennen, maar als figuur 3 als een vliegtuig of vogel hoog op de pagina 

wordt geplaatst met ver onder zich zijn schaduw (zie Van Leeuwen 2006, 42-43), is het dan nog 

steeds een prop papier? Van Leeuwen stelt de zintuigen – zowel de oren als de ogen – op scherp.  

     

 

 

De voorgaande drie afbeeldingen vormen slechts een greep uit de vele schimmige tekeningen die 

Van Leeuwen plaatst bij haar poëzie. Dat de afbeeldingen naar elkaar verwijzen, wordt duidelijk 

wanneer ik een aantal tekeningen naast elkaar leg (afbeelding 4).  

                                                             
222 Een lijst van alle afbeeldingen en hun bron is opgenomen in Bijlage A.  

Afbeelding 1, 2, en 3: Vervreemdende vormen  
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Zo kunnen de tekeningen nog veel meer met elkaar worden geassocieerd, want de vorm in het 

midden bovenaan bestaat deels uit stof en deels uit het papier dat ik hierboven al liet zien. Dat de 

tekeningen soms ook – of juist  ook – op zichzelf staan, toont Vier manieren om op iemand te 

wachten aan doordat daar slechts op de titelbladen van de losse delen een illustratie is te vinden. 

De tekeningen kondigen de poëzie aan en vormen een soort titel.  

Uit bovenstaande vorm van analyse blijkt Van Leeuwens voorkeur voor gaten, scheuren, 

en rafelranden. De rafelranden van een sjaal zijn het ene moment gras, dan weer wortels, nergens 

weet je honderd procent zeker waar je naar kijkt. En zo stemt de boodschap die uit het beeld blijkt 

overeen met de moraal van de tekst: niets is éénduidig. Het eerste gedicht dat ik nader wil 

onderzoeken is ‘Vel’ (zie afbeelding 5), waarin het beeld opnieuw rijmt met vele andere 

tekeningen. De zwarte cirkel vinden we zowel terug op het omslag én het titelblad van Grijp de 

dag aan (zie afbeelding 6 en 7) en de propvorm herkennen we inmiddels ook. Opvallend is ook 

dat er weer een scheur zichtbaar is die deze keer zowel door schaduw als door ‘prop’ heen snijdt.  

 

 

Afbeelding 4: een combinatie van vormen die naar elkaar verwijzen  
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Afbeelding 5: Het gedicht ‘Vel’ in combinatie met de illustratie 

Afbeelding 6,7: De zwarte cirkel blijkt net als de propfiguur terug te keren in het werk  
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VEL  

Wat trager toch en moeilijker 

getekend dan geschreven:  

kilometers krentenbollen, 

massa’s met behoeftes 

warme macedoine,  

kus van nog zonet,  

bijvoorbeeld, enzovoort.  

 

Teken een muur: het is erachter.  

Trek en rivier: het veer mag varen.  

Teken een streep: herken de verte.  

Wit papier is winter.223  

Het gedicht ‘Vel’ bespreekt een aantal dingen die, aldus het personage, lastiger getekend dan 

geschreven zijn/worden. Na de dubbele punt volgt een opsomming daarvan: ‘kilometers 

krentenbollen’ en ‘massa’s met behoeftes,’ (opnieuw de thematiek van de massaproductie) 

allemaal lastig te tekenen. Maar, zo blijkt uit de tweede strofe, er is een oplossing voor het 

tekenprobleem: de verbeelding. Je hoeft enkel een muur of een horizon te tekenen om je te kunnen 

verbeelden dat zich in dat geschapen landschap ook de ‘kus van zonet’ bevindt. De illustratie 

vervormt – voor wie de boodschap destilleert uit het gedicht – tot  het bootje dat bij maanlicht op 

de streep vaart die de rivier is. De scheur verandert in een weg naar de verte, richting een heuvel. 

Alsof je de daad direct bij het woord mag voegen brengt de tekening op een andere manier 

dezelfde boodschap over: om goed te kunnen tekenen, dien je vooral verder te kunnen kijken dan 

je eerste of meest logische associatie. Wit papier is dus niet per se wit papier, maar een 

mogelijkheid tot betekenis: winter. In deze boodschap toont Van Leeuwen ook dat beeld soms nog 

ruimer betekenis sorteert dan woorden: zonder woorden is er 

geen betekenis, maar zonder beeld is er altijd nog de 

verbeelding die van wit papier een winter kan maken.  

   Zoals gezegd zijn er ook vaak elementen in de 

illustraties aan te wijzen die wél gemakkelijk te herkennen zijn 

als iets concreets. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het reeds 

besproken gedicht ‘Weerkeer’, waaruit blijkt dat de 

hoofdpersoon liever niet meer terugkeert naar Nederland, 

maar de voorkeur geeft aan het kleurrijker België (zie  

 

                                                             
223 Van Leeuwen 2006, 29.  

Afbeelding 8: Illustratie bij ‘Weerkeer’  
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paragraaf 5.1.2). Daaronder staat een stoel die zijn armen kruist (zie afbeelding 8). Hier is de 

relatie tussen tekst en tekening minder makkelijk te duiden, iets dat wellicht inherent is aan de 

complementaire relatie en  

 

opnieuw de verbeelding aan het werk zet. Wellicht wijst de afbeelding op de weigering van een 

warm welkom (want Nederland is ‘verhard’) voor de terugkerende hoofdpersoon: die kan geen 

plaats meer nemen op de plek waar ze ooit vandaan kwam. Dat de stoel zijn armen kruist is een 

creatieve vondst waarmee Van Leeuwen erop wijst dat woorden als ‘poten’ of ‘armen’ niet 

vanzelfsprekend behoren tot levende wezens. Zo vertaalt de tekening ook nog de taalthematiek.  

  Tot slot behandel ik hier hoe beeld een nog 

veel dominantere positie in de poëzie in kan 

nemen. De voorbeelden die ik hier daarvan geef 

zijn geen greep uit een grote hoeveelheid, maar 

tonen wel aan hoe groot het belang kan zijn van de 

afbeelding. ‘Ontpopping’ (zie afbeelding 9) toont 

hoe beeld en tekst elkaar erg letterlijk afwisselen 

en hoe ze parallel een soortgelijke doch niet 

volledig zelfde boodschap overbrengen. De tekst 

is een taalmetamorfose, waarin de lezer langs 24 

(niet-)bestaande woorden van rups tot mens 

leest. De tekening vangt aan met een cocon en 

transformeert in vier (vergelijkbare, ‘rijmende’) 

delen tot een soort mummiehand. Elk afzonderlijk 

deel heeft duidelijk een voor- en achterkant (te 

herkennen aan kop/hand en staart/voet). Net als 

de regels vormen ze afgebakende  eenheden. 

Typerend voor de problematisering van de relatie 

tussen taal en werkelijkheid zoals in het 

postmodernisme het geval is, is het beschouwen 

van de tekst als een netwerk van beelden.224 Het 

werk van Van Gasse vertoont dit verschijnsel in 

nog grotere mate (zie paragraaf 5.2), maar ook bij Van Leeuwen valt de relatie met het 

postmodernisme niet te ontkennen.  

                                                             
224 Van Boven en Kemperink 2012, 287.  

Afbeelding 9: ‘Ontpopping’: beeld en tekst 

werken samen 
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Een ander en laatste voorbeeld van poëzie in beeld is het volledig tekstloze gedicht in Half 

in de zee (zie afbeelding 10). Slechts wat leestekens laten zien dat er sprake is van ongeveer even 

lange ‘regels’ met een begin en een einde. Ik ga hier niet in op alle mogelijke interpretaties, maar 

wil erop wijzen dat Van Leeuwen de poëzie verbeeldt door elementen te laten terugkeren zodat 

er beeldrijm ontstaat. Twee maal toont 

het beelddicht twee zwarte strepen, 

halve vingerafdrukken en 

verhuisdozen. De cirkel (om)vat het 

verhaal als een titel, hangt boven het 

geheel als een zon boven de wereld.  

Zo wordt inzichtelijk dat de 

tekeningen zowel op zichzelf rijmen als 

een duidelijk thematisch verband 

aangaan met de tekst. Ondanks het feit 

dat de tekeningen zich bij Van Leeuwen 

niet op iedere pagina opdringen, maar 

meestal naast het gedicht of op een 

titelpagina geplaatst zijn, genereren ze wel degelijk betekenis zoals de tekst dat ook doet.  

 

5.2 Lies van Gasse 

In deze paragraaf gebruik en analyseer ik tekst en beeld uit de dichtbundel Hetzelfde gedicht steeds 

weer (2009), graphic novel Sylvia (2010), de bundel in samenwerking met Bas Kwakman Een stem 

van paardenhaar (2014) en de recente bundel Zand op een Zeebed (2015). Ik volg de eerder 

gehanteerde indeling van analyse door aan te vangen met de rol die beeld speelt en te vervolgen 

met de thematiek die Lies van Gasse typeert. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 

vraag of zij geëngageerd te noemen is of daarentegen een werkelijkheid opwerpt die ver bij de 

realiteit vandaan ligt.   

 

5.2.1 Tekst en tekening voor multi-interpretabel werk 

Van Gasse laat zich naar eigen zeggen leiden door de natuurlijke associatie: beeld en tekst mogen 

van haar altijd volledig door elkaar lopen. In de praktijk blijkt dat Van Gasse niet in al haar bundels 

zo ‘natuurlijk’ te werk te gaat als zij beweert. In elk geval speelt beeld niet overal op dezelfde wijze 

een vrije rol, want ze heeft ook bundels met enkel gedichten. Daarin stelt zij zich dus op als dichter 

en niet als allround kunstenaar. Van Gasses debuut Hetzelfde gedicht steeds weer bevat welgeteld 

drie tekeningen (plus de illustratie op het omslag) die ook nog allemaal zijn opgenomen in Sylvia. 

De zogenaamd associatieve werkstijl wordt zodoende iets minder geloofwaardig, want het beeld 

Afbeelding 10: Gedicht zonder tekst 
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wordt soms maar sporadisch toegevoegd en dus ook nog hergebruikt. Ook blijkt dat taal heel goed 

op zichzelf kan staan bij Van Gasse, want de tekeningen worden in de debuutbundel apart van de 

tekst gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor Een stem van paardenhaar, waarin de illustraties ook 

strikt van Van Gasses poëzie gescheiden worden. In dit boek doen Bas Kwakman (in proza en 

beeld) en Van Gasse (in poëzie en beeld) beiden verslag van hun reis door Mongolië.  

  Compleet anders liggen de verhoudingen in de ‘graphic poetry’ van Sylvia en Zand op een 

Zeebed. Beeld is daar dominant en waar er wel tekst wordt opgenomen maakt die deel uit van het 

beeld omdat de tekst vrijwel altijd handgeschreven is (zie bijvoorbeeld afbeelding 14). Vele 

recensenten beschouwen de relatie tussen beeld en tekst bij Van Gasse als complementair. 

Volgens Janita Monna vult ‘het getekende aan waar de woorden tekortschieten’ en andersom.225 

Andere critici schrijven dat de associatieve tekenstijl wel tot gevolg heeft dat er een ongrijpbare 

dubbelzinnigheid optreedt die ons bewust maakt van ‘hoe het menselijk bewustzijn door middel 

van perceptie kaders maakt.’226 Het menselijk brein zoekt altijd naar betekenis. Zelf zegt Van Gasse 

te streven naar een hoger en groter bewustzijn van haar lezer.  Literatuur moet volgens haar 

inzichtelijk maken hoeveel verschillende breinwerelden er naast elkaar bestaan.227 

  Of het streven naar een hoger bewustzijn werkelijk structureel in haar werk vervat is wil 

ik hierbij analyseren. Door eerst een paar algemene kenmerken van haar (beeldende) werk te 

benoemen hoop ik net als bij Van Leeuwen gemakkelijker tot een interpretatie van specifieke 

onderdelen te komen.  

  

De stijl van de tekeningen is oeuvrebreed consistent. In overeenstemming met het beeld dat de 

recensenten schetsen is er sprake van slordig getekende, dubbelzinnige figuren. Van Gasses stijl 

kenmerkt zich in de vaak grove toets en de eenvoudige lijnen die uit de losse pols getekend zijn. 

Doorhalingen en op het oog foutieve strepen vormen daarbij eerder regel dan uitzondering.  Vaak 

ook tekent zij kaders die doen denken aan een stripvertelling om er daarna weer volledig buiten 

te treden, zoals ook duidelijk zichtbaar wordt in afbeelding 11. Zo stelt ze letterlijk en figuurlijk 

de begrenzing ter discussie. Het verhaal gaat aan de haal met je verbeelding en reikt voorbij dit 

kader, lijkt ze te willen zeggen.  

  Hoewel het beeldende aspect per bundel een verschillende invulling krijgt door 

bijvoorbeeld de aan- én afwezigheid van kleur of het al dan niet toepassen van verschillende lagen 

(zie afbeelding 17 en 18), bestaat er duidelijk samenhang tussen de beelden. Menselijke figuren 

zijn vaak het onderwerp, maar door de vrije vormgeving en kadering leiden de lijnen tot meer  

 

                                                             
225 Monna 2010b, 86.  
226 Naudé 2015, vertaling door Roetman. 
227 Van Gasse in Horsten 2015.  
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mogelijke interpretaties. Afbeelding 12 toont bijvoorbeeld iets dat lijkt op landschap, twee 

menselijke figuren en onderaan de pagina de combinatie daarvan. De lichamen worden landschap. 

Het principe van de dechiffrering waarbij het ene beeld het andere beeld wordt en alle 

interpretatie voortkomt uit een doorverwijzing uit een doorverwijzing is sterk postmodernistisch 

getint.228 Het idee dat alles een eindeloze weerspiegeling is van het andere is exact de associatieve 

werkstijl die Van Gasse tentoonspreidt. Een ander voorbeeld betreft het omslag van Een stem van 

paardenhaar op afbeelding 13. In de zwarte lijn herkent de lezer een been en voet, maar er is door 

de kadering te weinig houvast om vast te stellen of dat terecht is. Na lezing van de titel (‘paar den 

haar’) zie je misschien het silhouet van een paar mensen of van een paard. Van Gasse suggereert 

betekenis, maar laat ook de associatie van de lezer de vrije loop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
228 Van Boven en Kemperink 2012, 287.  

Afbeelding 11: Combinatie van voorbeelden waarin kaders worden overschreden  

Afbeelding 12 en 13: Eenvoudige lijnen suggereren betekenis zonder die op te leggen.  
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Interpretatie van Van Gasses werk lijkt hierdoor misschien een onmogelijkheid, maar een nadere 

beschouwing van Sylvia toont aan dat er ondanks het associatieve aspect sprake is van een 

duidelijke verhaallijn. We volgen in tekst en beeld een man die de vrouw waar hij verliefd op is 

tijdelijk verlaat en met een imaginair kind een reis maakt. Het kind staat symbool voor hoe een 

idee zich aan je op kan dringen en groter kan groeien. Een tekening toont hoe een idee, eerst nog 

weinig waard want klein en grijs (zie afbeelding 14 links boven) tot het hoofd doordringt en 

verandert in een foetus. Van Gasse bevestigt: ‘Er groeide iets in mijn hoofd. Iets dat langzaam maar 

zeker tastbaar werd. Alles werd troebel.’  

 

  

 

 

 

Tekst ondersteunt de tekeningen. Van Gasse laat ze samenwerken om enige structuur aan te 

brengen in het verhaal. De kadertjes op afbeelding 15 introduceren de blik op het verhaal van de 

man en de vrouw en tot slot dat van hen samen.  

 

  

 

 

 

 

Afbeelding 14: De visuele vertaling van een idee dat wordt verwekt 

Afbeelding 15: Combinatie van hoe tekst en beeld structuur aanbrengen in Sylvia 
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De tekst ondersteunt ook de zichtbare haat die er ontstaat voor het kind dat aan het mannelijke 

personage als een geweten allerlei vragen stelt. De man krijgt de behoefte het kind te vermoorden, 

zo spreekt uit tekst en tekening. Beeld en tekst lopen hier zelfs in elkaar over als het kapitale a’s 

regent rondom de dynamische vertaling van een wurging rechtsboven in afbeelding 16. De kreet 

sterft uit van grote naar kleine letters. Weliswaar is er sprake van associaties (‘Ik dacht aan hoe ik 

ooit bijna een hamster doodde’), maar die associaties zijn voor de lezer goed te rijmen met 

moordlust. Later prijkt er naast een uiting van kracht een tekening van een draak, wat ook een 

hele logische denkstap is binnen het kader van een bijna vuurspuwend personage. 

 

 Voor wat betreft Sylvia blijkt er prima een betekenis te geven aan woord en beeld. Of diezelfde 

constatering opgaat voor het overige deel van het corpus is de vraag, Dat recensenten het werk 

onbegrijpelijk noemen zou kunnen voortkomen uit de vele beelden die er in Zand op een Zeebed 

en Een stem van paardenhaar over elkaar heen geplaatst zijn, zoals zichtbaar op afbeelding 17 en 

18.  Dat maakt het onduidelijk aan welk beeld de lezer betekenis moet ontlenen.  

  In die vaagheid ligt vermoedelijk besloten wat Van Gasse zegt na te streven en omschrijft 

als een hoger bewustzijn. De ene lezer ziet de ene laag, een ander die daaronder. Er is geen 

eenduidige betekenis van de beelden omdat er meer ‘breinwerelden’ naast elkaar bestaan, maar 

Afbeelding 16: Associaties en illustraties bij de moordlust van het hoofdpersonage. 
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er zijn genoeg handvatten om met dat wat er wel aangeboden wordt een poging tot interpretatie 

te doen. Zo geldt voor afbeelding 18 dat je er zowel de warmte (rood229) als de vormen en de in de 

gedichten beschreven woestijn (glooiing) kunt zien, als twee mensen die dat landschap 

beschouwen of overdenken. Het loopt immers door hun hoofd heen en maakt deel uit van hun 

waarneming.  

  Zand op een Zeebed bestaat uit verschillende 

(beeld)gedichten die telkens anders worden 

vormgegeven, maar op zichzelf een eenheid vormen in 

hun presentatie. Op de thematiek en inhoud kom ik 

hieronder nog terug, maar ook hier blijkt dat er goed 

beschouwd voor ieder afzonderlijk deel sprake is van 

een verhaallijn. Die is de ene keer beter te volgen dan 

de andere keer, maar tekst en de tekening werken 

samen voor een mogelijkheid tot interpretatie. Zo zien 

we in een beeldgedicht dat vermoedelijk verwijst naar 

een episode uit Van den vos Reynaerde230 onder andere 

                                                             
229 De tekening heeft een licht rozerode waas. Zie voor kleurenafbeelding pdf-bestand.  
230 Leibbrand 2015: ‘Van Gasse liet [zich] inspireren door enkele scènes uit het Reynaertverhaal: de affaire 
die de vos had met Hersinde, de wolvin (‘Wie haar begeert, moet/ snorharen langs wangen strijken,/ 

Afbeelding 17 en 18: Door de verschillende lagen wordt onduidelijk hoe we de lijnen moeten 

interpreteren 

Afbeelding 19: Met vrij weinig informatie valt er 

van veel pagina’s een interpretatie te maken.  
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de volgende tekst bij beeld (zie afbeelding 19): ‘Haar lichaam is als water’. Uit de voorafgaande 

tekst is op te maken dat er een vrouwelijk lichaam wordt begeerd en met die informatie is er 

genoeg input om deze pagina te beschouwen. Lichamelijke toenadering blijkt uit de verstrengeling 

van een vrouwelijk (gekruld haar) en mannelijk (kaal hoofd) lichaam. Zij vloeien (als water) in 

elkaar over, want er zijn maar twee benen zichtbaar waarvan niet duidelijk is tot wie zij behoren. 

Het koppel beweegt zich in een soort vlaag van streepjes die dynamiek suggereert in de vorm van 

regen (water kan niet gevormd worden in vloeibare vorm). Zonder dat er duidelijk wordt 

aangegeven waar we naar kijken leiden de minimale aanwijzingen tot de mogelijkheid tot 

interpretatie.  

 

5.2.2 ‘Als alles kan’ 

In Mongolië ervoer Lies van Gasse een vrijheidsbeleving bij mensen die bijna niets hadden. Zelf 

probeert ze ook vrij te leven van regels, conventies en vaste denkpatronen. Ze beweert het belang 

daarvan te willen laten zien aan haar lezer en daarbij de taal en het beeld te gebruiken. Het is 

volgens haar ook van belang dat men nadenkt over zijn positie in de wereld. 231 In deze paragraaf 

onderzoek ik in hoeverre die thematiek daadwerkelijk verweven is in haar werk. Indien dat 

grotendeels het geval blijkt, dient de vraag zich aan in welke mate het werk maatschappijkritisch 

te noemen is. Volgens de recensenten is er van dat kenmerk geen sprake, maar het externe posture 

geeft blijkt van een geëngageerde auteur.  

 

Hoewel er ook in de tekst volgens menig recensent sprake is van dezelfde vaagheid als in beeld, 

ontdek ik in de bundels duidelijke lijnen. Niet alleen draagt het beeld daartoe bij, ook kiest Van 

Gasse mijns inziens een bijzondere manier van rijmende thematiek. Het lezen van de hele bundel 

draagt bij aan de interpretaties van de losse gedichten en beelden omdat er vaak sprake is van 

motieven die de bundel bijeen houden. Ik wil dat illustreren met de volgende strofen die allemaal 

uit een ander gedicht van de bundel Hetzelfde gedicht steeds weer komen.  

 

Niets is erger dan een vergeten gedachte.  

Ergens in een hoek zit zij, mij veruit de liefste 

Over alleen zijn in de stad op zondagmorgen,  

verdrinken tussen kopjes thee232 

_____________ 

Niet altijd heeft ze genoeg gedachten 

                                                             
schichtig, snel en onverwachts.’) en de wraak die hij via haar op Isengrim nam (‘Dan proeft hij nog haar 
afgereten vel.’)’ 
231 Zie paragraaf 4.2 
232 Van Gasse 2008, 7.  
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Om lucht te zijn. Soms wordt er gezonken,  

moet ze woorden sparen voor de overtocht.233 

_____________ 

Ze zong mij een vergeten lied  

over het kloppen van een eenzaam hart alleen  

en een glimlach als van raspend zand. 234 

_____________ 

Ze vindt er een vergeten lied. Slaat 

ogen neer, denkt een klaaglied 

en een appelboom. 235 

 

Deze beperkte selectie is exemplarisch voor hoe een bepaald idee van verlatingsangst, 

eenzaamheid en de angst om te (worden) vergeten (zie vetdrukkingen) eigenlijk in ieder gedicht 

van de debuutbundel wordt verwoord. Ook resoneert de metafoor van het ‘verdrinken’ of ‘zinken:’ 

met ‘genoeg gedachten’ blijf je lucht (essentieel voor leven en een bevestiging van bestaan), maar 

als er te weinig (aan je) wordt gedacht loop je 

de kans om naar de bodem van iemands 

geheugen te zinken. Om te blijven drijven en 

dus genoeg lucht en levendigheid te behouden, 

dien je volgens het gedicht ‘woorden [te] 

sparen voor de overtocht.’ Woorden zijn bij Van 

Gasse de verwezenlijking van gedachtes: ‘De 

hunkering naar tekst,/ de rammelende 

ribbenkast van taal.// Soms zijn het stapels 

gedachten./ Soms hoekig, ritmisch gefluister.// 

Ik wil weten hoe zij in haar zinnen elke dag 

zichzelf verslaat.236 Alsof er hier ook niet 

gezonken mocht worden, zoekt de bundel 

steeds naar nieuwe woorden voor dezelfde 

                                                             
233 Van Gasse 2008, 16.  
234 Van Gasse 2008, 52. 
235 Van Gasse 2008, 53. 
236 Van Gasse 2008, 60.  

Afbeelding 20: Het omslag lijkt de thematiek van de bundel te bevestigen: gedachtes worden 

verwoord. Overigens wordt deze afbeelding ook opgenomen in Sylvia in het hoofdstuk ‘Zij…’ 
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gedachtes. De titel van deze bundel lijkt me dan ook een hele heldere aanwijzing voor het 

monothematische karakter.  

 

Op het omslag prijkt opnieuw (zie afbeelding 20) – net als in Sylvia – een hoofd met een zwarte 

cirkel ernaast die de blijvende gedachten belichaamt. De kwast en/ of pen die de figuur vasthoudt 

tracht de gedachten in woorden te vangen en is dan ook met een lijntje verbonden met de cirkel. 

Erboven zweven twee welbekende kaders, waarin de gedachte in dezelfde bolvorm een plek heeft 

gekregen op een lijn (de horizon, de gedachte).  

  Het perspectief wisselt: er wordt zowel geschreven over ‘hij’ als over ‘zij’ en ‘ik’ of ‘we’. Zij 

ziet hem vertrekken (‘Voor hij weggaat’, ‘Als hij weggaat’, ‘Als hij weg is’)237, hij denkt steeds aan 

haar. De verwantschap die de bundel vertoont met Sylvia is  

aanzienlijk, zeker wanneer je deze zin leest: Ze viel als een hond in slaap tussen de boeken./ 

Schreef hetzelfde gedicht, steeds weer. 238 In Sylvia schrijft Van Gasse: ‘Sylvia, de vrouw die in 

haar/denken onderging// Me beklemde.//Op avonden, heel plotseling, in slaap viel tussen haar 

boeken.’239 Het moge duidelijk zijn dat we met dezelfde personages te maken. Ze bespreken naast 

hun turbulente liefdesleven ook de mijns inziens heel menselijke angst om vergeten te worden. Er 

heerst een druk in onze maatschappij op ‘opvallen’ die Van Gasse vertaalt naar de drang om altijd 

je gedachten te moeten delen ter preventie van verdrinking. Daarnaast waarschuwt Van Gasse 

voor individualisme. Door de aandacht op jezelf te vestigen ten gevolge van de maatschappelijke 

context riskeer je een isolement zoals het hoofdpersonage in Sylvia.  

  Andere levenswijsheden blijken vooral uit Een stem van paardenhaar. Hierin verwerkt Van 

Gasse haar ervaringen in een land met weinig financiële rijkdom. Men leeft in Mongolië dichterbij 

dier en natuur en Van Gasse voelt zich geïnspireerd door die wereld. Er is ruimte voor 

surrealistische taferelen die eerst nog worden aangeduid met de titel ‘De droom,’ maar vrij gauw 

de toon gaan zetten binnen deze bundel.  

 

In de nachten die kwamen 

at ik zoveel suiker  

dat ik een paard werd 

 

Ik schoot en sprong als water,  

te ver, te diep gevallen.  

Adem woekerde. Klauwen hingen.  

Gronden rezen in ons.  

                                                             
237 Van Gasse 2008, 44-46.  
238 Van Gasse 2008, 61.  
239 Van Gasse 2010, 17.  
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Het praten had vele vormen.  

Ik moest u nog vertellen 

Dat er deuren open staan.  

 

De geest was altijd vloeibaar.  

In mijn buik, zacht als een dier,  

Zat een man die mensen maakt.  

 

Soms werd ik wakker in een andere stad,  

maar geen hart was daar ooit tam.  

De weg koos. Ik borg in mij  

een hemel.240 

 

In dit gedicht vind ik naast de ruimte voor de surrealistische transformatie tot paard ook een 

duidelijke moraal: er is geen absolute waarheid. Praten – woord dat een gedachte moet vertolken 

– heeft immers ‘vele vormen.’ Deuren staan open (alle mogelijkheden zijn er nog) en de geest is 

altijd vloeibaar en in staat om nieuwe en bijzondere keuzes te maken. ‘De wereld ligt open!’ 241 

roept een personage in Zand op een Zeebed. Zelfs als je in een stad woont hoef je je geen tam hart 

aan te meten dat meedoet met de massa, maar juist dan is er de mogelijkheid om je vrij van regels 

te gedragen. Er spreekt kortom een postmodernistische benadering van de realiteit uit het werk. 

Overigens ligt er in Een stem van paardenhaar een nog niet eerder vertoonde nadruk op de directe 

aanspreking van de lezer. Ofwel is er sprake van ‘u’ ofwel de lezer wordt betrokken bij een ‘wij’:  

 

We moeten leren dat de huid  

onder verschillende vingers kan passen 

 dat het hart meer dan één dier kan bergen.  

[…] 

We moeten zijn in dit moment,  

en niet daarbuiten. 242 

 

Dat ‘de huid onder verschillende vingers kan passen’ en het ‘hart meer dan één dier kan bergen’ 

zegt opnieuw in andere bewoordingen dat de mens een dynamisch wezen is dat zich aan kan 

passen aan ‘dit moment.’ Verschillende breinwerelden worden hier zowel vertolkt als dat zij de 

ruimte krijgen om het gedicht verschillend te interpreteren. Ook uit Zand op een Zeebed blijkt tot 

                                                             
240 Van Gasse 2014, 33.  
241 Van Gasse 2015, 169. 
242 Van Gasse 2014, 75.  
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slot, weliswaar op een andere manier, dezelfde insteek. De cyclus ‘Als alles kan’ bijvoorbeeld 

stimuleert de verbeelding en laat de realiteit los:  

 

Als alles kan, zien wij ons als engelen uit de lucht vallen, plat op onze buiken. […] Wij zullen in ons 

een zee zien. 243 

Als alles kan, zullen de sirenen komen. Zij scheuren met hun schuim de zeeën. 244 

Als alles kan, zullen de helften uit elkaar vallen en wij zijn niet de luchten die zich achterwaarts 

bewegen. 245 

 

Van Gasse toont zich hoe dan ook meer bewust van haar positie om de lezer iets te kunnen leren 

dan dat in de receptie werd beweerd. De auteur gaat echter nauwelijks in op de concrete 

omstandigheden in België: niet op de actualiteit of politiek, maar ook niet op de culturele 

standaarden. Ze verkondigt eerder een louter esoterische wijsheid dan dat ze echt aan 

engagement toekomt.  

 

 

5.3 Het interne posture van twee dubbelkunstenaars 

Ik zal hier een antwoord formuleren op de deelvraag ‘wat kenmerkt de autorepresentatie van de 

auteur in haar werk (intern posture)?’ Per auteur komt aan bod hoe het interne posture zich 

verhoudt tot het extern posture én het imago, waarna ik ook nog kort inga op de verschillen en 

overeenkomsten tussen de auteurs voor wat betreft hun intern posture.  

 

Joke van Leeuwens interne posture 

Uit de analyse van het poëtische werk van Van Leeuwen blijkt dat de auteur overal de 

taalthematiek doorvoert: thematisch, stilistisch en zelfs beeldend komt aan bod hoe arbitrair de 

taal is. In de vorm van niet-bestaande woorden, te lange regels en samentrekkingen laat Van 

Leeuwen zien dat ze de traditionele vorm van poëzie – die zij grotendeels navolgt – met gemak 

kan overtreden. Dat gebeurt dus echter niet overal, wat het werk wel de bijsmaak van anarchisme 

toekent, maar niet zo dominant is dat het het werk overal tekent.  

  Het ‘speelse’ karakter van Van Leeuwen – zowel in het imago als in het extern posture een 

terugkerende typering – is duidelijk aanwezig in de taal. In combinatie met de tekeningen en het 

hier en daar gehanteerde perspectief van een kind biedt de poëzie mogelijkheden om ook door 

kinderen geconsumeerd te worden. Die constatering bevestigt het in het imago opgenomen idee 

                                                             
243 Van Gasse 2015, 7.  
244 Van Gasse 2015, 109.  
245 Van Gasse 2015, 147.   
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dat Van Leeuwen over leeftijdsgrenzen heen zou schrijven. Uit het extern posture bleek dat ook 

wel, maar de hantering van genretermen was met dit idee in strijd.  

 Van Leeuwens wens om Nederland en Vlaanderen als één taalgebied te blijven 

beschouwen, manifesteert zich in het gebruik van Vlaamse woorden en haar persoonlijke 

voorkeur voor België krijgt ook vorm in sommige gedichten. Van een duidelijk politieke inslag is 

echter geen sprake; Van Leeuwen wijdt vooral veel engagement aan massaproductie en 

consumentisme, iets dat ook al bleek uit haar externe autorepresentatie. Dat onderwerp kiest zij 

vooral in de vorm van het buitenstaandersperspectief: de buitenstaander voelt zich vaak 

geïsoleerd van de massa door een taalprobleem of een andere vorm van disfunctioneren en geeft 

af op de massa.  

  Van Leeuwens illustraties ten slotte tonen dat beelden net zo arbitrair kunnen zijn als 

woorden en dat er heel veel verschillende interpretaties van die (beeld)taal mogelijk zijn. 

Verwondering zaait zij en vervreemding oogst ze, zoals ze naar eigen zeggen ook beoogt. Dat er in 

de receptie weinig aandacht aan haar beeld werd besteed blijft een kwalijke zaak, maar de rol van 

beeld is niet overal zo dominant als Van Leeuwen suggereert.  

 

 

Lies van Gasses interne posture 

In overeenstemming met Van Gasses eigen visie op haar werk vond ik in alle bundels verhaallijnen 

terug. Waar de recensenten onsamenhangende en onvatbare tekeningen constateerden, blijken 

heel veel tekeningen in combinatie met de tekst wel degelijk te kunnen leiden tot een 

interpretatie. Die interpretatie is er misschien wel één uit vele, maar dat is nu juist wat Van Gasse 

zegt te willen laten zien: dat er altijd meer mogelijkheden zijn. Die boodschap vormt het gehele 

onderzochte corpus waarin nauwelijks direct wordt ingegaan op de maatschappelijke context, 

culturele standaarden of actuele zaken. Zulk engagement is Lies van Gasse, hoewel ze zelf zegt een 

mening te moeten hebben over de wereld, niet echt toe te dichten. Die heeft ze getuige het extern 

posture wel degelijk, maar ze kiest ervoor die niet direct met haar lezer te communiceren.  

  Wisselend maakt ze gebruik van handgeschreven tekst bij de tekeningen en uitgetypte 

gedichten die afgezonderd worden van beelden. Dat gegeven staat haar imago en extern posture 

minder bij, want zij zegt altijd en overal associatief te werk te gaan en niet slechts dichter of 

illustratrice te zijn. 

 

Van Leeuwen ten opzichte van Van Gasse 

Het werk van de twee onderzochte dubbelkunstenaars verschilt in vele opzichten. De makers van 

het werk tekenen anders, boren een geheel ander perspectief aan voor hun thematiek (de 

buitenstaander versus de door liefdesproblematiek verwarde man bijvoorbeeld) en geven vooral 
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anders vorm. Zo baant Van Gasse zich in haar graphic poetry een weg naar een onbestaand genre 

terwijl Van Leeuwen slechts afwijkt tegen de achtergrond van haar eigen traditionele vormgeving. 

En waar Van Leeuwen expliciet de taal bevraagt en soms ook letterlijk verwijst naar het verschil 

tussen tekenen en schrijven, zet Van Gasse de beide communicatievormen slechts in ter 

overdracht van haar verhaal. In haar graphic poetry laat ze tekst en tekening ook echt 

samenvloeien met handgeschreven letters terwijl Van Leeuwen de illustraties naast de tekst 

plaatst.  

  Toch ligt er ook een omvangrijke overeenkomst besloten in de thematiek van Van Gasse 

en Van Leeuwen: beiden wijzen op de vele mogelijkheden die het leven biedt. In taal, in beeld en 

in interpretatie geldt voor beide auteurs dat ze de dubbelzinnigheid aantonen van fenomenen die 

vanzelfsprekend lijken. Ze breken ‘radicaal met de gangbare en gevestigde smaakconventies,’ en 

vormen zo een duidelijke een aanwijzing voor het singulariteitsregime dat Nathalie Heinich 

constateerde. Niet alleen willen ze dus zelf afwijken in hun autorepresentatie, ook uit hun werk 

en thematiek blijkt een streven naar het bereiken van een singuliere status. Ze wijzen er allebei 

graag op dat we als lezer altijd op zoek zijn naar eenduidigheid, maar dat die er niet altijd hoeft te 

zijn. Dat doen ze weliswaar op verschillende wijzen, maar ze streven in essentie hetzelfde na.  
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6. CONCLUSIE 

Er rest mij slechts de taak een helder antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag om dit 

onderzoek af te ronden. Om een te grote mate van redundantie te vermijden vat ik hier 

constateringen uit voorgaande hoofdstukken compact samen.  

 

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er aan te wijzen tussen de beeldvorming rondom Lies van 

Gasse en die rond Joke van Leeuwen? 

 

Om een zo helder mogelijke analyse van de beeldvorming te maken bleek een separate benadering 

van het imago, het intern posture en het extern posture het meest geschikt. Ik vat hieronder mijn 

bevindingen per auteur samen voor ik tot een vergelijking over ga. 

 

Beeldvorming Joke van Leeuwen 

Het imago van Van Leeuwen kan worden samengevat met de term ‘grenszoeker’ doordat veel van 

haar werk voor alle leeftijden geschikt is en de auteur naast leeftijdsgrenzen ook ons dagelijks 

gebruik van taal en beeld ter discussie stelt. Hoewel ze ‘het gewone ongewoon’ maakt, vragen 

sommige critici zich wel hardop af of Van Leeuwen zich (voldoende) maatschappijkritisch opstelt. 

Haar stads- en Nederlandendichterschap schept wel die verwachting, maar in de praktijk bestaat 

haar engagement vooral uit anarchisme en sociale betrokkenheid en dus niet op de politiek of 

actualiteit georiënteerde thematiek.  

  Wat betreft de Nederland-Belgiëkwestie bevestigt ze elke vorm van polemiek te 

vermijden, maar haar extern posture geeft wel blijk van een mening over de cultuurindustrie. 

Door te ‘spelen met taal’ en regels te negeren hoopt ze af te wijken van de massaproductie. Elitair 

wenst ze echter niet genoemd te worden, want ze komt niet uit een hokje en haar werk is voor 

iedereen.  

  Uit het werk zelf blijkt dat Van Leeuwen meester is in de vervreemding: zowel taal als 

tekening maken duidelijk dat niets eenduidig is. Volledig in overeenstemming met het extern 

posture is de kritiek op de cultuurindustrie. Soms is die gemaskeerd, wat de twijfel aan haar 

engagement van de recensenten verklaart. Van Leeuwen stelt zekerheden ter discussie in de 

verder traditioneel vormgegeven bundels en toont zich zodoende (post)modernistisch 

kunstenaar in traditionele context.  
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Over het algemeen geldt een zekere coherentie in de beeldvorming rond Van Leeuwen. In 

haar externe autorepresentatie heeft Van Leeuwen de neiging om er ondanks haar beleefde 

optredens een schepje bovenop te doen: in deze presentatievorm is zij het meest geëngageerd, uit 

ze zich vrij stellig over een onterechte categorisering en over haar thematiek. Oneffenheden in het 

posture (spreken in genretermen e.d.) zijn de tegenhanger van dat gechargeerde beeld en tonen 

aan dat de beeldvorming genuanceerd dient te worden.   

 

Beeldvorming Lies van Gasse 

Het imago van Lies van Gasse bestaat vooral uit het adjectief ‘dubbelzinnig’ en geeft de auteur de 

status van ‘onvatbaar.’ Van Gasses werkstijl is volgens critici associatief en stelt het kader in de 

breedste zin van het woord ter discussie: vaste denkpatronen worden doorbroken. Het werk 

wordt daardoor echter zo lastig te rijmen met de werkelijkheid dat er voor de meeste recensenten 

de vraag ontstaat of er sprake is van enige vorm van maatschappelijke betrokkenheid.   

  Uit haar autorepresentatie blijkt dat Van Gasse een duidelijke mening over de wereld en 

haar bevolking heeft. Ze beschouwt het als haar taak om mensen anders naar de wereld te laten 

kijken. Dat mag op alle manieren en haar – ook door haarzelf getypeerd als ‘associatieve’ – 

werkstijl dient dan ook te leiden tot een hoger bewustzijn en het besef van meerdere 

‘breinwerelden.’ Bovendien is haar werk niet in te benaderen als louter literatuur, strip of de 

illustratie, maar is zij naar eigen zeggen een ‘very complete, natural artist.’246 

  In bijna alle teksten en beelden (of combinaties daarvan) ligt een mogelijkheid tot 

interpretatie besloten, precies zoals Van Gasse zelf pretendeert te bereiken. Het is dan ook 

pertinent onwaar dat het werk van Van Gasse onvatbaar zou zijn, zoals er in de heteropresentatie 

wordt gesuggereerd. Wel blijft zij met haar thematiek steken in een soort surrealistische 

sfeerbeelden en -gedichten en drukt ze zich enkel uit in levenswijsheden zonder echt geëngageerd 

te schrijven.  

  Samenvattend kan gezegd worden dat de associatieve werkstijl zowel intern als extern én 

in het imago vervat wordt. Dat dat dubbelzinnigheid oplevert hebben recensenten ook opgemerkt 

en stemt overeen met Van Gasses streven. De boodschap die er echter in die ambivalentie besloten 

ligt destilleerden de critici niet, maar blijkt mijns inziens wel uit het werk. Engagement blijft 

ondanks Van Gasses insteek grotendeels uit in het werk en in het imago.  

 

Vergelijking 

De auteursbeelden vertonen grote overeenkomsten: beide auteurs weigeren te worden ingedeeld 

in een categorie, zijn grensverleggend, stellen taal-, literatuur- en beeldconventies ter discussie en 

                                                             
246 Van Gasse in Fowler 2011.  
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tonen vooral in hun externe autorepresentatie blijk van een duidelijke mening over de 

maatschappij. Die vervatten ze in hun poging om het perspectief van hun lezer te wijzigen.  

  De grootste overeenkomst betreft dan ook hun boodschap. Waar Van Leeuwen erop wijst 

dat het gebruik van beeld en taal ook anders kan dan we gewend zijn, genereert Van Gasse het 

liefst een bewustzijn van alles dat je steeds anders kan zien. Dat vormt zich vooral in de 

dubbelzinnige beelden die telkens een nieuw verband aangaan met de tekst die ze verbindt.  

  De uitwerking van die moraal vormt het belangrijkste verschil tussen de twee 

dubbelkunstenaars. Beiden maken blijkens het imago de neiging gebruik van traditionele 

aspecten (Van Gasse bijvoorbeeld in de vorm van formulering, Van Leeuwen in de typografische 

vormgeving) om er in schril contrast al hun bevragingen tegenover te stellen. Maar waar Van 

Gasse alles op losse schroeven zet zodat critici het spoor bijster raken in dubbelzinnigheden, doet 

Van Leeuwen dat in veel beperktere mate en biedt ze de lezer houvast. ‘Het postmodernisme 

kenmerkt zich door die ontologische twijfel die alles omvat, terwijl het modernisme van die meer 

epistemologische twijfel ‘in een coherente vorm getuigenis van af[legt].’247 Dat wil niet zeggen dat 

Van Leeuwen een modernist is en Van Gasse een postmodernist – Van Leeuwens taalthematiek is 

immers sterk postmodernistisch te duiden – maar het toont wel aan dat zij geschaard kunnen 

worden onder grotere stromingen.  

 

Ondanks hun afkeer van categorisering vallen er dus wel degelijk kenmerken onder te brengen in 

een bepaalde categorie. Dat leidt echter niet tot één hokje voor een auteur, maar tot het inzicht 

dat auteursbeelden altijd naar elkaar verwijzen. Zonder notie te nemen van traditionele poëzie 

kan het contrast niet worden geschapen met de bevraging van die traditie. De indeling werkt 

eerder andersom: een steeds verschillende samenstelling van kenmerken van verschillende 

categorieën (traditioneel, modernistisch, postmodernistisch, maar ook geëngageerd of juist niet) 

resulteert in een unieke kunstenaar. Hier ligt een duidelijk bewijs voor de stelling die Laurens 

Ham bracht in zijn dissertatie. Hij beweerde dat er sprake kan zijn van repertoirevorming: 

elementen uit één posture […] kunnen bij verschillende auteurs zichtbaar zijn.’248  

  Dat laatste is hier hoe dan ook het geval en Van Leeuwen en Van Gasse vertonen gelijkenis 

in de elementen die hun auteursbeelden bevatten. Daarom ontstaat er, zo zou je kunnen stellen, 

een nieuw posture249 dat die overeenkomstige elementen samenvat: dat van de grensverleggende 

dubbelkunstenaar. Omdat er echter altijd discrepanties zullen ontstaan tussen de drie vormen van 

auteursrepresentatie én omdat er altijd sprake is van een referentiekader zullen Van Gasse en Van 

Leeuwen hierin nooit volledig passen. Zij komen dan ook niet uit een hokje!   

                                                             
247 Van Boven en Kemperink 2012, 285. 
248 Ham 2015a, 35. (benadrukking van ‘één’ van mijn hand) 
249 Ik gebruik hier de term ‘posture’ in de betekenis van ‘allesomvattend auteursbeeld.’ 
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7.DISCUSSIE 

Helaas stoelt mijn laatste aanname met betrekking tot de dubbelkunstenaar als posture niet op 

genoeg gegevens om voor een wetenschappelijk goed onderbouwde stelling door te gaan. De 

stelling komt echter wel voort uit een geslaagde beantwoording van mijn hoofdvraag. Ook op het 

verloop van een geslaagd onderzoek zijn echter altijd dingen aan te merken. Hieronder beschouw 

ik daarom een aantal van mijn eigen keuzes en laat ik er zowel de voor- als nadelen van zien. Ter 

afsluiting doe ik in paragraaf 7.2 enkele suggesties voor vervolgonderzoek rond 

dubbelkunstenaars en posturering.  

 

7.1 Kritische kanttekeningen bij dit onderzoek 

Al verschillende keren stipte ik aan hoe er bij analyse van auteursbeeld blijkt dat heel veel 

componenten daarvan met elkaar in verbinding staan. Dat zorgt ervoor dat elementen soms strikt 

worden ingedeeld onder een bepaalde noemer, maar in de praktijk met meerdere deelgebieden 

van doen hebben. Het beste voorbeeld daarvan is het interview, zoals Jeroen Dera ook aantoont 

in het artikel ‘En dat vindt u vrouwelijk?’ (2015). Het grootste voordeel van deze benadering 

betreft het feit dat ze inzichtelijk maakt dat een auteursbeeld niet is terug te brengen tot één 

formule. Er bestaan weliswaar causale verbanden tussen bijvoorbeeld de externe 

autorepresentatie (‘spelen met taal’) en de heterorepresentatie (‘speels’), maar dat neemt niet 

weg dat er ook belangrijke discrepanties kunnen bestaan tussen de drie vormen van representatie 

die het auteursbeeld op relevante wijze nuanceren. Relevant, want het leidt in deze scriptie tot 

een onderbouwing van het idee dat auteurs nooit één singuliere representatievorm kiezen, maar 

dat die vorm altijd stoelt op een verzameling van elementen – die elkaar dus ook enigszins kunnen 

tegenspreken.   

 Een belangrijk bezwaar tegen dit onderzoek is dat er sprake is van een beperkte selectie. 

Door slechts Lies van Gasse en Joke van Leeuwen te bespreken leidt dit onderzoek niet tot 

significante resultaten inzage de beeldvorming rond dubbelkunstenaars. Nu kan ik alleen een 

mogelijk typerende lijn destilleren, maar dat blijft gissen. De keerzijde van een groter corpus is 

echter het verlies van diepgang die ik hier wel heb bereikt.  

  In het verlengde van bovenstaande tekortkoming ligt de kritische beschouwing van mijn 

selectie van het werk van Joke van Leeuwen en de recensies daarvan. Waar ik bij Van Gasse ook 

al wel selecteerde maar toch een groot deel van haar oeuvre aan bod kon laten komen, koos ik bij 

Van Leeuwen slechts haar poëzie die vergezeld is van beeld. Weliswaar kon ik mijn kennis van 

haar hele oeuvre inzetten, maar aan mijn streven naar volledigheid kon ik niet geheel voldoen. 

Kennisneming van (de receptie van) het proza had mijn constateringen kunnen onderbouwen of 

kunnen nuanceren. Ook hier geldt echter dat een verbreding van het corpus de diepgang in de weg 

stond. Een ander belangrijk profijt van deze werkwijze ligt besloten in het feit dat de vergelijking 
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met Van Gasse gemakkelijker verliep omdat het de poëzie betrof. Kennis van het gehele oeuvre 

stond me toe de poëzie als exemplarisch te presenteren voor (veel van) Van Leeuwens werk.  

  In een nog uitgebreidere versie van dit onderzoek had ik ook in kunnen gaan op het werk 

waarin Van Gasse samenwerkingen aangaat met andere kunstenaars. Omdat de in samenwerking 

tot stand gebrachte onderdelen van het werk lastig van elkaar te scheiden zijn, voerde dat voor 

deze masterscriptie te ver, al had dat aspect ook iets aan het kunstenaarsbeeld kunnen bijdragen.  

  Dat Van Leeuwen en Van Gasse allebei ook optreden en hun poëzie ten gehore brengen 

werd, op een compacte opmerking na, niet in beschouwing genomen. De wijze waarop de 

dubbelkunstenaars op het podium hun stem en mimiek inzetten zou een belangrijk onderdeel 

kunnen vormen van de autorepresentatie. Ook hier steekt overigens het grijze gebied tussen 

extern en intern posture de kop op omdat het werk en het non-discursieve gedrag elkaar hier 

kruisen. Ik liet dit element met name achterwege omdat er bij de analyse van dit fenomeen ook 

notie genomen dient te worden van de theorievorming met betrekking tot performance. Deze 

scriptie richtte zich daarentegen specifiek op beeld-tekstrelaties.  

  Van Leeuwen kent een veel grotere naamsbekendheid dan Van Gasse. Dat betekent voor 

deze scriptie dat het auteursbeeld van Van Leeuwen gebaseerd kon worden op meer en diverser 

materiaal. Dat wil niet zeggen dat het auteursbeeld van Van Gasse minder waard is, maar wanneer 

er meer materiaal ten grondslag ligt aan de constateringen, wordt de analyse meer solide.  

 Tot slot geef ik graag toe dat bij de interpretatie van beeld en tekst altijd enige creativiteit 

vereist is. Dat heeft tot gevolg dat mijn interpretatie niet de enige juiste is, maar ik sta me toe dat 

bezwaar tegen te werpen met Van Gasses persoonlijke idee van meerdere breinwerelden. Het feit 

dat er een interpretatie mogelijk is, maakte de analyse van het werk mogelijk. Die heb ik daarnaast 

ook getracht goed te onderbouwen. 

 

7.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Onderzoekers die zich in de toekomst baseren op Meizoz’ posturetheorie dienen zich te realiseren 

dat de definiëring van de term posture enige kritische reflectie vereist. Niet alleen omdat er van 

categorisering zoals hij die voorstelt minder sprake lijkt te zijn dan hij beweert, maar ook omdat 

Meizoz verzuimt om in een vertaling naar het Engels een heldere terminologie te hanteren 

aangaande de (co-)constructie van het auteursbeeld. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de drieledige 

benadering van dat auteursbeeld heel vruchtbaar kan zijn voor een heldere analyse.  

  Daarnaast kan, om vast te stellen of dubbelkunstenaars over het algemeen een 

vergelijkbaar auteursbeeld hebben, onderzoek gedaan worden naar meerdere Nederlandse of 

Vlaamse (hedendaagse) dubbelkunstenaars, zoals Ted van Lieshout en Ineke Riem. Veelal is 

geïllustreerd werk echter het product van een samenwerking tussen illustrator en schrijver, wat 

weer heel andere consequenties heeft voor het auteursbeeld.  
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  De relatie tussen tekst en beeld kan op vele verschillende manieren vormkrijgen. Toch heb 

ik – mede door dit onderzoek – de indruk dat er in de receptie vrij weinig aandacht besteed wordt 

aan de relatie die beide communicatievormen aangaan. Een onderzoek dat zich zou richten op 

recensies en beschouwingen van intermediale kunstuitingen kan aantonen of dit vermoeden juist 

is. In het verlengde hiervan zal soortgelijk onderzoek aan kunnen tonen hoe vruchtbaar de analyse 

van het verband tussen tekst en tekening kan zijn.  
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