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Abstract
Imagology studies the representation of national identities in (literary) texts, but is usually
limited to a cultural-historical and intertextual focus. Hence the textual, ‘aesthetic function’ of
literature is often neglected in this field of research. In this thesis I argue that the textual analysis
of literary techniques, specifically metafiction, can be a useful theoretical impulse for the
premises of imagology. This proposed focus also does more justice to (metafictional)
literature’s critical capacities regarding the representation of national identities and ‘the other’.
This ‘textual’ form of imagology, focused on metafiction, will be applied to the literary
representation of a specific European region, the Balkans, in two contemporary Dutch novels,
De spelers (2009) by Manon Uphoff and Darko’s lessen (2017) by Michelle van Dijk. Both
novels deal with a love affair between a Dutch woman and a man who fled his native country
in response to the violent conflicts that resulted from the disintegration of Yugoslavia in the
1990’s.
The representation of the Balkans in these novels is studied from the perspective of
balkanism – a term coined by Maria Todorova which refers to the Western stereotyping
discourse about Southeastern-Europe. Based on the five characteristics of balkanism formulated
by Todorova, I examine to what extent the case-study novels tie in with balkanist discourse.
The representation of the Balkans in De spelers and Darko’s lessen is studied explicitly against
the backdrop of their complex metafictional structures. I argue that the self-referential elements
of these novels have (self-)critical potential with regard to the(ir) balkanist representation of
Southeastern-Europe.
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1. Inleiding
‘A spectre is haunting Western culture’, schreef Maria Todorova in 1997 ‘– the specter of the
Balkans’ (2009: 3). De ‘heiligen Hetzjagd’ die in de negentiende eeuw op het communistische
spook geopend werd, vergelijkt ze via die allusie op het Manifest der Kommunistischen Partei
(1848) met de manier waarop een westerse1 ‘holy alliance’ van politici, journalisten en
academici in de twintigste eeuw omging met de Balkan2 (Marx & Engels 1946: 33; Todorova
2009: 3).
Todorova’s zojuist geciteerde beginzin van Imagining the Balkans (1997) is daarmee
typerend voor het boek als geheel: het is een zeer kritische analyse van de westerse manier van
spreken over Zuidoost-Europa, die Todorova aanduidt met de term ‘balkanisme’ – duidelijk
geïnspireerd op Edward Saids Orientalism (1978). Todorova laat zien dat de in haar ogen vaak
hypocriete westerse visie op de Balkan gekenmerkt wordt door beelden van onder meer geweld,
onenigheid en achterlijkheid (184). Het balkanistische discours is, net als elke generalisatie,
gebaseerd op reductionisme, maar Todorova stelt dat ‘the reductionism and stereotyping of the
Balkans has been of such degree and intensity that the discourse merits and requires special
analysis’ (2009: 3). In de conclusie wordt de activistische toon die heel Imagining the Balkans
kenmerkt almaar luider, uitmondend in een slotakkoord waarin opgeroepen wordt tot een
emanciperende tegenhanger van het balkanisme:
If Europe has produced not only racism but also antiracism, not only misogyny but also
feminism, not only anti-Semitism, but also its repudiation, then what can be termed Balkanism
has not yet been coupled with its complementing and ennobling antiparticle (189).

Enerzijds spreekt hieruit eens te meer het verwijtende commentaar op de westerse
beeldvorming van de Balkan, anderzijds kan in Todorova’s slotzin een wat cynische vorm van
hoop gelezen worden: Europa heeft al zoveel schadelijke discoursen van een ‘complementing
and ennobling antiparticle’ voorzien, dat het met de verstokte visie op de Balkan haast ook wel
af moet kunnen rekenen.
Tot een maatschappijbrede afrekening met het balkanisme is het in Europa vooralsnog
niet gekomen. Een kritische blik op de Europese benadering van Zuidoost-Europa blijkt zelfs
onverminderd relevant (vgl. Hammond 2007: 215; Veličković 2010: 186; Mishkova 2018: 15). Wel heeft Imagining the Balkans navolging gevonden in uiteenlopende academische
disciplines. Internationaal volgde er een vloed aan publicaties die de relatie tussen het westen

1

Todorova maakt niet expliciet waarnaar ze hiermee precies verwijst; meestal gaat het om West-Europa, maar
geregeld bestrekt ze ook Amerikaanse voorbeelden in haar analyse. In deze scriptie verwijst ‘het westen’ of ‘het
westerse’ naar West-Europa, vaak in het bijzonder naar Nederland. In hoeverre deze kwalificaties in de betreffende
context ook van toepassing zijn op Amerika of andere naties die vaak onder de ‘westerse wereld’ geschaard worden
is in het kader van deze scriptie minder relevant vanwege de focus op het Nederlandse perspectief.
2
Welke gebieden precies tot de Balkan gerekend werden en worden, is een belangrijk thema in Todorova’s eerste
hoofdstuk ‘The Balkans. Nomen’ (21-37). In deze scriptie neem ik Todorova’s eigen definiëring van de Balkan
over: ‘With all due refinements that some regions are more Balkan than others (in an epistemological, not moral
sense), this book covers as Balkan Albanians, Bulgarians, Greeks, Romanians, and most of former Yugoslavs.
Slovenes, pace Cvijić, are not included, but Croats are, insofar as parts of Croat-populated territories were under
Ottoman rule for considerable lenghts of time’ (31).
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en Zuidoost-Europa vanuit Todorova’s kritische lens benaderen (Hammond 2004: xiii). Ook
binnen de letterkundige neerlandistiek vond Todorova’s oproep weerklank: de beeldvorming
over de Balkan in de Nederlandse literatuur is onderzocht in een aantal interessante
gevalsstudies.
Deze scriptie zal eveneens een gevalsstudie uitvoeren naar balkanisme in twee romans,
die verderop geïntroduceerd zullen worden. De representatie van de Balkan zal daarbij bezien
worden vanuit de metafictionele vorm die de betreffende romans hebben. In het vervolg van
deze inleiding betoog ik waarom die specifieke invalshoek een zinvolle aanvulling is op
imagologisch onderzoek naar de literaire representatie van de Balkan. Eerst volgt een kort
overzicht van de reeds bestaande studies over balkanisme in de Nederlandse literatuur (1.1).
Dat overzicht sluit aan op een kritische bespiegeling op de wijze waarop imagologisch
onderzoek (naar balkanisme) in literaire teksten doorgaans uitgevoerd wordt (1.2). Daaruit
volgt de casuskeuze en onderzoeksvraag van deze masterscriptie (1.3). Vervolgens ga ik nog
kort in op enkele tot op heden ononderzochte Nederlandstalige literaire werken over
Balkanlanden (1.4). De inleiding sluit af met een korte weergave van de structuur van deze
scriptie (1.5).
1.1 Onderzoek naar balkanisme in de Nederlandse literatuur
Uit het onderzoek tot nu toe naar Nederlandstalige literaire teksten over Zuidoost-Europa blijkt
dat deze gekenmerkt worden door een balkanistisch discours. Om dat te illustreren ga ik
hieronder in op vier gevalsstudies naar Nederlandse Balkanboeken – eerst komen twee artikelen
over non-fictie aan de orde, en vervolgens twee over fictie. Steeds wordt kort uiteengezet wat
het betreffende onderzoek beoogde en welke conclusies werden getrokken over balkanisme.
Letterkundige Jelica Novaković-Lopušina schreef over balkanisme in reisverslagen van
uiteenlopende Nederlandse en Vlaamse auteurs in met name de negentiende en vroege
twintigste eeuw (2000; 2006; 2008). Met betrekking tot Marcellus Emants’ reisverslagen over
Bosnië en Herzegovina concludeert ze bijvoorbeeld ‘dat er sprake is van een specifiek Balkandiscours’ waarin vooral de armoedigheid, culturele dubbelzinnigheid en onverdraagzaamheid
van Bosnië en Herzegovina benadrukt worden (Novaković-Lopušina 2008: 35). In het werk
van veel Nederlandse auteurs uit deze periode vindt ze verder een ‘een stempel van heimwee
naar een ver verleden’ (Novaković-Lopušina 2000: 17). Dergelijke nostalgische gevoelens
werden bij uitstek opgewekt door de (imaginaire) ‘Balkanese ander’. Nederlandse auteurs van
rond 1900 schreven aan die ‘ander’ vaak een zekere authenticiteit toe die ze zelf verloren
hadden of dachten te hebben:
Oorspronkelijkheid was de eigenschap […] die de vermoeide, neurotische West-Europeaan een
infusie gaf van passie, van oorspronkelijke dus echte, krachtige emoties en idealen. De
irrationele zingeving aan het leven die met die emoties en idealen gepaard ging, boeide de
literaire geest veel meer dan het moderne pragmatisme dat geen raad meer wist met mythes en
legenden, met nationale trots en vrijheidsliefde, met heldendood en heldendaden (17).

De Nederlandse literatuur van deze periode wordt dus niet alleen gekenmerkt door de bekende
louter pejoratieve balkanistische vooroordelen, maar er is ook sprake van een meer romantische,
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haast betoverende othering van de inwoners van Zuidoost-Europa (vgl. Todorova 2009: 56, 8084).
Letterkundige Jo Sterckx (2014) analyseerde de Balkanbeeldvorming in de literaire nonfictie van onder anderen Geert Mak, Jelle Brandt Corstius en Olaf Koens. Sterckx benadrukt
dat dit type literaire (reis)boeken ‘in de Nederlandstalige literatuur een steeds sterkere positie
heeft’ (21). Die uitspraak is gebaseerd op recensies over en prijstoekenningen aan dit type
literatuur. De ‘sterkere positie’ heeft dus zowel betrekking op de ontvangst van het genre op de
markt als op de ontvangst door de literaire kritiek (10-11). Met het oog op de omvang en
veelzijdigheid van dat waarderingsveld kan Sterckx’ conclusie dat deze literaire non-fictie
stereotypen bevat die ‘wijzen op een euro-oriëntalistisch en balkanistisch discours’ mogelijk
als karakteristiek gezien worden voor de Nederlandse visie op de Balkan in de 21e eeuw (21).
Sterckx zelf verbindt zijn conclusie echter niet expliciet aan discoursen buiten het literaire veld.
Ook werd Todorova’s perspectief op Nederlandstalige fictie toegepast, bijvoorbeeld
door slavist, classicus en italianist Michel De Dobbeleer (2014). Hij analyseerde twee
specifieke Balkanbeelden in de romans van A. den Doolaard: de beelden van Macedonië als
‘(1) een ongerept en woest gebied, en (2) een politiek instabiel kruitvat’ (37). Het artikel is er
echter niet slechts op gericht Den Doolaards inbedding in het balkanistische discours te tonen.
De Dobbeleer laat namelijk zien dat de twee genoemde Macedoniëbeelden in complementair
verband staan met de twee auteursbeelden die Den Doolaard van zichzelf creëerde: ‘Van beeld
(1) is vooral de romanticus Den Doolaard de spreekbuis geworden, van beeld (2) veeleer de
journalist-activist’ (38). Het balkanisme werd zo onderdeel van Den Doolaards posture, wat het
stereotypebeeld van de Balkan voor zijn lezers nog versterkte.
Historicus en slavist Raymond Detrez, ten slotte, schreef een artikel over ‘het gebruik
van Bulgaren in de Nederlandse literatuur’, zoals de ondertitel van zijn artikel luidt (2013: 221).
Meestal worden Bulgaren als achterlijken opgevoerd en belachelijk gemaakt door de besproken
Nederlandse en Vlaamse auteurs, onder wie Jan Greshoff, Cees Nooteboom en Hugo Claus.
Detrez suggereert enerzijds dat die pejoratieve benadering te maken heeft met de
woordassociaties die de fonetische kenmerken van ‘Bulgaar’ oproepen in het Nederlands
(‘blaag’, ‘vulgair’, ‘barbaar’ etc.), anderzijds hebben volgens hem ook ‘balkanistische
vooroordelen zeker een rol gespeeld’ (Detrez 2013: 237).
1.2 Literaire stereotypes? Over (inter)tekstuele imagologie
De besproken gevalsstudies laten dus zien dat de beeldvorming in Nederlandstalige literatuur
aansluit bij een balkanistisch discours. De manier waarop de onderzoekers tot hun conclusies
komen roept tegelijk een bezwaar op tegen de houdbaarheid van die conclusies: teksten werden
in de gevalsstudies niet zozeer behandeld als een literair discours maar uitsluitend als onderdeel
van een discours.3 Met name de analyse van Detrez is daardoor af en toe erg kort door de bocht;
hij citeert bepaalde passages over ‘de Bulgaar’ zonder zich rekenschap te geven van de
complexe fictionele structuur waarin de stereotypering is ingebed. De vertellersuitspraken over
een Bulgaars personage in Claus’ Het verdriet van België (1983) behandelt Detrez bijvoorbeeld
op dezelfde manier als de uitspraken van personages in Nootebooms allegorische en
3

De Dobbeleer (2014) richt zich middels zijn postureanalyse uiteraard wel op Den Doolaard als literair auteur,
maar de postures blijken evengoed onderdeel van het balkanistische discours van Den Doolaards teksten – sterker
nog: ze staan er in een ‘complementair’ verband mee (27).
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zelfreflexieve novelle Een lied van schijn en wezen (1981). In beide gevallen wordt vastgesteld
dat de uitspraken ‘de vreemdheid en achterlijkheid van de Bulgaren moeten onderstrepen’ en
zodoende als balkanisme gezien moeten worden (Detrez 2013: 235, 238). Die conclusie doet
geen recht aan in ieder geval Een lied van schijn en wezen omdat die novelle blijkens de analyse
van Jan Konst (2005) constant reflecteert op zijn eigen kunstmatigheid – iets waar Detrez
slechts aan refereert met een verwijzing naar de titel van de novelle. Volgens Konst is ‘de relatie
tussen literaire verbeelding en realiteit […] het centrale thema’ in Nootebooms verhaal:
‘Daarbij laat zich vaststellen dat fictie en werkelijkheid zich in elkaars richting bewegen, zodat
beide concepten ten slotte op losse schroeven komen te staan’ (Konst 2005: 66). De vragen die
Nooteboom stelt over de relatie tussen werkelijkheid en fictie raken op een theoretisch niveau
dus precies aan de representatiekritiek die Detrez in zijn onderzoek levert. De novelle morrelt
aan de grondvesten van zijn eigen representatie, maar dat aspect blijft buiten beschouwing in
Detrez’ analyse.
Het probleem dat ik bij de gevalsstudies naar de representatie van de Balkan
constateerde lijkt algemeneer van aard: het doet zich voor bij veel van het onderzoek naar de
representatie van nationale identiteiten. Bij deze zogenaamde imagologie blijven de specifiek
literaire kanten van de representatie vaak onderbelicht. Dit type onderzoek is binnen de
neerlandistiek vaak gebaseerd op het werk van letterkundige en historicus Joep Leerssen. In het
hoofdstuk ‘Imagology: History and method’ (2007a) omschrijft hij zijn werkwijze als volgt:
‘The first task is to establish the intertext of a given national representation as a trope. What is
the tradition of the trope?’ (28). Leerssens eerste analytische stap snijdt de aangetroffen
nationale representatie dus meteen uit de literaire structuur van de tekst en plaatst haar in een
traditie van eveneens van hun context afgescheiden stukjes representatie. Pas in tweede
instantie wijst Leerssen op de tekstuele context van het stereotype: ‘The trope must also be
contextualized within the text of its occurence. What sort of text is it?’ (28). In de praktijk van
veel imagologisch onderzoek wordt die tweede stap echter veronachtzaamd en richten
onderzoekers zich vooral op de intertekstuele traditie van het stereotype.4 De scheve verhouding
tussen aandacht voor intertekstuele context enerzijds en tekstuele context anderzijds is
tegelijkertijd begrijpelijk, omdat Leerssens tweede analytische stap minder relevant lijkt voor
de historische teksten waarop de imagologie meestal wordt toegepast. Leerssen zelf lijkt er ook
op te wijzen dat oog voor de literariteit van nationale representaties pas vanaf een bepaald punt
in de literatuurgeschiedenis relevant is: ‘Certainly in the twentieth century, national attitudes
have come to be formulated in a much more complex and problematic (often ironic) sense than
before’ (28). Voor de analyse van die ‘complexe en problematische’ wijze van representeren
doet Leerssen echter geen concrete theoretische of methodologische handreikingen – het blijft
bij de geciteerde vaststelling.
Voor (post)moderne literatuur zijn er niettemin wel degelijk pogingen gedaan om een
vorm van imagologie te ontwikkelen die rechtdoet aan de complexiteit van de tekst,
Jan Oosterholt (2004: 5-6) schreef het volgende over deze ‘cultuurhistorische’ focus van de imagologie: ‘Teksten
worden door de imagoloog beschouwd als dragers van een mentaliteit of ideologie, als onderdeel van een
maatschappelijk “discours”. De “esthetische functie” van de literaire tekst is voor de imagoloog niet zelden van
secundair belang’. Een van de vele voorbeelden van dergelijk imagologieonderzoek is het artikel ‘Synchrone en
diachrone herinnering. Michiel de Ruyter in twee vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes’ (2012) van
Lotte Jensen. Ze plaatst de nationale representaties uit Loosjes’ toneelstukken in hun politieke, historische en
intertekstuele context, maar gaat nauwelijks in op de literaire vorm en inbedding van de representaties zelf.
4
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bijvoorbeeld door Leerssens ‘tweede stap’ zorgvuldiger te operationaliseren of door de literaire
vorm van de representatie zelfs als hoofdfocus te nemen in de analyse. Als voorbeelden
bespreek ik hiervan twee artikelen. Eerst wordt ingegaan op een in mijn ogen minder geslaagd
artikel om te tonen dat een overtuigende analyse van een stereotype als onderdeel van een
complexe literaire tekst een erg uitdagende exercitie is. Daarna probeer ik aan de hand van een
ander artikel te laten zien dat zo’n analyse vooral een erg nuttige exercitie is, omdat ze relevante
inzichten oplevert met betrekking tot theorievorming over de verhouding tussen literatuur en
nationale stereotypie.
In het artikel ‘Kosmopolitisch dromen’ (2019) van letterkundigen Benjamin Bossaert
en Tatiana Marciová wordt het beeld onderzocht van Nederland en Amsterdam dat naar voren
komt uit de roman Laat de skeletten dansen (2011) van Peter Macsovsky. De ‘fusie van
uiteenlopende theoretische invalshoeken’ die ze daarvoor samenstelden leidt mijns inziens
echter niet tot een vernieuwend resultaat (27). Allereerst is hun interpretatie en operationalisatie
van theorie over nationale stereotypering problematisch omdat ze neerkomt op een wat
ongelukkige combinatie van een constructivistisch en essentialistisch paradigma. Enerzijds
schrijven ze naar aanleiding van Leerssen dat nationale ‘imago’s’ niet iets ‘vaststaands’ zijn,
anderzijds vragen Bossaert en Marciová zich af hoe ‘Nederland gekarakteriseerd [kan] worden’,
waarna een uiteenzetting volgt over karaktereigenschappen van ‘de Nederlander’ aan de hand
van demografisch onderzoek van onder meer Jan Willem Duyvendak (30). Die interpretatie van
Leerssens concepten koppelen de onderzoekers vervolgens aan theorie over kenmerken van
postmoderne literatuur en aan het concept nomadisme van Rosi Braidotti. In de analyse van de
Nederlandbeelden in Laat de skeletten dansen komen die postmoderne kenmerken en het
nomadisme echter amper aan de orde. In de conclusie wordt gesteld dat ‘Macsovsky op
postmoderne wijze enkele clichés over Nederland neerzet’ (33). Wat Bossaert en Marciová
precies bedoelen met ‘postmoderne wijze’ blijft echter in het ongewisse. Bovendien wordt niet
gereflecteerd op de betekenis van die ‘postmoderne wijze’ voor de ‘clichés’ in de tekst: heeft
die ‘wijze’ een intensiverende of juist relativerende werking voor de stereotypering? Over het
nomadisme verneemt de lezer alleen nog dat ‘[d]it onbesproken aspect [uit]nodigt voor meer
onderzoek naar deze roman in het oeuvre van Macsovszky’ (34). Bossaert een Marciová slagen
er kortom niet in om hun allezins innovatieve theoretische benadering van nationale stereotypen
toe te passen op de primaire tekst. Hun analyse van Laat de skeletten dansen wijkt de facto niet
af van de ‘traditionele’ imagologie: ‘Al op de eerste pagina’s van Laat de skeletten dansen
krijgen we een beeld van Nederland en zijn landschap als een vlak gebied, een huizenhoog
cliché dus’ (32).
Een in mijn ogen geslaagder voorbeeld van onderzoek naar nationale stereotypen in
moderne literatuur is van de hand van letterkundige Ute Schürings. In haar artikel ‘Dikke
Duitsers in burger’ (2000) bestudeert ze de stereotype Duitslandbeelden in het oeuvre van W.F.
Hermans als onderdeel van een ‘literaire strategie’ die juist ingaat tegen de gangbare
represenatie van Duitsland (139). Hermans’ Duitsers zijn op het eerste gezicht een voortzetting
van een lange traditie van stereotypes die teruggaat op Tacitus’ Germania (140-141). Door
Schürings focus op de ‘tekstuele functie’ van de Duitslandrepresentatie in De tranen der
acacia’s (1949), Het behouden huis (1952) en De donkere kamer van Damokles (1958) kan ze
echter laten zien dat Hermans juist breekt met de genoemde intertekstuele traditie: ‘In een soort
demontagetechniek bewerkt Hermans deze conventionele beelden, door kunstgrepen als
8

karikaturisering en ironisering, tot het subversieve effect verzekerd is’ (150). Die aanwending
van Duitslandbeelden maakt volgens Schürings bovendien onderdeel uit van een algemener
literair procedé in het werk van Hermans waarbij ‘de werkelijkheidsconceptie van de lezer aan
het wankelen wordt gebracht’ (150). Schürings laat zo overtuigend laten zien dat Hermans’
werk kritisch reflecteert op stereotypische tradities – net als de imagologie dat zelf wil doen.
1.3 Casussen, onderzoeksvraag en deelvragen
In deze scriptie wil ik eveneens trachten recht te doen aan de literariteit van de
Balkanrepresentatie in de casusromans (die in de volgende alinea geïntroduceerd zullen
worden). Daartoe zal gefocust worden op een specifiek literair procedé: metafictie. In de
definitie van Linda Hutcheon is dat ‘fiction about fiction – that is, fiction that includes within
itself a commentary of its own narrative and/or linguistic identity’ (Hutcheon 1980: 1). Zoals
Patricia Waugh in Metafiction (1984: 9) schrijft hebben juist de autoreferentiële elementen van
literatuur de potentie om ons ‘the comtemporary experience of the world’ als ‘construction, an
artifice, a web of interdependent semiotics’ te tonen. Zelfreferentialiteit is bij uitstek een
literaire techniek waarmee een roman zich bewust kan tonen van het reductionisme en de
artificaliteit die in elke representatie besloten liggen (vgl. Hall 1997: 21, 25-26; Ramírez Berg
2002: 14-15). In de keuze om me op metafictie te richten voel ik me verder gesterkt door het
artikel van Schürings. Hoewel ze dit zelf niet expliciteert, focust ook zij in haar betoog over het
‘subversieve effect’ van Hermans’ werk op elementen die als zelfreferentieel te classificeren
zijn:
Hij [=Hermans, NM] gebruikt realistische technieken om de lezer een lokaas voor te houden.
Deze herkent een vertrouwde wereld, hapt toe en spartelt vervolgens aan een haak, waaraan hij
uit het lauwe water van zijn solide geachte werkelijkheidsconceptie wordt getrokken (Schürings
2000: 151).

De tekst zelf deconstrueert dus zijn (aanvankelijke) realisme, en is daarmee te beschouwen als
een een vorm van diëgetische ‘covert metafiction’ (Hutcheon 1980: 22-23).5
Kortom, vanuit de gedachte dat literatuur zelf kritisch potentieel heeft met betrekking
tot stereotypische representaties, waarvan het balkanistische discours een voorbeeld is, is er in
deze masterscriptie voor gekozen om twee autoreferentiële romans te analyseren waarin de
Balkan als thema veelvuldig voorkomt. Het gaat om De spelers (2009) van Manon Uphoff en
Darko’s lessen (2017) van Michelle van Dijk. Beide romans handelen over een liefdesrelatie
tussen een Nederlandse vrouw en een man die zijn geboorteland in de jaren 1990 ontvluchtte
wegens de gewelddadige conflicten die gepaard gingen met de desintegratie van Joegoslavië.
Bij De spelers gaat het om een man uit het huidige Bosnië en Herzegovina en bij Darko’s lessen
Deze vorm van metafictie omschrijft Hutcheon als een ‘structuralized, internalized, actualized’ literair proces.
De Taeye (2013: 166) vat die omschrijving in de volgende definitie van ‘covert metafiction’: ‘Het zijn subtiele
wegwijzers naar de fictionaliteit of de linguïstische hoedanigheid van de tekst, die ingebed zijn in het verhaal en
als zodanig ook vaak onopgemerkt blijven’. Een uitgebreidere bespreking van deze en andere vormen van
metafictie volgt in het theoretisch kader. Overigens sluit Schürings’ typering van Hermans’ strategische inzet van
realistische technieken als ‘lokaas’ naadloos aan bij het metafictionele paradigma van ‘The Erotic’ dat Hutcheon
elders bespreekt. Teksten die binnen dat paradigma passen ‘attempt to tantalize, to seduce the reader’, maar ‘they
also seek to escape the desired possession’ (Schürings 2000: 151; Hutcheon 1980: 33).
5
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om een man uit het huidige Servië. Zowel De spelers als Darko’s lessen laat zich lezen als een
zogenaamde self-begetting novel: lezers komen er gaandeweg achter dat het verhaal dat ze lezen
geschreven wordt door een personage in het verhaal; hiermee ontstaat ‘the illusion of art
creating itself’ (Kellman 1980: 3). Vanuit Waughs theorie geredeneerd presenteren de romans
zich hiermee dus nadrukkelijk als een ‘artifice’; zowel de beschreven wereld als de geschreven
wereld zijn daarbij ‘a web of interdependent semiotics’ (Waugh 1984: 9). Het schrijven neemt
in beide verhalen op verschillende niveaus een centrale plaats in en zal in deze scriptie dan ook
vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd worden. Voor nu is het meest van belang dat
het schrijven in De spelers en Darko’s lessen opgevat wordt als metafictie: de romans
deconstrueren hun eigen realisme, onder meer door duidelijk te maken dat ze geschreven
worden door de personages zelf.
Voordat ik overga tot de introductie van de hoofdvraag moet nog een aspect van
Leerssens theorie besproken worden, omdat een gedeelte van de vraag daaruit voortkomt.
Leerssen (2000: 271) stelt dat nationale karakteriseringen altijd plaatsvinden binnen de ‘polarity
between self and Other’. De Dobbeleer (2014: 35) onderschrijft dat en concludeert treffend dat
‘[h]et geconstrueerde beeld van de ander nu niet langer [kan] worden bestudeerd zonder
rekening te houden met het zelfbeeld van de “constructeur”’. In deze scriptie zal daarom niet
alleen het beeld van Joegslavië maar ook het beeld van Nederland onderzocht worden. De
verhoudingen tussen de personages in de romans zelf geven overigens eveneens voldoende
aanleiding om aandacht te besteden aan de beelden van zowel de Balkan als Nederland.
Engiszins gesimplificeerd kan gesteld worden dat de levens van de Nederlandse vrouwelijke
personages een (re)vitaliserende impuls krijgen van hun geliefden die van de Balkan afkomstig
zijn. De karakterisering van de personages en hun onderlinge beïnvloeding wordt in beide
romans (impliciet) gerelateerd aan bepaalde ideeën over Nederland (bv. ‘saai’ en ‘zwak’) en de
Balkan (bv. ‘avontuurlijk’ en ‘vitaal’).
Uit het zojuist besproken aspect van Leerssens theorie, de status quaestionis en de
kritische bespiegeling op imagologisch onderzoek naar moderne literatuur volgt de volgende
hoofdvraag:
Hoe verhoudt de metafictionele literaire vorm van De spelers (2009) en Darko’s lessen (2017)
zich tot hun balkanistische representatie van (voormalig)6 Joegoslavië en hun representatie van
Nederland?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn drie deelvragen opgesteld, die voor de twee
romans afzonderlijk beantwoord zullen worden:
I. Welke rol speelt metafictie in De spelers (2009) en Darko’s lessen (2017), in het bijzonder
met betrekking tot de representatie van de culturele identiteit van de personages?
II. Hoe worden Joegoslavië en zijn (voormalig) inwoners gerepresenteerd, en hoe verhouden
die representaties zich tot de Nederlandrepresentaties en de metafictionele literaire vorm van de

6

De romans spelen zich grotendeels af nadat Joegoslavië ophield te bestaan als subject van internationaal recht
(1992). Ten behoeve van de leesbaarheid laat ik in het vervolg van deze scriptie ‘voormalig’ weg voor
Joegoeslavië, hoewel dat adjectief welbeschouwd wel steeds van toepassing is.

10

romans? Het gaat hierbij dus zowel om de beeldvorming van de Joegoslaaf in Nederland als om
de Joegoslaaf in Joegoslavië – in beide romans komen namelijk ook Joegoslaven voor die
Joegoslavië niet zijn ontvlucht.
III. Hoe worden Nederland en zijn inwoners gerepresenteerd, en hoe verhouden die
representaties zich tot de Joegoslaviërepresentaties en de metafictionele literaire vorm van de
romans?

Met de focus op de relatie tussen metafictie en representatie wil deze scriptie inhaken
op het literatuurwetenschappelijke debat over de verhouding tussen literaire en
maatschappelijke discoursen.7 Zoals Gaston Franssen en Stephan Besser schrijven heeft
literatuur mogelijk de kracht om ‘ideologisch beladen taalgebruik te “ensceneren” zodat het
wordt blootgesteld aan een kritische blik’, terwijl er ook theoretici zijn die ‘menen dat literatuur
niet aan de werking van het discours kan ontkomen’ (2013: 189). Deze scriptie hoopt aan die
discussie een bescheiden bijdrage te kunnen leveren door een antwoord te geven op de vraag in
hoeverre De spelers en Darko’s lessen een ‘kritische blik’ werpen op hun eigen verhouding tot
het balkanistische discours en daarmee op het balkanistische discours als zodanig.
1.4 ‘Op de Balkan’: onontogonnen onderzoeksterrein
De in 1.1 besproken casestudies beslaan gezamenlijk een verscheidenheid aan tekstsoorten en
periodes, maar een ‘grondig onderzoek naar het balkanisme in de Nederlandstalige literatuur is
nog niet gebeurd’, zoals ook Detrez vaststelde (2013: 223). Intussen is duidelijk dat deze
masterscriptie niet de ambitie heeft dat gat op te vullen. Het corpus zou daar simpelweg te groot
en heterogeen voor zijn. Desalniettemin wordt hieronder aan de hand van een aantal concrete
voorbeelden geschetst hoe omvangrijk en verscheiden een dergelijk onderzoek zou zijn, ook
om te tonen dat de romans van Uphoff en Van Dijk geen geïsoleerd fenomeen vormen binnen
de Nederlandse literatuur.
In het verlengde van Sterckx’ artikel zou er ten eerste aandacht moeten uitgaan naar de
Balkanreisboeken van onder anderen Ronald Giphart, Frank Westerman en Peter Vermeersch.
Die literaire non-fictie wordt gekenmerkt door een preoccupatie met de (nasleep van de)
Joegoslaviëoorlog en de Nederlandse militaire betrokkenheid daarbij. Hoewel de auteurs
Joegoslavië welwillend benaderen, lijken hun teksten bepaald te worden door de geijkte
westerse ideeën over de Balkan. Cultuurwetenschapper Britt Jennissen schreef bijvoorbeeld een
bachelorscriptie over Vermeersch’ Ex: over een land dat zoek is (2014) en concludeerde dat
‘Vermeersch er niet aan ontkomt om onderdeel te zijn van het balkanistische discours’
(Jennissen 2016: 29).
Ten tweede valt uit een artikel van Novaković-Lopušina (2011) over de herinneringen
aan de Joegoslaviëoorlog in Nederlandse poëzie te herleiden dat ook in dat genre sprake is van
balkanisme. Het artikel gaat niet in op de stereotyperende represenatie in de besproken
gedichten, maar richt zich veleer op hoe de oorlog weergeven wordt, en in hoeverre de dichters
hun politiek engagement tonen. In de door Novaković-Lopušina geciteerde gedichten vallen
echter gemakkelijk balkanistische vooroordelen te herkennen, die tegelijkertijd om een
7

De vraag of er een valide onderscheid tussen deze discoursen gemaakt kan worden, is de kern van de bedoelde
discussie.
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genuanceerder analyseinstrumentarium vragen dan Todorova en Leerssen bieden. Jules Deelder
voert in het gedicht ‘Op de Balkan’ (1995) bijvoorbeeld zó opzichtig, zóveel clichés over de
Balkan op dat zijn gedicht een ironische lading krijgt: ‘Want zo gaat dat / Op de Balkan / In de
moordkuil / Van Europa / Waar de haat tot / Op het bot gaat / En de wraak al / Eeuwen
rondwaart’ (9). De vanzelfsprekendheid die uitgedrukt wordt in de eerste regel van het citaat
vormt een absurd contrast met de vervolgens bombastisch opgesomde verschrikkingen. Die
stilistische incongruentie wekt de indruk van een spel met de clichématigheid van de kenmerken
die hier aan de Balkan toegeschreven worden. Dergelijke ironische nationale stereotypie komt
overigens veelvuldig voor bij (post)moderne literatuur in het algemeen en bij Deelders poëzie
in het bijzonder (vgl. Leerssen 2007b: 74-75; Mulder 2019).
Ten derde is er nog een aantal Nederlandse romans die zich helemaal of gedeeltelijk
afspelen op de Balkan. Een voorbeeld uit de canon dat vooral vanuit het structuralisme op veel
waardering kon rekenen is Het behouden huis (1952) van W.F. Hermans. Dat verhaal handelt
over een Nederlandse partizaan die – vergezeld door partizanen van verschillende OostEuropese nationaliteiten – zijn intrek neemt in een huis, dat vervolgens ingekwartierd wordt
door Duitse nationaalsocialisten. Het voorbeeldige gedrag van de Duitsers in het huis staat in
scherp contrast met dat van de collegapartizanen van de hoofdfiguur. Overigens valt uit de tekst
niet op te maken waar Het behouden huis zich precies afspeelt – vrijwel zeker gaat het om Oostof Zuidoost-Europa. Schürings richt zich zoals gezegd enkel op de representatie van Duitsers
in de novelle.
Ook in de jaren 1990 en 2010 verscheen er een aantal romans waarin de Balkan als
thema veelvuldig voorkomt. De Joegoslaviëoorlog, de Nederlandse betrokkenheid daarbij, en
de vluchtelingenstroom van (voormalig) Joegoslavië naar Nederland lijken een impuls te
hebben gevormd voor het schrijven over Balkanlanden in de Nederlandse literatuur. Thomas
Ross schreef met Koerier voor Sarajevo (1996) bijvoorbeeld een thriller over de Val van
Srebrenica (11 juni 1995) en de rol daarbij van de Nederlandse regering en 1(NL)VN
Infanteriebataljon, beter bekend als Dutchbat. Verder publiceerde Jan van Mersbergen een
roman, De laatste ontsnapping (2014), over de vriendschap tussen een Nederlandse huisvader
en een vluchteling uit Joegoslavië, die zijn brood letterlijk verdient met ontsnappingen (hij
werkt in cafés met een ontsnappingstruc). Wat thematiek betreft vertoont De laatste
ontsnapping dus grote overeenkomsten met de casusromans. Een reden om Van Mersbergens
verhaal ondanks dat niet in het onderzoek te betrekken is dat het op een aantal punten toch sterk
afwijkt van de verhalen van Uphoff en Van Dijk. Allereerst is de verhouding tussen ‘de
Nederlander’ en ‘de Joegoslaaf’ afwijkend in De laatste ontsnapping want dat verhaal handelt
niet over een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw, maar over een vriendschap tussen
twee mannen. Verder gaat Van Mersbergens roman in grote mate over vader-zoonrelaties – een
thema dat in De spelers en Darko’s lessen nauwelijks een rol speelt. Bovenal is er in De laatste
ontsnapping geen sprake van autoreferentialiteit, terwijl mijns inziens juist de aanwezigheid
van die literaire techniek de romans van Van Dijk en Uphoff zo bijzonder maakt in hun
verhouding tot balkanisme.
Het recenste voorbeeld van een Nederlandstalige roman die zich afspeelt op de Balkan
is De pelikaan: een komedie (2017) van Martin Michael Driessen. Deze ‘komedie’ speelt zich
af in het huidige Kroatië en behandelt de relatie tussen een postbode en een chef van een
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kabelbaan; gedurende het verhaal groeit hun onderlinge afhankelijkheid en gaat de
Joegoslaviëoorlog een steeds grotere rol spelen.
1.5 Leeswijzer
Deze scriptie is verdeeld in vijf hoofdstukken, waarvan deze inleiding het eerste is. In hoofdstuk
2, het theoretisch en methodologisch kader, wordt dieper ingegaan op Todorova’s Imagining
the Balkans, Leerssens imagologie en de manier waarop ik hun concepten in zal zetten.
Daarnaast wordt in dat hoofdstuk ingegaan op de metafictietheorie van Hutcheon en Waugh en
op de vraag hoe de analyse van de autoreferentiële elementen in De spelers en Darko’s lessen
zich zal verhouden tot de manier waarop ik onderzoek hoe die romans Joegoslavië
representeren. In hoofdstuk 3 en 4 volgt de beantwoording van de deelvragen voor
respectievelijk De spelers en Darko’s lessen. Vóór het analyse-gedeelte in die hoofdstukken is
er echter ruimte voor een korte introductie van de auteur in kwestie, haar oeuvre, de casusroman
en de receptie daarvan. In hoofdstuk 5 wordt de hoofdvraag beantwoord en plaats ik de
conclusies binnen het kader van eerder onderzoek naar balkanisme in de Nederlandse literatuur,
imagologisch onderzoek in het algemeen en de eerder aangehaalde discussie over de
verhouding tussen literatuur en macht.
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2. Theoretisch en methodologisch kader
Het kader waarbinnen De spelers en Darko’s lessen in deze scriptie geplaatst zullen worden,
bestaat uit een combinatie van theorie over balkanisme en theorie over metafictie. Dit hoofdstuk
opent met een paragraaf (2.1) waarin de belangrijkste kenmerken van balkanisme beschreven
worden, ten dele aan de hand van de verschillen tussen oriëntalisme en balkanisme. In 2.1.1
worden de kenmerken van het balkanisme aangevuld met twee modellen uit de imagologie.
Vervolgens ga ik in 2.1.2 in op de discrepantie tussen afkomst en locatie bij sommige van de
personages in De spelers en Darko’s lessen en op welke consequenties die heeft voor de analyse
van de romans vanuit het balkanisme-perspectief. 2.1.3 behandelt enkele problematische
implicaties van onderzoek naar de representatie van niet-westerse culturen en dient daarmee als
commentaar vooraf op de werkwijze van deze scriptie. Vervolgens ga ik in op de definitie van
metafictie (2.2), vier verschillende vormen ervan (2.2.1) en bespreek ik twee metafictionele
narratieve mechanismen die voor de casusromans in het bijzonder relevant zijn (2.2.2). Bij deze
drie paragrafen wordt ook steeds ingegaan op wat de metafictionele vorm van een verhaal
potentieel zegt over representatie in het algemeen en die van andere culturen in het bijzonder.
In de laatste paragraaf breng ik de balkanisme- en metafictietheorie concreter met elkaar in
verband via een uiteenzetting over de methodologie die in dit onderzoek gehanteerd wordt.
2.1 Balkanisme
Todorova’s Imagining the Balkans is zoals gezegd hét standaardwerk geworden voor de verdere
bestudering van de westerse visie op Zuidoost-Europa. Voordien was er al een aantal studies
verschenen waarin de westerse visie op de Balkan eveneens gedeconstrueerd werd, veelal door
het te duiden als (een ondersoort van) oriëntalisme (vgl. Hammond 2007: 202).8 Todorova
maakte echter een vernieuwend conceptueel onderscheid tussen oriëntalisme en balkanisme.
Balkanisme laat zich definiëren als een discursieve praktijk die een asymmetrische
machtsrelatie tussen het westen en Zuidoost-Europa veronderstelt en bevordert; het dominante
Europa vormde een deel van zijn identiteit langs de lijnen van het tegenbeeld van het
ondergeschikt gemaakte Balkanschiereiland (Todorova 2009: 184; Veličković 2010: 175). Met
het oog op die definitie lijkt balkanisme nauwelijks af te wijken van oriëntalisme. 9 Todorova
laat echter zien dat de twee discoursen ‘seemingly identical, but actually only similar’ zijn (11).
Hieronder zet ik de belangrijkste verschillen tussen het oriëntalisme en balkanisme uiteen,
waarbij Todorova’s onderbouwing aangevuld wordt met inzichten die recenter onderzoek heeft
opgeleverd over het onderscheid tussen deze concepten (Hammond 2007; Veličković 2010; Dix
2015). Deze uiteenzetting over het onderscheid tussen oriëntalisme en balkanisme maakt
meteen een aantal belangrijke kenmerken van dat laatste discours concreet. Vervolgens wordt
ingegaan op twee andere belangrijke kenmerken van balkanisme. Deze kenmerken zullen

Voorbeelden hiervan zijn ‘Constructing the Balkans’ (1991) van John B. Allock en ‘Orientalist Variations on the
Theme “Balkans”: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics’ (1992) van Milica Bakić-Hayden.
9
Vergelijk bijvoorbeeld Saids definitie van oriëntalisme: ‘Oriëntalism is a style of thought based upon an
ontological and epistomological distinction made between the “Oriënt” and (most of the time) “the Occident”’
(1978: 10).
8
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gezamenlijk dienen als een deel van het kader voor de bestudering van de Balkanrepresentatie
in De spelers en Darko’s lessen.
Ten eerste verwijst het balkanistische discours naar een kleiner en duidelijker
afgebakend geografisch gebied dan het oriëntalistische discours (Todorova 2009: 11; Dix 2015:
975). De vaak erg abstracte en mysterieuze gebieden waarnaar de term ‘Oriënt’ kan verwijzen,
hebben een veel heterogener samenstelling dan Zuidoost-Europa wat betreft taal, etniciteit,
religie, politiek, geografie en klimaat. Het balkanisme heeft overigens evengoed de neiging om
onderlinge verschillen onzichtbaar te maken door over een monolithisch geheel te spreken.
Een tweede verschil is dat de Oriënt altijd volledig buiten het raamwerk van Europa
wordt geplaatst als absoluut punt van andersheid, terwijl aan Zuidoost-Europa een ambiguer
positie wordt toegekend (Hammond 2007: 204). De Balkan is vanuit de westerse blik een ‘land
in het midden’: het kan niet geheel tot de Oriënt gerekend worden, maar maakt ook geen
onderdeel uit van Europa. Uit die manier van denken over de Balkan komen ideologisch
gemotiveerde en onderling tegenstrijdige beelden voort van het schiereiland als een ‘bridge
between East and West’ maar ook als een ‘gatekeeper against “oriental” others’ (Veličković
2010: 175). Overeenkomstig de toegekende tussenpositie worden de inwoners van het
schiereiland gezien als ‘half wij’, ‘half de ander’ (Todorova 2009: 16). Die ambivalentie heeft
als merkwaardig gevolg gehad dat de Balkan niet in aanmerking kwam voor de academische
en journalistieke politieke correctheid die in de tweede helft van de twintigste eeuw wel
aangenomen werd jegens voorheen gekoloniseerde volken (Detrez 2013: 222). ‘Ten aanzien
van ons zelf hoeven wij […] geen political correctness aan de dag te leggen,’ schrijft Detrez,
‘wie half is als wij kan er dan blijkbaar ook maar half aanspraak op maken’ (223). Het idee van
de Balkan als overgangszone heeft de negatieve beeldvorming kortom in de hand gewerkt en
de westerse bewustwording van de problematische omgang met de (oriëntaalse) ‘ander’ had
daarop eerder een intensiverende dan een tegenstrevende inwerking.
Een derde verschil heeft betrekking op de afwijkende manier waarop de Oriënt en de
Balkan gegenderd worden (Todorova 2009: 15). Vanuit het westen worden de cultuur en het
landschap van het Midden-Oosten van oudsher gefeminiseerd, parallel aan het romantische en
mysterieuze beeld ervan. Het westen zelf presenteerde zich in lijn met de binaire oppositie die
besloten ligt in die gegenderde beeldvorming als mannelijk. De feminisering van de Oriënt was
daarmee tevens de onderwerping ervan: ‘[T]he Orient was formed in such a way as to set off
the vigor and manliness of the imperial West and to emphasize the potentialities of Western
power’ (Hammond 2007: 208). Zuidoost-Europa wordt volgens Todorova echter als
‘singularly male’ beschouwd (2009: 15). De westerse nadruk op de gewelddadige conflicten,
ruigheid van de natuur, het gebrek aan luxe, en de resolute patriarchale structuren op de Balkan
vormde diens reputatie van wreedaardige mannelijkheid (Hammond 2007: 208-210). Todorova
gaat dan ook vooral in op kenmerken die aan mannelijke inwoners van de Balkan worden
toegeschreven. Ze zouden ongeciviliseerd, primitief, ruw, wreed, en onverzorgd zijn (Todorova
2009: 14). Seksualiteit is volgens het balkanistische discours vooral een mannelijke, en vaak
gewelddadige aangelegenheid. Van de voor het westen verboden en daardoor des te
aanlokkelijker aantrekkingskracht van de vrouwelijke Oriënt is dus geen sprake. In het
balkanistische discours worden vrouwen uit Zuidoost-Europa meestal zelfs gedefeminiseerd;
ze zouden van nature een gebrek aan schoonheid hebben (Hammond 2007: 208).
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Tot slot zou de Balkan volgens Todorova niet zoals de Oriënt geromantiseerd worden.
Die afwijking baseert ze met name op de veronderstelling dat de aan een cultuur toegekende
genderrol de mate van romantisering stipuleert: mannelijkheid geldt volgens haar als ‘prosaic’
en ‘concrete’, terwijl vrouwelijkheid staat voor ‘myster[ious]’ en ‘intangible’ (2009: 13-14).
Andrew Hammond (2007) heeft echter laten zien dat Todorova’s visie op dit punt nuancering
behoeft: de westerse blik op de Balkan is zeker niet ‘devoid of the exotic’ – wel merkt
Hammond op dat ‘the romance […] was rarely connected to amorous pursuits’ (211). Het eerder
aangehaalde artikel van Novaković-Lopušina (2000) over Nederlandse reisverhalen toonde
overigens ook al een westerse romantisering van de Balkan; de besproken auteurs gingen daar
immers op zoek naar een ‘infusie […] van passie, van oorspronkelijke dus echte, krachtige
emoties en idealen’ (17).10
Verder vertoont het balkanistische discours twee belangrijke kenmerken die nog niet
volledig aan bod kwamen bij de uiteenzetting van de verschillen met het oriëntalisme, maar in
beide gevallen wel verweven zijn met de aan de Balkan toegekende mannelijkheid. Ten eerste
wordt Zuidoost-Europa al sinds de Verlichting beschreven als een gewelddadig gebied, vol
politieke instabiliteit en etnische conflicten (Todorova 2009: 122; Detrez 2013: 222). Geweld
werd echter pas ‘the leidmotiv of the Balkans’ tijdens de uitgebreid door het westen
becommentarieerde Balkanoorlogen van het begin van de twintigste eeuw (Todorova 2009:
222). Detrez wijst op het gebrek aan zelfinzicht en -kritiek dat besloten ligt in die verwijtende
westerse visie op de ‘barbaarse Balkan’:
Hoewel de slachtpartijen en volkenmoorden die naderhand tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog in West-Europa plaats hadden [sic] die van tijdens de Balkanoorlogen in
wreedheid en omvang ver overtroffen, raakte de Balkan zijn kwalijke reputatie niet kwijt
(Detrez 2013: 222).

Na een periode van relatieve rust tijdens Josip Broz Tito’s Federale Volksrepubliek Joegoslavië
vond deze reputatie aan het eind van de twintigste eeuw een nieuwe voedingsbodem in de
conflicten die gepaard gingen met de desintegratie van Joegoslavië. Zodoende leefde het beeld
voort van de Balkan als eeuwige brandhaard, waarvan de onderling kibbelende en van nature
wreedaardige bevolking(sgroepen) nimmer in verbondenheid samen zou(den) kunnen leven
(Todorova 2009: 184).
Ten tweede heeft de Balkan in Europese ogen altijd een achtergestelde, minderwaardige
cultuur en samenleving vertegenwoordigd (Todorova 2009: 184). De constructie van het
westerse zelfbeeld van rationaliteit en beschaving berustte ten dele op een antithetische relatie
met de veronderstelde barbarij, domheid en onvoorspelbaarheid van Zuidoost-Europa (en
andere niet-West-Europese gebieden).11 Volgens Todorova manifesteerde deze zienswijze zich
veelvuldig in het gebruik van het woord ‘tribal’ dat de cultuur en bewoners van ZuidoostEuropa als een ‘lower civilizational category’ aanmerkt (185). Die categorisering plaatst de

10

Dit soort stereotypering van de Balkan zou wellicht als een oriëntalistische component van het balkanistische
discours gecategoriseerd kunnen worden.
11
Todorova verbindt deze eigenschap van het balkanisme expliciet aan koloniale discoursen: ‘The classification
of people according to notions of (social and technological) complexity and activity is a fundamental principle of
the imperial discourse that has been inherited primarlily by the press’ (2009: 185).
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Balkan bovendien buiten de kaders die voor het westen doorgaans bepalen waarbinnen er
sprake is van een morele verplichting tot politieke of emotionele betrokkenheid: ‘[This
categorization] also releases the “civilized world” from any responsibility or empathy that
might otherwise bestow on more “reasonable” people’ (185).
2.1.1 Aanvullende modellen uit de imagologie
Zoals eerder naar voren kwam is een analyse van Balkanbeelden vanuit Todorova’s kritische
perspectief te zien als een vorm van imagologie. Voor de bestudering van de representatie van
de Balkan zijn twee modellen uit Leerssens theorie in het bijzonder relevant. Ze dienen hier om
de bestudeerde beeldvorming van de Balkan te begrijpen in het bredere perspectief van de
‘grammatica’ van nationale stereotypering; volgens Leerssen volgt die namelijk vaak
structurele in plaats van casusspecifieke patronen (Leerssen 2000: 275).
Leerssens centrum-periferie-model kan als abstractie gezien worden van de concrete
door Todorova gesignaleerde tegenstelling tussen het ‘geciviliseerde’ westen (centrum) en de
‘ongeciviliseerde’ Balkan (periferie). Centra staan volgens Leerssen doorgaans voor ‘historical
dynamism and development’ terwijl periferieën als ‘“timeless,” “backward,” or “traditional”’
omschreven worden (277). Even evident als essentieel is dat de constructeur van deze cultureelgeografische hiërarchieën zonder uitzondering de centrumpool van het model voor zichzelf
opeist, en daarmee automatisch een marginale positie aan de significante ander toekent.
Ten tweede past het balkanistische discours in de noord-zuid-tegenstelling die volgens
Leerssen eveneens een verklarend patroon vormt voor veel nationale stereotyperingen binnen
Europa: de betreffende noordelijke positie wordt doorgaans als betrouwbaar en rationeel gezien,
en de zuidelijke als onvoorspelbaar en emotioneel (276). Zoals al uit 2.1 bleek past de westerse
beeldvorming over het ten Zuidoosten van West-Europa gelegen Balkangebied precies binnen
die tegenstellingen: Europa presenteert zichzelf onder andere als rationeel tegenover het als
ongeciviliseerd beschouwde schiereiland. Deze beeldvorming sluit niet alleen aan op het noordzuid-model van Leerssen, maar past ook binnen het zogenaamde euro-oriëntalisme, dat uitgaat
van eenzelfde soort hiërarchisering tussen west (West-Europa) en oost (Oost-Europa)
(Adamovsky 2006: 239-278). De Balkan lijkt dus dubbel getroffen te worden door de cultureelgeografische patronen die kenmerkend zijn voor de nationale beelden die vanuit West-Europa
geconstrueerd worden: het schiereiland ligt van daaruit gezien immers zowel zuidelijk als
oostelijk.
2.1.2 Representatie, afkomst en locatie
Voor de analyse van de balkanistische tendensen in De spelers en Darko’s lessen doet zich een
specifieke complicatie voor aangaande de verhouding tussen de nationaliteit van de
(hoofd)personages en de plaatsen waar zij zich bevinden in de romans. Hoewel een gedeelte
van beide romans in Zuidoost-Europa gesitueerd is, bevindt de belangrijkste Joegoslavische
figuur zich in Nederland gedurende een groot gedeelte van de verhalen. Naar mijn weten is
Todorova’s perspectief niet eerder toegepast op narratieven over Balkanvluchtelingen in het
westen. Toch kan de manier waarop de naar Nederland gevluchte personages gerepresenteerd
worden mijns inziens gelezen worden als potentieel onderdeel van een balkanistisch discours:
in de romans is hun positie als Joegoslaaf in Nederland net zo gemarkeerd als ik die hier
voorstel.
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De aanname dat discoursen over niet-westerse culturen net zo goed in werking zijn met
betrekking tot personen die niet oorspronkelijk afkomstig zijn uit, maar inmiddels wel gevestigd
zijn in West-Europa baseer ik verder op het artikel ‘Vreemd bezoek. De koloniale representatie
van de asielzoeker in twee Nederlandse teksten’ (2009) van Ivo Nieuwenhuis. Daarin past hij
de postkoloniale theorie van onder meer Said toe op twee hedendaagse literaire teksten die een
asielzoeker in Nederland representeren. Nieuwenhuis voert twee argumenten op waarom de
visie op de naar West-Europa gevluchte ‘ander’ vergelijkbaar is met die op ‘de ander’
daarbuiten. Ten eerste vinden het koloniale (of balkanistische) discours en het spreken over
vluchtelingen beide in een westerse omgeving plaats, waarbinnen ze zich tot niet-westerse
culturen verhouden: ‘Uiteindelijk spreken we over de vluchteling vanuit het Westen en als we
zijn stem horen is dat ook in een Westerse context’ (Nieuwenhuis 2009: 28). Ten tweede geeft
Nieuwenhuis aan dat de machtsrelatie tussen westerling en vluchteling evengoed asymmetrisch
is: ‘[H]et Westen [heeft] nog wel steeds de touwtjes in handen […], en [is] met name degene
die het culturele basiskader schept: de niet-Westerse vluchteling past zich aan het Westerse
culturele en juridische discours aan’ (28). De door westerse ogen waargenomen andersheid van
‘de ander’, en de daarmee gepaard gaande heerschappij, verandert met andere woorden niet
fundamenteel wanneer die ‘ander’ zich in Europa bevindt.
2.1.3 Kritiek en reproductie
Het is goed om hier bij wijze van intermezzo een moment stil te staan bij enkele mogelijk
problematische implicaties van onderzoek naar de representatie van niet-westerse culturen.
Hoewel studies die hierbinnen passen doorgaans het streven hebben om culturele constructies
en de bijbehorende hiërarchisering te ontmantelen, lopen zij namelijk via de eveneens
geconstrueerde organisatie van die kritiek het risico de gewraakte structuren ten dele te
reproduceren, of er zelfs nieuwe culturele ongelijkheid mee te produceren. Eerst bespreek ik
een van de belangrijkste kritiekpunten die binnen het postkolonialisme op de eigen werkwijze
is geformuleerd. Omdat ze fundamenteel-theoretisch van aard is kan die kritiek mijns inziens
ook gelden voor het onderzoek naar balkanisme. Vervolgens ga ik in op een specifiek precair
gevolg dat bepaald postkoloniaal onderzoek gehad heeft voor het academische discours over
Zuidoost-Europa. De bespreking van deze twee vraagstukken legt een dieperliggend probleem
bloot over de verhouding tussen academische kritiek en discours. Het is niet mijn ambitie dat
probleem op te lossen, maar het vernoemen ervan is mijns inziens van belang als achtergrond
bij het lezen van deze scriptie.
Hoewel Saids Orientalism tot op de dag van vandaag beschouwd wordt als een van de
belangrijkste pijlers van het postkolonialisme is met name de binaire oppositie tussen het ‘zelf’
en ‘de ander’ die hij veronderstelt in toenemende mate onder druk komen te staan. Deze
oppositie zou een te statisch raamwerk zijn om de relatie tussen ‘het westen’ en ‘de Oriënt’ in
te kunnen vatten. Ten eerste worden de polen van die oppositie volgens Aijaz Ahmad (1992) te
monolithisch voorgesteld: ze vertonen vooral diachroon maar ook synchroon veel meer
innerlijke verschillen dan Said suggereert (vgl. Loomba 2005: 46). Gayatri Chakravorty Spivak
heeft er in haar invloedrijke boek Can the Subaltern Speak? (1988) op gewezen dat de
constructie van een homogene ‘ander’ ertoe leidde dat bepaalde koloniale sociale groepen –
vrouwen, de LHBTQ+groep, gevangenen, ziekenhuispatiënten – zelfs totaal wegvielen in de
representatie: ‘[T]here are people whose’s conciousness we cannot grasp if we close off our
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benevolence by constructing a homogenous Other referring only to our own place in the seat of
the Same or the Self’ (288).
Dergelijke monolithisering ligt uiteraard net zo goed besloten in de door mij
overgenomen binaire oppositie tussen ‘het westen’ en ‘de Balkan’: de talloze nationale,
regionale en individuele verschillen worden aan het zicht onttrokken door het gebruik van de
term Balkan. Hoewel zowel Todorova’s tekst als deze scriptie zich rekenschap probeert te
geven van die problematiek, ontkomen ze er beide niet aan de eerdere monolithisering van
Zuidoost-Europa ten dele over te nemen bij het leveren van kritiek erop.
Ten tweede hebben postkoloniale benaderingen, zoals Ania Loombla schrijft in
Colonialism / Postcolonialism (2005: 46), vaak de neiging om te focussen op ‘the imposition
of colonial power rather than on the resistances to it’. Die focus verbreidt het idee dat de
kolonisator het koloniale discours volledig beheerst, en daarmee dat er geen ruimte is voor
onderhandeling of verandering van onderaf (46). Zo’n saïdiaanse conceptualisering van
koloniale macht wordt door sommige onderzoekers pertinent afgewezen omdat ze te zien is als
een voortzetting van westerse repressie:
The fact that this theoretical position runs counter to Said’s professed political aim of effecting
dissolution of ‘Orientalism’ could be seen as an ironic validation of his own theory, since even
he seems trapped within the frame of Orientalism, unable to move outside of it (Vaughan 1991:
3 in Loomba 2005: 46).

Zoals Loomba opmerkt kan de ‘gevangenschap’ van de kritische onderzoeker in het
oriëntalistische – of hier relevanter: balkanistische – frame evenwel beschouwd worden als de
consequentie van de haast niet te omzeilen actieradius die kenmerkend is voor discoursen.
Volgens Michel Foucaults definiëring van dat concept is het immers zo dat ‘in the final analysis,
all manner of oppositional ideologies or resistant groups or individuals are contained by power
structures’ (48; vgl. Franssen & Besser 2013: 177-178). Als de kritische onderzoeker de hier
bedoelde ‘power structures’ wel wil omzeilen, is een nieuwe conceptualisering nodig van – wat
nu heet – het westerse ‘zelf’ en de niet-westerse ‘ander’. Hoewel daartoe pogingen zijn gedaan,
voeren de theoretische uitwerking en vooral de methodologische concretisering ervan te ver
voor deze scriptie. Wel heb ik me hierbij proberen rekenschap te geven van de problematiek
die ook de bestudering van de relatie tussen het westen en de Balkan inhoudt: ongewild kan de
kritiek op de beeldvorming de beeldvorming in stand houden.
Foucaults werk is zoals al bleek van groot belang geweest voor het postkolonialisme,
maar hemzelf is vanuit die stroming regelmatig verweten dat hij nauwelijks aandacht had voor
kolonialisme en de invloed daarvan op de kennis- en machtssystemen van de moderne Europese
staat (Loomba 2005: 49-50). Zijn Eurocentrisme kan zelfs als een bestendiging gezien worden
van de gemarginaliseerde positie van de Oriënt. Het verwijt dat het postkolonialisme aan het
adres van Foucault maakte, kreeg het later echter zelf met betrekking tot het balkanisme. Zo
onderzocht Hywel Dix (2015) het werk van Said en de marxistische literatuurwetenschapper
Fredric Jameson in het licht van (onderzoek naar) balkanisme. Dix concludeert dat hun
inzichten van fundamenteel belang zijn geweest voor ‘the useful analysis of Balkanist
discourse’, maar

19

[a]t the same time […] those same theorists contribute uncritically to a discursive
separation of Europe into east and west and therefore help to constitute a series of essentialist
categories they might otherwise be expected to deconstruct. In starting to perform such a
deconstruction, it could be argued that the paper has in effect submitted Jameson and Said to a
critique of their own methods (989).

In de relatie tussen het werk van Foucault en kolonialisme enerzijds en postkolonialisme en
balkanisme anderzijds is er dus sprake van een opvallend scherp contrast tussen de theoretische
tegenover de inhoudelijke invloed op de kritische bestudering van het betreffende discours. Dit
roept de vraag op of de deconstructie van het ene discours niet automatisch bijdraagt aan de
constructie van een ander, en zo ja, ook de vraag welk discours dat dan is in het geval van de
deconstructie van balkanisme. Opnieuw stuit ik hiermee op een omvangrijk theoretisch
probleem dat ik niet weet op te lossen, maar desalniettemin belangrijk genoeg vind om hier al
als commentaar op de werkwijze van deze scriptie te noemen.
2.2 Metafictie
Zoals reeds in de inleiding uiteengezet werd, is het theoretisch productief en mijns inziens
noodzakelijk om de representatie van ‘de Balkanse ander’ te bestuderen vanuit de
metafictionele vorm van de casusromans. In de meest elementaire definitie van Leerssen
(2007a: 27) zijn literaire nationale representaties ‘textual strategies’ en ‘discourse’ die
vormkrijgen door allereerst uiteraard de taal, en daarnaast door een scala aan narratieve
technieken, waarmee bepaalde eigenschappen aan ‘de ander’ worden toegeschreven. Omdat
een metafictionele nationale representatie kan reflecteren op zowel haar talige identiteit als haar
narratieve vorm is ze bij uitstek geschikt om gelezen te worden in het verlengde van het antiessentialistische paradigma van de imagologie. Metafictie bevraagt de fundamenten van haar
eigen representatie, en heeft daarmee de potentie om kritisch licht te laten schijnen op
representatie als zodanig.
Metafictie is fictie die het impliciet of expliciet over zichzelf heeft als zijnde fictie. Jan
Konst (2005) onderscheidt drie sterk aan elkaar verwante ‘wezenskenmerken’ van
metafictionele verhalen, gebaseerd op zowel de Angelsaksische (Hutcheon 1980; Waugh 1984)
als Duitse (Scheffel 1997; Sprenger 1999) theorievorming over dit onderwerp. Hieronder vat
ik Konsts kenmerken samen met als doel metafictie nader te definiëren zodat dit concept in de
analyse van de casusromans toegepast kan worden.
Ten eerste confronteert metafictie de lezers ermee dat zij zich in een werkelijkheid
bevinden die kunstmatig en onbetrouwbaar is (Konst 2005: 50). Gedreven door een meer
traditionele literatuuropvatting poogden vele romanciers in het verleden de taligheid en
fictionaliteit van hun verhalen zo veel als mogelijk te verbergen. Literaire technieken en
mechanismen werden niet geëxpliciteerd, zodat, in samenwerking met de willing suspension of
disbelief van de lezer, de authenticiteitsillusie van de fictie gewaarborgd bleef. De
authenticiteitsillusie wordt in metafictionele romans juist voortdurend en welbewust
doorbroken.12 Dat kan gebeuren via uiteenlopende signalen, bijvoorbeeld door de verteller
schrijvend op te voeren in de roman, zoals in De spelers en Darko’s lessen gebeurt.
12

Hoewel het doorbreken van die illusie als procedé pas vanaf het eind van de twintigste eeuw opgang maakte in
de literatuur, zijn er ook daarvoor al voorbeelden van aan te wijzen (Hutcheon 1980: 153). Denk bijvoorbeeld aan
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Een tweede kenmerk van metafictie is dat ze haar eigen fictionaliteit en fictionaliteit in
het algemeen onderzoekt (51). In de metafictionele roman wordt dus doorgaans ingegaan op de
vraag wat het wezen van fictie uitmaakt. Dat kan heel expliciet in essayistische passages, maar
ook impliciet door het parodiëren van traditionele literaire technieken. Doorgaans betrekt de
roman dergelijke reflecties op fictionaliteit op zichzelf. Daarmee zijn lezers van metafictie zich
niet alleen bewust van de fictionele status van wat ze lezen (kenmerk 1), maar worden ze ook
rechtstreeks aangespoord te reflecteren op wat die status betekent voor hun leeservaring, en hun
visie op literatuur in het algemeen.
Het derde kenmerk van metafictie is misschien wel het meest van belang binnen het
kader van deze scriptie: metafictie reflecteert niet alleen op (zichzelf als) fictie, maar ook op de
relatie tussen fictie en werkelijkheid, en daarmee op iedere talige werkelijkheidsconceptie (5152). Daarbij wordt de mimetische literatuuropvatting, die teruggaat op Aristoteles’ Poetica,
afgewezen: taal is niet bij machte de werkelijkheid accuraat na te bootsen, als die werkelijkheid
al bestaat of kenbaar zou zijn. De radicaliteit van deze afwijzing verschilt sterk tussen
verschillende soorten metafictie. De verschillen zijn te plaatsen op een schaal die reikt van een
pertinente verwerping van het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid tot de opvatting dat
het wel degelijk mogelijk is in bepaalde mate naar een buiten-tekstuele werkelijkheid te
verwijzen. Metafictionele romans maken hoe dan ook duidelijk dat ze in een kunstmatige en
daarmee inaccurate relatie tot de werkelijkheid staan.
2.2.1 Linguïstisch en diëgetisch; expliciet en impliciet
De algemene definitie die ik hier aan de hand kan Konst (2005) van metafictie gegeven heb
dient aangevuld te worden met twee begrippenparen die Hutcheon (1980) ontplooide om
verschillende typen metafictie van elkaar te onderscheiden. De differentiatie van Hutcheon
nuanceert en verscherpt de manier waarop metafictie in deze scriptie wordt opgevat en ze biedt
bovendien een aantal concrete handvatten voor de analyse en interpretatie van metafictie.
Ten eerste maakt Hutcheon een onderscheid tussen linguïstische metafictie – daarbij
wordt de talige identiteit van fictie belicht – en diëgetische metafictie, waarbij gereflecteerd
wordt op de narratieve vorm waarin ze verschijnt (22-23). Zoals in de meeste metafictionele
romans komen in De spelers en Darko’s lessen beide vormen voor. Daardoor is het onderscheid
als heuristisch instrument echter niet minder relevant, want het maakt het mogelijk preciezer te
analyseren op welk niveau de teksten zichzelf doorzien als representatie (van ‘de ander’). Op
welk metaniveau – het narratieve of het talige – dit ‘doorzien’ plaatsvindt, heeft mogelijk weer
consequenties voor de radicaliteit van de (zelf)kritiek. Dienaangaande is reflectie op narratieve
vorm, zo veronderstel ik, in de meeste gevallen minder ingrijpend dan reflectie op talige
identiteit. Linguïstiche metafictie raakt aan de gebrekkigheid van talige representatie doordat
ze getuigt van de ‘inadequacy of language – as a means of communication, cognition or creation
– in art, and by extension, in life’ (107). Diëgetische metafictie heeft eveneens de potentie de
relatie tussen fictie en werkelijkheid op losse schroeven te zetten, maar de manier waarop dat
gebeurt – bijvoorbeeld door de reflectie op de eigen narratieve technieken – morrelt op een

Multatuli’s Max Havelaar (1860) waarin de lezers er meteen in de tweede zin rechtstreeks op gewezen worden dat
ze met een roman van doen hebben die ‘ge moet lezen als ge makelaar in koffi zyt, of als ge wat anders zyt’
(Multatuli 1987: 1).
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minder fundamenteel niveau aan representatie: het tonen van ‘literary inadequacies’ attendeert
de lezer er niet onvermijdelijk op dat de wereld niet adequaat in woorden te vatten is (50).
Een tweede begrippenpaar dat ik hier van Hutcheon overneem is ‘overt’ (expliciete)
tegenover ‘covert’ (impliciete) metafictie (23; Vervaeck 1999: 136-137). Bij expliciete
metafictie treedt het zelfbewuste aspect van de metafictie op de voorgrond, bijvoorbeeld door
‘plot allegory, narrative metaphor, or even narrational commentary’ (Hutcheon 1980: 23). Bij
de impliciete vorm is het metaproces ‘structuralized, internalized, actualized’ in de tekst (23).
De Taeye (2013: 166) heeft die ietwat abstracte omschrijving van Hutcheon in een concretere
definitie trachten te vatten: ‘Het [=impliciete metafictionele elementen, NM] zijn subtiele
wegwijzers naar de fictionaliteit of de linguïstische hoedanigheid van de tekst, die ingebed zijn
in het verhaal […]’. Ook deze opvatting van impliciete metafictie laat echter te wensen over,
vooral omdat onduidelijk blijft hoe De Taeye beoordeelt of een verhaalelement wel of niet in
het verhaal ‘ingebed’ is. Bovendien zijn ook expliciete vormen, zoals het ‘narrational
commentary’, op een bepaalde manier in het verhaal ingebed.
De Taeye zelf vindt Hutcheons onderscheid tussen impliciete en expliciete metafictie
om een andere reden niet houdbaar. In tegenstelling tot Hutcheon meent De Taeye dat het
onderscheid vooral afhankelijk is van de interpretatie en voorkennis van de lezer: ‘Hoe meer de
lezer een beroep moet doen op zijn voorkennis van het oeuvre van de schrijver of van de context
om de metafictie te bemerken, hoe minder expliciet de metafictie’ (167). Zoals de keuze voor
het woord ‘minder’ impliceert, ziet De Taeye de twee types metafictie dan ook als de uitersten
van een as en niet zoals Hutcheon als afzonderlijke categorieën.
Hoewel ik heb vastgesteld dat impliciete en expliciete metafictie niet altijd strikt van
elkaar te onderscheiden zijn op basis van louter tekstuele argumenten, zijn deze concepten toch
bruikbaar in de analyse: het concept impliciete metafictie zorgt ervoor dat er meer en vaak
complexere passages bij de analyse betrokken kunnen worden dan alleen de meer voor de hand
liggende (expliciete) zelfreferentiële passages. Bovendien is het goed om, meer vanuit De
Taeyes definitie geredeneerd, stil te staan bij hoe waarschijnlijk het is dat reële lezers de
(impliciete) metafictie zullen signaleren: aangezien ik de metafictie als onderdeel van een
potentieel kritisch literair discours probeer te duiden, is het alleszins relevant om te overwegen
in hoeverre dat kritisch potentieel opgemerkt zal worden.
2.2.2 Metafictionele narratieve mechanismen
Hoewel er in de analyse ook een aantal andere metafictionele mechanismen betrokken zullen
worden, staan de zogenaamde ‘self-conscious narrator’ en de ‘Chinese-box structure’ als
organiserende principes dermate centraal in De spelers en Darko’s lessen dat het nuttig is om
hier alvast dieper in te gaan op de verschillende vormen ervan en de interpretatie van hun
theoretische verhouding tot representatie.
Met de term ‘self-concious narrator’ doelt Waugh (1984: 14) op zelfbewuste vertellers
die op de voorgrond treden en er niet voor terugschrikken allerhande commentaar te geven op
het verhaal. In De spelers en Darko’s lessen is sprake van een specifiek type zelfbewuste
verteller. Waugh bespreekt dit type aan de hand van het genre van de ‘self-begetting novel’,
waartoe ook de casusromans zoals eerder gezegd gerekend kunnen worden (14). Het gaat om
verhalen waarbij lezers gaandeweg ontdekken dat wat ze lezen geschreven wordt door een van
de personages. De vertelvorm van dergelijke verhalen valt wat technischer te beschrijven met
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gebruikmaking van twee begrippenparen uit de narratologie: diëgesis-mimesis en fabel-sujet
(Vervaeck 1999: 138). Diëgesis vat de gebeurtenissen samen, terwijl mimesis ze zonder
vereenvoudigende tussenkomst toont. De self-begetting novel toont het vertellen zelf; de
(gefictionaliseerde) diëgesis wordt mimetisch weergegeven. De fabel van een verhaal is de
chronologische opeenvolging van de gebeurtenissen, zoals die ‘daadwerkelijk’ zouden hebben
plaatsgevonden dus. Het sujet is de volgorde waarin die gebeurtenissen in het verhaal verteld
worden; meestal wijkt die sterk af van de ‘oorspronkelijke’ chronologie. Wanneer een
schrijvend personage tevens de verteller van het verhaal is, wordt de fabel op het hoogste niveau
gevormd door het sujet: de vertelde verhaalgebeurtenis is in eerste instantie het vertellen zelf.
De subjectiviteit en artificialiteit van zowel schrijfproces als tekst an sich staan zodoende op de
voorgrond in de self-begetting novel: de in elk verhaal geïmpliceerde bemiddelaar tussen
wereld, verhaalstof en lezer manifesteert zich in deze metafictie volkomen en voortdurend.
Voor de analyse van de Balkanrepresentatie in De spelers en Darko’s lessen is dat uiteraard
buitengewoon relevant: de thematisering van de standplaatsgebondenheid van de vertellerauteurs bevraagt de geldigheid van de representatie als zodanig.
Met de term ‘Chinese-box structure’ verwijst Waugh (1984: 30) naar de manier waarop
verhalen in metafictionele literatuur zijn ingebed in andere verhalen, waarbij de hiërarchie of
zelfs het onderscheid tussen de verschillende verhaalniveaus niet meer vast te stellen is. De
meervoudig ingekaderde samenstelling van die verhalen is dus vergelijkbaar met hoe een
Chinese doos, of misschien bekender: een Matroesjka, meerdere versies van zichzelf in zich
draagt, hoewel bij die voorwerpen wel sprake is van een duidelijke interne hiërarchie. Waugh
theoretiseert dit spel met verhaalkaders vanuit Ervin Goffmans Frame Analysis (1974).
Goffman heeft betoogd dat het sociale leven altijd plaatsvindt binnen bepaalde frames, die
bestaan uit ‘principles which govern events – at least social ones – and our subjective
involvement in them’ (Goffman 1974: 560-561 in Waugh 1984: 30). De opvattingen die aan
het frame-concept van Goffman ten grondslag liggen, ziet Waugh terug in de werking van
metafictie ten opzichte van fictie, maar bij uitbreiding ook ten opzichte van haar referent:
What both Goffman and metafictional novels highlight through the foregrounding and analysis
of framing activities is the extent to which we have become aware that neither historical
experiences nor literary fictions are unmediated or unprocessed or non-linguistic or, as the
modernists would have it, ‘fluid’ or ‘random’ (30).

Deze metafictionele narratieve techniek wijst dus op de regulerende principes die aan elke
representatie voorafgaan en is er daarmee volgens Waugh op gericht ‘to unsettle our convictions
about the relative status of “truth” and “fiction”’ (34). Met name voor Darko’s lessen is de
meervoudige en ambigue inkadering van het verhaal bepalend voor het wankele onderscheid
tussen ‘waarheid’ en ‘fictie’ in de roman. De twijfel die het verhaal daarmee zaait heeft met
terugwerkende kracht consequenties voor de manier waarop de lezer nadenkt over hoe de
Balkan gerepresenteerd is in het verhaal. Bovendien reflecteert Darko’s lessen via deze
inkadering op zichzelf als cultureel product en daarmee zegt de roman op een hoger niveau iets
over de verhouding tussen de boekenmarkt en het discours over ‘de ander’.
2.3 Methode
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De drie deelvragen – die respectievelijk betrekking hebben op metafictie, balkanisme en
Nederlandbeelden – zullen als structurerende principes dienen bij de analyse van De spelers en
Darko’s lessen. De methode die gehanteerd zal worden om de deelvragen te beantwoorden is
samengevat in figuur 1 en wordt hieronder aan de hand van de drie deelvragen besproken.

Figuur 1: schematische weergave methodologie

Ten eerste zal ik in de romans op zoek gaan naar elementen die als metafictioneel te
classificeren zijn, aan de hand van de definitie en kenmerken van metafictie uit 2.2. De
metafictionele elementen zullen met elkaar in verband gebracht worden en ik zal aan de hand
van de bovenstaande metafictietheorie proberen te interpreteren wat ze op een theoretischkritisch niveau zeggen over talige representatie en de verhouding tussen werkelijkheid, fictie
en discours.
Ten tweede zal gekeken worden of er in de romans sprake is van de kenmerken van het
balkanisme die ik in 2.1 beschreven heb. Ik ga dus na in hoeverre Joegoslavië en zijn
(voormalig) bewoners in de romans gerepresenteerd worden als 1) ‘half wij’, ‘half de ander’ 2)
mannelijk 3) geromantiseerd 4) instabiel en gewelddadig 5) achtergesteld. Hierbij zijn
Leerssens centrum-periferie- en noord-zuid-model en het euro-oriëntalisme als verklarende
instrumenten bruikbaar: ze plaatsen de Nederlandse blik (centraal, noordelijk, westelijk) op de
Balkan (perifeer, zuidelijk, oostelijk) in het bredere perspectief van de ‘grammatica’ van
nationale stereotypie.
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De intertekstuele werkwijze die gebruikelijk is bij de imagologie zal in deze scriptie
louter onrechtstreeks uitgevoerd worden. Ik ga niet opzoek naar de cultuurhistorische roots van
de Balkanbeelden in De spelers en Darko’s lessen in primaire teksten. In plaatst daarvan zullen
de aangetroffen beelden gekoppeld worden aan de hierboven beschreven kenmerken van het
balkanisme. De secundaire literatuur waaruit ik die kenmerken gedestilleerd heb, verwijst
namelijk wel naar een enorm corpus primaire teksten.
De balkanistische kenmerken kunnen op allerlei niveaus gedetecteerd worden in de
romans: het kan bijvoorbeeld gaan om rechtstreekse typeringen van Joegoslavië door de selfconcsious narrator, om bepaalde accentueringen in de beschrijving van de omgeving of om hoe
personages middels hun gedragingen gekarakteriseerd worden. De balkanistische kenmerken
bestudeer ik hier al nadrukkelijk met de metafictionele vorm van de romans in gedachten: welke
invloed heeft de zelfreflexieve inbedding van de representatie op hoe geldig die voorgesteld
wordt?
Via de derde deelvraag worden de Balkanbeelden geconfronteerd met het beeld dat van
Nederland uit de romans naar voren komt. Hierbij ga ik vooral in op wat mijns inziens relevant
is voor de manier waarop de Balkan gerepresenteerd wordt: de ‘zelfbeelden’ die contrasteren
of corresponderen met de ‘anderbeelden’ (Leerssen 2000: 271). Ook de Nederlandbeelden
kunnen op allerlei verhaalniveaus aangetroffen worden.
Tot slot ga ik aan de hand van de drie beantwoorde deelvragen voor De spelers en
Darko’s lessen afzonderlijk na in hoeverre de metafictionele vorm kritisch potentieel heeft ten
opzichte van het balkanistische discours (dat ze zelf opvoeren).
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3. Het laatste woord in De spelers
In dit hoofdstuk staat De spelers van Manon Uphoff centraal. Eerst volgt een introductie van
deze auteur, haar oeuvre, en de plot en de receptie van de roman (3.1). Vervolgens ga ik in
paragraaf 3.2 in op metafictie in De spelers, waarbij vooral geanalyseerd wordt wat de
metafictionele reflectie zegt over de roman als representatie (van de Balkan). In 3.3 zal
nagegaan worden in hoeverre De spelers aansluit op het balkanistische discours en in 3.4
worden de Balkanbeelden tegenover de Nederlandbeelden van de roman geplaatst. De
deelconclusie (3.5) behandelt de vraag in hoeverre de metafictionele inkadering van de
Balkanrepresentatie in De spelers kritisch potentieel heeft ten opzichte van het balkanistische
discours.
3.1 Introductie casus
Manon Uphoff (1962, Utrecht) is schrijver van romans, verhalen, scenario’s en journalistieke
artikelen. Verder is ze in het culturele veld actief als beeldend kunstenaar, jurylid, redacteur en
bestuurslid van verschillende letterkundige genootschappen. Uphoff studeerde
literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. In 1994 verscheen voor het eerst een van haar
verhalen in een tijdschrift (‘Poep’ in De Tweede Ronde) en in 1995 debuteerde ze met de
verhalenbundel Begeerte. Haar werk werd doorgaans goed tot lovend ontvangen in de pers.
Uphoff is inmiddels te beschouwen als gevestigde naam in het literaire veld.
Over haar werk verschenen geen wetenschappelijke artikelen. Uphoffs naam komt één
keer voor in Hugo Brems’ Altijd weer vogels die nesten beginnen (2006) – het gaat om een
vermelding in een bijschrift bij een spotprent (Brems 2006: 632). Ter vergelijking: een
generatiegenoot als Ronald Giphart wordt elf keer genoemd door Brems, terwijl Uphoff
vermoedelijk tegenwoordig als een aanzienlijk belangrijker auteur zal worden beschouwd door
vele significante actoren in het literaire veld. Het lijkt erop dat de wetenschappelijke aandacht
voor Uphoff vooralsnog achter is gebleven bij de positieve waardering van haar werk door
andere literaire instituties.
Vanwege het ontbreken van wetenschappelijke bronnen over Uphoffs leven en werk
ben ik hier aangewezen op journalistieke bronnen en de masterscriptie van Lien Van Achter uit
2007 die handelt over de relatie tussen taal en werkelijkheid in het oeuvre van Uphoff. De
spelers verscheen overigens twee jaar later en werd dus niet geanalyseerd in die scriptie.
3.1.1 Oeuvre
Uphoff publiceerde zes verhalenbundels, vier romans, vier novellen, twee essaybundels en een
libretto. Haar recentste publicatie is de veelgeprezen roman Vallen is als vliegen (2019), waar
ik later kort op terugkom. Van Achter neemt uitgebreid de ruimte om Uphoffs oeuvre tot 2006
te typeren. Daarbij legt ze de nadruk op de veelzijdigheid van het werk. De opvattingen die uit
Uphoffs oeuvre over de relatie tussen taal en werkelijkheid naar voren komen, verbindt Van
Achter vooral aan het postmodernisme. Het ‘proberen’ als procedé is cruciaal voor die
classificatie: ‘In feite is deze werkelijkheid onkenbaar, maar als een tegenwicht voor de
epistemologische twijfel die daarmee gepaard kan gaan, is er nog het proberen om te kennen,
te weten en zin te geven’ (229). Een volgende reden om Uphoffs teksten als postmodern te
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beschouwen is dat die teksten zelf het falen manifest maken waar het ‘proberen’
noodzakelijkerwijs op uitloopt (229-230). Dit gebeurt volgens Van Achter onder meer door ‘de
hoge frequentie van reflexieve uitspraken’ (229). De centrale plaats die metafictie in De spelers
inneemt, is dus typerend voor Uphoffs oeuvre en de manier waarop ik die zal interpreteren sluit
aan bij de analyse van Van Achter.
In zijn recensie van De spelers schetst Jeroen Vullings de thematische contouren van
Uphoffs oeuvre tot dan toe. Ze wordt een ‘semi-autobiografisch schrijver’ genoemd, die zich
doorgaans verre hield van actualiteit en politieke kwesties: ‘Liever richtte ze zich op de
ongewone binnenwereld van haar personages en hun plaats in een even wonderlijke familie’
(Vullings 2009). De personages in Uphoffs eerdere werk waren volgens Vullings ‘eigenzinnige
types met irrationele gedragingen’ (Vullings 2009). Zij worden geplaatst in ‘morose stemmende
huiselijke scènes’ en de ‘omringende buitenwereld’ speelt geen directe rol (Vullings 2009).
Volgens Vullings is De spelers zodoende vernieuwend ten opzichte van Uphoffs eerdere werk:
in deze roman laat ze ‘het Hollandse binnenhuiskamerrealisme’ achter zich door over de oorlog
in Joegoslavië te schrijven en zo haar engagement te tonen (Vullings 2009). Tegelijkertijd sluit
De spelers op andere punten mijns inziens – en ook blijkens andere recensies – wel degelijk
aan op Uphoffs eerdere werk. Ook De spelers is een verhaal naar aanleiding van een
autobiografisch feit, en het engagement komt in de roman vooral tot uitdrukking via de
‘eigenzinnige’ en ‘irrationele’ binnenwereld van de personages: het politieke vindt plaats via
het persoonlijke. In paragraaf 3.1.2 bespreek ik De spelers uitgebreider.
Zowel inhoudelijk als receptioneel is Vallen is als vliegen de belangrijkste roman van
Uphoff tot nu toe. Ze kwam hiermee op de shortlists van twee grote Nederlandse
literatuurprijzen (BookSpot Literatuurprijs en Opzij Literatuurprijs) en het boek won de
BookSpot Scholierenprijs. In de kritiek werd Vallen is als vliegen over het algemeen
buitengewoon lovend ontvangen. Shira Keller gaf bijvoorbeeld vijf sterren in de NRC en Marja
Pruis noemde het boek in De Groene Amsterdammer een ‘eng verhaal dat zij [=Uphoff, NM]
met een meesterhand tot een waarlijk piece of art heeft gesmeed’ (Keller 2019; Pruis 2019).
Die positieve waarderingsgeschiedenis zou ten dele verklaard kunnen worden doordat deze
roman van Uphoff veelal als een breuk in haar oeuvre is beschouwd. Met Vallen is als vliegen
heeft Uphoff een literaire vertelvorm proberen te vinden voor een gebeurtenis uit haar leven
waarover ze tot dan toe niet naar buiten getreden was: ze werd in haar kindertijd net als haar
(stief)zussen misbruikt door haar stiefvader.
De thematiek van Vallen is als vliegen en de omgang daarmee werpen nieuw licht op
haar voorgaande proza, waarin met terug werkende kracht sporen van dezelfde thema’s aan te
treffen zijn. In haar recensie in Ons Erfdeel zet Virginie Platteau de roman in als verklaring
voor Uphoffs voorgaande werk – in dit geval ook op het niveau van structuur en stijl:
Veel van haar verhalen gaan over ontspoorde gezinssituaties: in De vanger (2002) en De
Bastaard (2004) gebruikt ze op sublieme wijze de afgesloten ruimte van een huis om de
menselijke conditie onder een stolp te onderzoeken. Net als De ochtend valt (2012) zijn beide
boeken haast wetenschappelijke experimenten met sprookjesachtige elementen. Waar dat
vandaan komt, wordt in Vallen is als vliegen maar al te duidelijk. De eruptie van beelden,
indrukken en ervaringen in een duizelingwekkende werveling geeft een steeds beter inzicht in
de kindertijd binnen het disfunctionele gezin Holbein (Platteau 2019: 115-116).
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In De spelers is eveneens sprake van wat een ‘eruptie van beelden, indrukken en ervaringen’
genoemd kan worden, maar in dit geval lijkt die in mindere mate gerelateerd aan de kindertijd
van de verteller/auteur. De spelers stelt een ander autobiografisch feit centraal: de liefdesrelatie
die Uphoff had met Zdenko Bebek, een man die uit Sarajevo naar Nederland vluchtte. Wel
komen er in De spelers eveneens flarden uit de jeugd van het verteller-personage Manja naar
voren:
Ik herschikte de gebeurtenissen uit mijn eigen leven. Kleine en grote aanvallen op mijn jeugdige
trots: een onverdiend pak rammel, mislukte feestjes, een op huilen en eenzaamheid uitgelopen
kerstdiner, bijna opzettelijk die incidenten kiezend die in zichzelf de ervaringen echoden van
duizenden jaren kindertijd (Uphoff 2009: 43).

Het is een precaire aangelegenheid om dit soort passages te willen lezen binnen het kader van
het kindermisbruik dat Vallen is als vliegen aan het licht bracht. Daarvoor is strikt genomen
geen enkele aanleiding: er is in deze passage geen sprake van seksueel misbruik en de verteller
van De spelers is een personage met de naam Manja.13 De relatie tussen Vallen is als vliegen
en de rest van Uphoffs oeuvre zal hier verder niet geanalyseerd worden, omdat ze vraagt om
een breder opgezet, afzonderlijk onderzoek, waarin gebruikgemaakt wordt van recente
theoretische inzichten van bijvoorbeeld Lut Missinne over de overlap tussen autobiografie en
fictie.
3.1.2 De spelers
In De spelers vertelt Manja haar levensgeschiedenis tot het moment waarop de vertelde tijd
haar ‘nu’ heeft bereikt. Haar kinderjaren vat Manja samen in de eerste alinea van het verhaal,
waarna een ellips en vertraging plaatsvindt. In de zomer van 1992 – Manja is dan 29 – ontmoet
ze de uit Joegoslavië gevluchte deserteur J..14 De rest van het verhaal reikt tot (vermoedelijk) 1
januari 200015 en wordt grotendeels chronologisch verteld. Manja blijkt zelf de auteur te zijn
van het boek dat de lezer onder ogen heeft. Ze schrijft op basis van haar herinnering en eerder
gemaakte notities, die soms als citaat in het verhaal zijn opgenomen. Gedurende het verhaal
valt de enorme beeldenrijkheid van Manja’s stijl op, bijvoorbeeld bij de volgende beschrijving
van het invallen van de avond: ‘Terwijl de hemel voor en achter ons gevuld raakte met donkerte,
als een glas water waar inkt in gegoten werd, met bomen en takken als spiralen en kronkelige
uitlopers, liepen we de lange straat uit in de richting van het plein’ (209).
De eerste vijftig bladzijden van de liefdesgeschiedenis van Manja en J. spelen zich af in
Nederland – die verteltijd beslaat ongeveer drie jaar vertelde tijd (1992-1995). Ze ontmoetten
13

Over de naam Manja valt tegen de autobiografische achtergrond van de roman uiteraard het nodige te zeggen.
Zo zou de naam geïnterpreteerd kunnen worden als toestemmende tegenhanger van de naam van de auteur: Manon vs. Man-ja. Dergelijke relaties tussen Uphoffs leven en roman laat ik echter voor wat ze zijn in deze scriptie
– de bestudering van die relatie vraagt om een afzonderlijk onderzoek met een totaal andere theoretische
inkadering.
14
In recensies van De spelers wordt steevast gesteld dat de voornaam van J. onbekend blijft. Hoewel hij door de
verteller inderdaad uitsluitend wordt aangeduid als J., blijkt op pagina 164 dat zijn naam voluit vermoedelijk Jiri
luidt. Zijn voormalig buurmeisje spreekt hem aan met die naam.
15
De op een na laatste scène van het verhaal speelt zich af op oudjaarsavond 1999. De laatste scène wordt
temporeel geïndiceerd met ‘200-’. Het zou dus ook om een andere datum in het nieuwe millennium kunnen gaan.
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elkaar op ‘de school’ waar Manja NT2-docent is en J. student (9). Verder speelt het verhaal
zich in deze periode af in Manja’s appartement en het ROA-huis16 waar J. woont. Manja, die al
een ‘tijd niets meer gevoeld’ had, beschrijft de ‘even plotselinge als redeloze betovering’ die J.
steeds weer bij haar teweegbracht (10, 9). Haar fascinatie lijkt in eerste instantie een seksuele.
Na een beschrijving van J.’s lichaam schrijft ze: ‘of hij de meest eenvoudige, efficiënte en
overtuigende vorm van mijn eigen verlangen was’ (19). Daarnaast blijkt ze erg geïnteresseerd
in J.’s gedragingen; de manier waarop hij beweegt, schoonmaakt of kookt bestudeert en
registreert ze intensief. Manja’s al langer bestaande wens om schrijver te worden krijgt in deze
periode een impuls: J. wordt haar ‘begeleider’; verderop schrijft Manja dat ‘hij al erg op de
muze leek waartoe ik hem in het geheim was gaan beschouwen’ (11, 25).
Tijdens de Nederlandse jaren van De spelers barst de oorlog in Joegoslavië definitief
los. In het verhaal komt dat in tamelijk afstandelijk beschreven korte fragmenten naar voren,
ofwel door brieven en telefoontjes van J.’s familie ofwel via de televisie: ‘Op het zwart-wittv’tje renden minuscule figuurtjes zigzaggend door de straten – in de gaten gehouden door
sluipschutters in de bergen’ (28). Deze berichten over de oorlog lijken J.’s schuldgevoelens
over zijn desertie te doen oplaaien, waardoor hij – mede daartoe aangezet door Manja – besluit
terug naar Sarajevo te gaan om zijn familie bij te staan.
Samen reizen J. en Manja zodoende naar het postoorlogsgebied in voormalig
Joegoslavië. De laatste tweehonderd bladzijden van De spelers handelen grotendeels over wat
Manja meemaakt tijdens haar bezoek aan de familie van J. in Sarajevo. Het gaat om de periode
van 1995 tot 1999. Tussendoor reizen Manja en J. nog wel naar Nederland – onduidelijk is hoe
lang ze daar precies verblijven –, maar in verhouding tot de Bosnische gedeeltes is de verteltijd
van die periodes erg kort. Bovendien staan de gebeurtenissen in Nederland vaak in het teken
van een nieuwe reis naar Zuidoost-Europa.
Manja en J. verblijven in Sarajevo bij de familie van J.: zijn zus Olga, zwager Spiro,
neefje Dinko en moeder, steevast aangeduid als ‘de moeder van J.’. De beschrijvingen richten
zich op de onderlinge relaties in de familie, de verwoesting die de oorlog in Bosnië heeft
aangericht en bovenal op de relatie tussen Manja en J.. Die relatie is tamelijk onevenwichtig:
grootse liefdesverklaringen en hevig seksueel verlangen worden afgewisseld met ruzies waarbij
over en weer de meest verschrikkelijke beledigingen gemaakt worden. Ook vindt er fysiek
geweld plaats: Manja bijt J. en één keer dwingt J. Manja om zonder condoom seks te hebben
met de bedoeling bij haar een kind te verwekken.
Afgezien van Manja en J. is Spiro het belangrijkste personage in De spelers; in de
Bosnische gedeeltes van de roman worden van alle familieleden de meeste beschrijvingen aan
hem gewijd. Spiro is degene die Manja het land laat zien, daarbij met trots vertellend over zijn
daden tijdens de gevechten. Ook neemt hij haar mee naar zijn eigen familie die in het
nabijgelegen berggebied leeft. Een ingrijpende gebeurtenis is verder de ziekte van de moeder
van J.; door toedoen van een medische fout komt ze in coma terecht, en uiteindelijk sterft ze in
het ziekenhuis. Na een korte periode in Nederland besluit J. vervolgens om vrijwilligerswerk
in Srebrenica te gaan doen. Aanvankelijk onderhoudt Manja contact met hem via het internet,
later reist ze J. achterna. De roman sluit af in Nederland op nieuwjaarsdag 2000. Hier schrijft
16

ROA staat voor Regeling Opvang Asielzoekers. ROA-huizen waren bedoeld voor asielzoekers die vrijwel zeker
in aanmerking kwamen voor een verblijfsstatus; zij mochten hun procedure in een huis of appartement in plaats
van in een azc afwachten. De ROA-regeling is in 1994 afgeschaft (De Coster 2017).
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Manja dat ze haar ‘notities’ heeft ‘afgerond’, wat allicht ingegeven is door J.’s verbod door te
gaan met het maken van ‘aantekeningen’ (252). Manja is dankzij J. dan eindelijk schrijver
kunnen worden, maar hij is ook degene die een eind maakt aan haar schrijverschap.
3.1.3 Receptie17
De spelers werd over het algemeen goed ontvangen in de dag- en weekbladen. Er verscheen
een achttal recensies. Daarvan zal het oordeel en belangrijkste punt hieronder samengevat
worden. Ook ga ik kort in op hoe er in de recensies over Zuidoost-Europa gesproken wordt. Ik
begin bij de meest lovende recensie en sluit af met twee kritische besprekingen. Tot slot ga ik
in op een discussie die zich tussen twee recensenten onderling ontspon. Hun meningsverschil
raakt aan de hoofdvraag van deze scriptie.
Vooraf wil ik echter alvast één aspect noemen dat in elk van de recensies terugkeert: de
vele metaforen in De spelers. In zes recensies wordt er kritisch geoordeeld over dit stilistische
kenmerk. Arie Storm geeft de lezer hierover bijvoorbeeld het volgende advies in Het Parool:
‘Denk niet te lang na over de beelden van Uphoff […]; ze zijn er voortdurend, op elke bladzijde
en in vrijwel elke zin, en ze kloppen zelden’ (Storm 2009). In het Antwerpse boekentijdschrift
De Leeswolf meent Laurent Meese juist dat de ‘ongewone beeldspraak’ in dienst staat van de
verbeelding die bij Uphoff in positieve zin aan de macht is (Meese 2010). Ook volgens Jaap
Goedegebuure (Het Financiële Dagblad) hebben de ‘flamboyante vergelijkingen en
monstrueuze beelden’ een literaire en politieke functie binnen het door hem waargenomen doel
van de roman: de beelden helpen volgens hem om de gruwelen ‘op afstand te zetten’ en daarmee
bereikt Uphoff ‘een effect dat vele malen overweldigender is dan een sympathiserend
ooggetuigenverslag vermag’ (Goedegebuure 2009).
Jeroen Vullings neemt in Vrij Nederland zoals gezegd uitgebreid de ruimte om De
spelers binnen Uphoffs oeuvre te plaatsen. Daarnaast bespreekt hij de roman in relatie tot
discussies over engagement. Beide kaderingen leveren een buitengewoon positief oordeel op:
Uphoffs roman vormt volgens Vullings een verfrissend tegengeluid tegen de gebruikelijke
‘mondsnoerende, moralistische, oer-Hollandse reactie’ op oorlog elders. Opvallend is Vullings’
apert balkanistische aanduiding van Zuidoost-Europa met het ‘Wilde Oosten’, dat volgens hem
een ‘hoog Emir Kusturica-gehalte’ heeft en waar het zou wemelen van ‘exotische armoede’
(Vullings 2009).
In grote lijnen zijn Bas Belleman (Trouw), Jaap Goedegebuure, Edith Koenders (de
Volkskrant), Laurent Meese en Lies Schut (De Telegraaf) het met Vullings eens, in ieder geval
wat eindoordeel betreft. Ook zij besteden aandacht aan het zowel afstandelijke als betrokken
engagement van de roman. Volgens Koenders heeft Manja bijvoorbeeld ‘iets van een voyeur’,
maar omdat ze zich rekenschap geeft van die positie en omdat Uphoff ‘het persoonlijke en
politieke zo knap ineen[vlecht]’, is de roman als beschouwing van een andere, door oorlog
getroffen cultuur volgens haar toch geslaagd (Koenders 2009).
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Ik beperk me hier tot de dag- en weekbladkritiek. Blijkens Dera (2019) behoort De spelers niet tot de meest
gelezen boeken in het middelbaar onderwijs. Net als alle andere boeken van Uphoff komt deze roman niet voor in
de onderzoeksresultaten die Dera weergeeft. Het is mijns inziens relevant om dit te vermelden: het middelbaar
onderwijs is een doorgaans erg onderschatte literair-institutionele context; vele Nederlanders maken uitsluitend op
school kennis met literatuur. Wanneer een roman wél veel gelezen wordt op middelbare scholen kan dat een
indicator zijn van de relatief grote verspreiding van de ideologie die aan de roman ten grondslag ligt.
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In de recensies van Belleman, Goedegebuure, Koenders, Meese en Schut zijn – hoewel
minder expliciet dan bij Vullings – eveneens balkanistische tendensen waar te nemen, deels in
het verlengde van Uphoffs representatie van Zuidoost-Europa. Na een opsomming van de
verschrikkingen die Uphoff beschrijft, overdenkt Belleman bijvoorbeeld droogjes met ‘Zo ging
dat kennelijk’ (Belleman 2009). Die achteloosheid suggereert dat geweld en barbarij op de
Balkan vanzelfsprekend zijn. Een ander voorbeeld van balkanisme in de recensies is het
‘historisch overzicht’ waarmee Goedegebuure zijn bespreking opent. Het overzicht begint bij
de Eerste Wereldoorlog, en eindigt bij de Joegoslaviëoorlog – tussenliggende gebeurtenissen
worden niet vermeld. Daarmee vangt Goedegebuure de twintigste eeuw van Zuidoost-Europa
in het bekende narratief over conflict en geweld dat aan de kaak gesteld werd door Todorova
en haar navolgers.
Arie Storm en Elsbeth Etty (NRC) zijn behoorlijk kritisch over De spelers. Storm vindt
het eerste gedeelte van de roman ‘op een bepaalde manier veelbelovend’, maar wanneer Manja
in Bosnië arriveert, wordt ‘het leesplezier […] definitief de nek omgedraaid’ (Storm 2009).
Vanaf daar ontbreekt de ‘stuwende kracht’ en wordt het boek ‘eigenaardig genoeg bijzonder
saai om te lezen’ (Storm 2009). Storm spreekt over ‘vele bladzijden saaie notities’ en volgens
hem heeft ‘[d]e […] literatuur toch weer verloren’ (Storm 2009).
Etty rekent de roman niet zozeer af op literaire maar vooral op ethische gronden. Ze
hekelt de neerbuigende manier waarop Manja over haar schoonfamilie schrijft: met haar
‘laatdunkende observaties’ zet ze de Bosniërs weg als ‘onverbeterlijke, plat pratende
primitieveling zonder smaak en tafelmanieren, bijeenhokkend in een spuuglelijk ingerichte flat’
(Etty 2009). De afstandelijke en soms gefascineerde houding van Manja is volgens Etty een
verkeerde manier om om te gaan met dit ‘leed ver weg’ (Etty 2009). Etty concludeert dat Uphoff
de ‘geborneerdheid van de ramptoerist’ centraal stelt, waardoor ‘de tragiek’ niet tot haar recht
komt (Etty 2009). Ondanks haar vastberaden eindoordeel lijkt Etty te worstelen met de manier
waarop Uphoffs representatie van de Balkan en de oorlog aldaar geïnterpreteerd moeten
worden: ‘Het lijkt erop dat Uphoff met het snobistische personage Manja iemand aanklaagt of
op zijn minst ridiculiseert, maar wie?’ (Etty 2009).
Vullings reageerde in zijn recensie rechtstreeks op de ‘moralistische kritiek’ van
‘recensente Elsbeth Etty, die zich in NRC Handelsblad ervan af maakte door Uphoffs
protagoniste af te doen als “geborneerde ramptoeriste in Sarajevo”’ (Vullings 2009). Volgens
Vullings dient Manja’s egocentrische houding juist om de ‘onbevraagde hiërarchie van
engagement te bevragen’: ‘Kun je het een schrijver kwalijk nemen dat hij die geteisterde
gebieden ervaart als Fundgrube, waaruit hij alleen materiaal plukt uit hyperindividualistisch
motief?’ (Vullings 2009). In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik onder meer ingaan op de
kwesties die ten grondslag liggen aan de discussie tussen Etty en Vullings: welke rol spelen
fictie en auteurschap in Manja’s problematische benadering van (het leed) van de ander? Ik zal
laten zien dat zowel Etty’s als Vullings’ perspectief te beperkt blijft om die vraag goed te
beantwoorden – beide recensenten zijn mijns inziens niet gevoelig genoeg geweest voor de
(impliciete) zelfreflectie van Uphoffs roman.
3.2 Metafictie in De spelers
Zoals inmiddels duidelijk werd, is De spelers te beschouwen als een typisch voorbeeld van een
self-begetting novel. Niet alleen is de tekst die de lezer leest het resultaat van het in de roman
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verbeelde schrijfproces, maar ook maakt het hoofdpersonage Manja in het verhaal haar
ontwikkeling tot schrijver door. Die ontwikkeling – ‘the development of a character to a point
at which he is able to take up and compose the novel’ – is volgens Kellman (1976: 1245 in
Waugh 1984: 14) typerend voor het genre, dat sterk geïnspireerd lijkt op de Bildungsroman.
Manja’s ontmoeting met J. en hun gezamenlijke reis naar Zuidoost-Europa blijken de
katalysatoren van haar schrijverschap. Het schrijven en de verhouding tot ‘de Balkanese ander’
zijn in De spelers dus onlosmakelijk met elkaar verbonden, en vormen gezamenlijk de
thematische kern van de roman.
Hieronder zal ik allereerst ingaan op de ontwikkeling van Manja’s schrijverschap, de
rol van J. daarbij en de metafictionele verhaalstructuur die daaruit voortkomt. In paragraaf 3.2.2
staat de relatie tussen Manja en J. centraal: hoe verhoudt Manja zich als personage en als auteur
tot haar geliefde? Paragraaf 3.2.3 handelt over Manja’s zelfreflexieve schrijven over J.’s familie
en Bosnië in het algemeen.
3.2.1 Manja’s schrijverschap en ‘muze’
Al voordat Manja J. in 1992 ontmoette, koesterde ze de wens om schrijver te worden. Hoewel
ze in die periode wel degelijk teksten produceerde, beschouwde ze zichzelf niet als auteur –
deels omdat ze zichzelf vooral beschouwde als gefrustreerde NT2-docent, deels omdat ze niet
tevreden was over haar teksten:
Ik wilde schrijver worden maar beschikte over niet veel meer dan fragmenten. Aantekeningen,
brokstukken van verhalen en een stuk of wat kinderlijke versjes, met nu en dan een
onbegrijpelijke flits van inzicht, net als het dwingend verlangen, de noodzaak het stompzinnige
leven te lijf te gaan en in verhalen te persen. Het te lijf te gaan op dezelfde manier waarop je het
vuil, de stofdotten en de talrijke losse tuimelende dingen in je omgeving te lijf gaat (Uphoff
2009: 11).

Behalve de opmerking over haar tot nu toe mislukte schrijverschap, zijn de poëticale uitspraken
in de laatste regels van dit citaat uiteraard bijzonder relevant. Het gaat om expliciete metafictie
– zowel diëgetisch als linguïstisch – die opvattingen ontvouwt over de relatie tussen taal en
werkelijkheid, over representatie dus. Het woord ‘persen’ dat Manja hiervoor gebruikt,
suggereert dat representatie een inspannende of zelfs onaangename exercitie is. Belangrijker
nog is dat ze ‘verhalen’ met deze woordkeuze presenteert als media die de inherente eigenschap
hebben dat ze hun referenten verwringen. De werkelijkheid moet blijkbaar kleiner of
eenvoudiger worden wil ze in talige vorm kunnen verschijnen: taal en narratief zijn daarbij dus
als mallen die op een tamelijk willekeurige manier een reducerende uitwerking hebben.18
Verder is het schrijven blijkens de laatste zin van het citaat een zuiverende bezigheid voor
Manja: het is als een gevecht om orde te scheppen. Die functie van fictie sluit daarmee ten dele
aan bij Manja’s opvattingen over taal en werkelijkheid: van dat laatste gaat veel verloren
wanneer ze in het eerste gevat wordt. De metafoor van het schrijven als zuiveren legt echter
meer nadruk op de zeggenschap van de auteur dan de metafoor van het persen, waarbij zoals
gezegd de willekeur centraal staat.
18

Tegen het eind van de roman maakt Manja vergelijkbaar punt met betrekking tot de factor tijd in de verhouding
tussen verhaal en werkelijkheid: ‘De dingen gebeuren snel, maar het kost tijd om het verhaal te vertellen’ (251).
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De ontmoeting met J. blijkt voor Manja de noodzakelijke aanzet om daadwerkelijk
schrijver te kunnen worden. Hoe hun relatie precies tot inspiratie of productie leidt, wordt amper
geëxpliciteerd, maar de roman zelf is te beschouwen als de overtuigende getuigenis ervan. In
twee expliciet metafictionele passages reflecteert Manja zelf toch ook op het belang van J. voor
haar schrijverschap. Ten eerste noemt ze hem haar ‘begeleider’, net na de eerder geciteerde
poëticale passage (11). Ten twee duidt ze J. rechtstreeks aan als haar inspiratiebron: ‘Ik vond
dat hij al erg op de muze leek waartoe ik hem in het geheim was gaan beschouwen […]’ (25).
De wijze waarop Manja haar verhouding als schrijver tot J. hier verwoordt, is op drie manieren
erg betekenisvol voor hoe de lezer haar blik op en woorden over J. in de rest van de roman kan
ervaren. Ten eerst toont de notie van ‘muze’ überhaupt hoezeer Manja’s beeld van het
schrijverschap en de relatie tot anderen bepaald wordt door opvattingen uit de romantiek.
Daarmee maakt Manja onder meer expliciet dat ze in zekere zin van J. profiteert: behalve haar
geliefde is hij het materiaal voor haar werk. Zodoende reflecteert ze hiermee al in zekere mate
op haar romantiserende en objectiverende blik op J., waarover in de volgende paragraaf meer.
Ten tweede benadrukt Manja dat ze haar zojuist besproken perceptie van J. voor hem
achterhoudt; ze beschouwt hem immers ‘in het geheim’ als haar ‘muze’. De ongelijke
machtsrelatie die het schrijven zelf al aanbrengt – Manja is bezig J. ‘vast te leggen’ – krijgt
hierdoor een voyeuristische dimensie en wordt daarmee een nog ingrijpender factor in hun
verhouding. Ten derde blijkt haar achtergehouden visie op J. invloed te hebben op haar
daaropvolgende gewaarwordingen van J.: ze vindt dat hij begint te lijken op het beeld dat ze
van hem construeerde. Daarmee maakt Manja dus duidelijk dat haar verhaal over J. meer het
resultaat is van haar eigen (ideaal)beeld, dan van een ‘objectieve ervaring’ van ‘de
werkelijkheid’. Voor de lezer zijn de zojuist genoemde problematische percepties van J. als
geliefde en ‘de ander’ dus zonneklaar: Manja is er als auteur zelfbewust van en open over – in
die zin is ze ook in politieke zin een self-conscious narrator.
Een meer impliciete metafictionele verhaallijn geeft een vergelijkbaar commentaar op
de relatie tussen J. en Manja als auteur: ‘J. timmerde een bureautje voor mij, om aan te kunnen
schrijven, het had een laatje dat op slot kon. Een ingelegd blad van linoleum’ (44). Deze
materiële daad kan indexicaal gelezen worden als J.’s bijdrage aan Manja’s ontwikkeling tot
auteur. Op een abstracter niveau wordt ook hierbij de ongelijke machtsrelatie benadrukt. J. moet
het praktische werk uitvoeren, terwijl Manja over hem schrijft. Bovenal wordt vanwege het
laatje ‘dat op slot kon’ opnieuw manifest dat Manja ‘in het geheim’ te werk gaat of te werk zou
kunnen gaan.
Deze metafictionele passages relativeren aldus Manja’s verdere weergave van J.. Voor
zowel haarzelf als voor de lezer staan hier de subjectiviteit ervan en de hiërarchisering die ze
ermee aanbrengt centraal. Door die zaken te thematiseren, reflecteert de roman op een hoger
niveau op welke problemen zich voordoen wanneer een Nederlander of andere westerling kijkt
naar of schrijft over ‘de (niet-westerse) ander’.
Hoe die problemen opgelost kunnen worden, blijkt aan het eind van de roman. Pas op
de laatste twee bladzijden vindt er opnieuw metafictionele reflectie plaats op het schrijverschap
van Manja en J.’s rol daarbij: ‘“Wat doe je?”, zegt J. “Ik maak aantekeningen.” “Ik verbied het
je”’ (252). Manja stopt met aantekeningen maken: ‘Ik heb mijn notities afgerond’ (251).
Daarnaast gehoorzaamt de roman zelf in nog letterlijker zin aan J.’s verbod doordat hij – enkele
zinnen na zijn opmerking – afgelopen is. Deze afloop wil ik interpreteren tegen de achtergrond
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van de ongelijke machtsrelatie tussen Manja en J. in de rest van het verhaal: Manja is constant
aan het kijken, praten en schrijven, terwijl J. op allerlei manieren ondergeschikt gemaakt wordt,
in de eerste plaats omdat hij in De spelers geen andere stem krijgt dan via die van Manja. In die
zin is Uphoffs roman erg problematisch in het licht van postkoloniale theorie: de stemloosheid
van ‘de ander’ binnen westerse representaties is daarbinnen altijd een belangrijk doelwit van
kritiek geweest (vgl. Spivak 1988; Said 1978: 283). Eerder bleek echter al dat Manja zich
bewust toont van deze ongelijke machtsrelaties en dat haar blik zodoende als een (zelf)kritische
opvoering te beschouwen is. Bij de zojuist geciteerde afloop van het verhaal gebeurt echter nog
iets anders: J. krijgt een autonome stem doordat hij Manja – en bij uitbreiding Uphoff – het
zwijgen op kan leggen. Hiermee wordt de verhouding tussen Manja en J. een stuk gelijker, en
bovendien lijkt ermee onderkend te worden dat het onmogelijk is om J. op een ethische manier
vast te leggen: J.’s verbod bevestigt de (waargenomen) machtsrelatie, en de roman lost die op
door op te houden met over hem vertellen. J. heeft zo het laatste woord in de stilte na het laatste
woord.
Manja’s zwijgen blijkt echter geen instemmend of voldaan zwijgen; de laatste zin van
de roman – ‘Waarom heb jij mij nutteloos gemaakt?’ (252) – suggereert dat Manja haar
levensdoel, het schrijverschap, uiteindelijk volledig en met tegenzin heeft moeten offeren ten
behoeve van J. en hun relatie. Daarnaast manifesteert zich in de laatste zin een aspect van
Manja’s psychologie dat in deze scriptie verder beperkt aan bod komt: de traumatische
ervaringen die ze slechts als buitenstaander kan beschrijven, en niet echt kan navoelen of
fileren, lijken bij haar een gevoel van nutteloosheid teweeg gebracht te hebben. Voor de
gevolgen die de Joegoslaviëoorlog voor de familie van J. had, lijkt ze de passende woorden
uiteindelijk niet gevonden te hebben. Zeker met het oog op Vallen is als vliegen is het trauma
als thema in De spelers een buitengewoon precair onderwerp dat mijns inziens slechts in een
daarop gefocust onderzoek adequaat en respectvol behandeld zou kunnen worden.
3.2.2 Manja’s blik op J.: tussen ‘deelnemer’ en ‘toeschouwer’
Zoals zojuist al even aan bod kwam, is Manja’s manier van spreken over J. in bepaalde passages
vanuit politiek oogpunt tamelijk problematisch. In deze paragraaf wil ik echter doorgaan te
betogen dat de roman een tegengestelde betekenis toekent aan die manier van spreken via
Manja’s zelfbewustheid ervan en haar reflectie erop. Allereerst omdat Manja zichzelf allerminst
spaart: ze is doorgaans buitengewoon zelfkritisch, ook over haar eigen blik. Ten tweede zal ik
bepaalde passages waarin Manja haar blik zonder verder commentaar thematiseert, analyseren
als impliciet zelfkritisch, vanwege de ironie die in het groteske van die thematisering besloten
ligt. Deze zelfkritiek – en de facto elke zelfreflectie van Manja – is als impliciet metafictioneel
te duiden: in dergelijke passages zegt Manja immers niet slechts iets over zichzelf als
personage, maar ook over zichzelf als auteur van de onderhavige tekst (waar haar blik en
persoonlijkheid aan ten grondslag liggen). In het vervolg van deze paragraaf ga ik in op twee
kenmerken van de manier waarop Manja naar J. kijkt in de roman – ten eerste romantiserend
en tweede objectiverend – en op de betekenis van haar zelfreflectie op die manieren van kijken.
Net na een passage over de eerste tijd na haar ontmoeting met J. reflecteert Manja op
haar weergave van die periode: ‘Ja, het was allemaal verschrikkelijk romantisch, speciaal
verlicht nog door die oorlog, flakkerend achter het dichte televisieglas, vaag, schemerig en mat’
(20). Deze expliciet diëgetische reflectie doet in eerste instantie niets af aan Manja’s tamelijk
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wrange ervaring dat J.’s migratieachtergrond, en daarmee de Joegoslaviëoorlog, extra
romantiek aan hun relatie toevoegt. Door haar weergave ervan in het citaat ook zelf zodanig
plompveloren te duiden, staat echter haar eigen problematische projectie op J. centraal – de
theatraliteit van ‘speciaal verlicht nog door die oorlog’ heeft daarbij mijns inziens een
zelfironiserende werking. Zonder het als zodanig uit te spreken, maakt Manja duidelijk dat ze
worstelt met haar romantisering van het leed dat J.’s culturele achtergrond met zich meebrengt.
Die worsteling manifesteert zich ook op talig niveau in de dubbelzinnigheid van het adverbium
‘verschrikkelijk’, dat als intensiveerder van ‘romantisch’ (zoals in ‘erg romantisch’) maar ook
als een meer inhoudelijke bepaling kan worden gelezen (zoals in ‘een verschrikkelijke
romantiek’).
Ook in andere passages van de roman reflecteert Manja op haar romantiserende blik op
J., zijn afkomst en het leed dat die afkomst met zich meebrengt. Daarbij speelt de weergave van
de oorlog via de televisie opnieuw een belangrijke rol: ‘Op het zwart-wit-tv’tje renden
minuscule figuurtjes zigzaggend door de straten – in het vizier gehouden door sluipschutters in
de bergen’ (28). De gedachte dat de familie van J. ‘daar’ ook is, baart Manja echter geen zorgen.
Ze is juist ‘blij’, omdat ze ‘gedroomd [had] van iets wat ernstig en absoluut was’ (28). Hierbij
is sprake van eenzelfde theatraliteit als in het voorgaande citaat: Manja’s toegegeven
‘blijdschap’ vanwege het leed van anderen. Daarnaast expliciteert ze ook hier haar
romantisering van J. door hem en zijn achtergrond als de verwerkelijking van haar eigen
dromen aan te duiden.
Nog veelvuldiger dan op romantisering wordt in De spelers gereflecteerd op Manja’s
objectivering van J.. Ze schrijft: ‘[I]k [ben] altijd waarnemer geweest, ongeacht mijn begeerte’
(34). Op pagina 37 staat dat ze tegelijk ‘deelnemer’ en ‘toeschouwer’ is van hun liefdesleven,
en dat ze begint J. ‘gade te slaan’. Op een bepaald punt moet Manja vaststellen dat ze hem met
een haast wetenschappelijke blik bekijkt:
Het was of er iets in hem schuilging wat ik koste wat kost wilde achterhalen, de ‘chemische
samenstelling’ van zijn wezen. Ik bestudeerde hem als een negentiende-eeuwse onderzoeker
[…] en maakte soms aantekeningen van mijn observaties (38).

In deze passage wijst Manja precies op de problematiek van haar blik: ze gedraagt zich als de
door bijvoorbeeld Todorova en Said bekritiseerde onderzoekers die macht uitoefenden op de
Balkan of Oriënt middels kennisvergaring. Opnieuw thematiseert Manja die blik op een haast
overdreven expliciete wijze. Dat een schrijvend personage haar blik in de eenentwintigste eeuw
aanduidt als die van een ‘negentiende-eeuwse onderzoeker’ kan bovendien, met het oog op de
huidige taboes rondom die academische school, niet anders gelezen worden dan als onironische
zelfkritiek, die bij uitbreiding van kracht is op de roman als geheel – daaraan liggen de
‘aantekeningen’ immers ten grondslag.19
Belangrijk om in gedachten te houden is dat Manja’s romantiserende en objectiverende
manier van schrijven over J. aan het eind van de roman op een nog veel rigoureuzer manier
Op pagina 200 associeert Manja zich opnieuw met de negentiende eeuw: ‘In gedachten zag ik het verweesde
hotel al grondig door J. opgeknapt en door mij in fin-de-siècle-stijl ingericht. (Doen! flitste een venijnig
bliksemschichtje door me heen […]’. Manja’s anachronistische kijk op schrijverschap en ‘de ander’ lijken dus
onderdeel van een algemenere (pseudo)romantische hang naar de negentiende eeuw.
19
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wordt afgewezen, zoals in 3.2.1 naar voren kwam. Kortom, zowel in eerste instantie – blijkens
de zojuist geanalyseerde passages – als in laatste instantie – blijkens het slot van de roman –
staat Manja’s romantiserende en objectiverende denken over J. ter discussie via expliciete en
impliciete metafictie.
Tot slot benadrukt Manja dat ook haar verhouding tot J. en ‘zijn’ oorlog slechts in een
‘samengeperste’ of ‘verwrongen’ vorm tot de lezer komt. Over de manier waarop ze hem
bevraagt over de oorlog tekent Manja bijvoorbeeld op: ‘Ik was er subtieler en tegelijk grover in
dan ik kan weergeven’ (40). Opnieuw stelt Manja dus dat taal niet in staat is om haar – naar
eigen zeggen – toch al verwrongen ervaring en verhouding tot J. en zijn culturele roots te
vertolken. Lezers worden er zodoende op gewezen dat ze zich in De spelers in een onvolledige
en vertekende werkelijkheid begeven. De tekstuele constructie die De spelers is, wordt door de
roman zelf bovendien ook als een intertekstuele constructie geduid, zoals verderop uitgebreider
aan bod zal komen. In de relatie met J. speelt wat dat betreft met name de roman De vernuftige
edelman Don Quichot van La Mancha (1605/1615) van Cervantes een bijzondere rol. Manja
doet het boek cadeau aan J. (25), maar verderop blijkt dat hij het vermoedelijk niet las (150).
Waarom Manja juist deze roman aan J. schenkt, licht ze niet toe. Mijns inziens wordt hiermee
eens te meer het metafictionele karakter van De spelers benadrukt. Don Quichot wordt immers
niet alleen beschouwd als de eerste Europese roman, maar doorgaans ook als het eerste typische
voorbeeld van metafictie in proza (Hutcheon 1980: 4). Verder is er een mogelijke relatie tussen
Manja’s omgang met J. en de hersenspinsels van het personage Don Quichot: zoals Don
Quichot zich inbeeldt ridder te zijn, beeldt Manja zich in dat J. haar ‘muze’ is. Dat J. de roman
niet las, kan zodoende geïnterpreteerd worden als nog een afwijzing van Manja’s beeldvorming
van hem.
3.2.3 Bosnië en de familie van J. als ‘wandtapijt’
Ook Manja’s visie op Bosnië en zijn inwoners kan – in het bijzonder bezien vanuit Todorova’s
werk – als een problematische gezien worden, waarover meer in paragraaf 3.3. In de huidige
paragraaf staan de autoreferentiële elementen centraal die betrekking hebben op Manja’s
weergave van Bosnië. Manja blijkt meer of minder opzichtig te wijzen op de artificaliteit en
soms zelfs leugenachtigheid van haar beeld van Bosnië, bijvoorbeeld doordat Manja
thematiseert dat haar visie op sommige Bosnische personages wordt bepaald door films of
teksten. Lezers worden er dus regelmatig op gewezen dat ze met een gebrekkige,
(inter)tekstuele representatie van de Balkan van doen hebben. Dit punt werk ik hieronder verder
uit aan de hand van 1) passages over Manja’s reflectie op haar weergave van en verhouding tot
Bosnië in het algemeen en 2) een passage over een groep Bosnische mannen die bijzondere
aandacht verdient, onder andere omdat de titel van de roman er rechtstreeks naar verwijst.
Voor de manier waarop Manja Bosnië als auteur beleeft, zijn twee passages in het
bijzonder relevant. Op pagina 141 beschrijft Manja haar mentale representatie van Sarajevo in
Nederland – waar ze de romantekst achteraf schrijft – als volgt:
[Het] was of alles wat voorheen onstoffelijk door mijn geheugen had gedwarreld zich herschikte
en de stad met al haar gebouwen en mensen verrees. De ornamenten, kroonlijsten en kapitelen,
de socialistische woonblokken, het gele Holiday Inn-hotel, de rivier Miljacka. De kraampjes,
markten, gebaks- en ijsvitrines, het stukgetrapte hagedisje, de buitenplaats, J.’s moeder, Olga,
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Spiro, Dinko – hun levens voor me uitgestrekt als de afbeeldingen op een wandtapijt, waar J.
met een haaknaald tussenuit was genomen (Uphoff 2009: 141).

Allereerst expliciteert Manja hier het toevallige en rommelige proces dat ten grondslag ligt aan
haar Bosniërepresentatie: haar beeld bestaat uit wat al dan niet toevallig ‘ronddwarrelde’ en
vervolgens ‘verrijst’ in een willekeurig aandoende samenstelling van beelden van de stad.
Wanneer de lezer deze passage impliciet metafictioneel opvat, is er alle aanleiding om Manja’s
verdere representatie van Bosnië in de roman binnen een relativerend kader te plaatsen: het
beeld dat we als lezers van de Balkan voorgeschoteld krijgen is, zo maakt De spelers hier over
zichzelf duidelijk, een residu van de toch al vervormde ervaring en dito herinnering van Manja.
Ten tweede profileert de laatste zin van het citaat nog eens de artificiële en vereenvoudigde
status van Manja’s zicht op de ‘levens’ in Bosnië. Een ‘wandtapijt’ is vanwege het gebruikte
materiaal immers doorgaans een sterk gesimplificeerde, uitdrukkelijk ‘onnatuurlijke’ en
misschien zelfs karikaturale weergave van de werkelijkheid. Het idee van zo’n geweven of
geconstrueerde werkelijkheid zou ook gerelateerd kunnen worden aan de eerder besproken
beeldenrijkheid van Manja’s tekst. Enerzijds is dit stijlkenmerk slechts impliciet aan de
artificiële status van de tekst te koppelen – de vele vergelijkingen versterken het idee van een
geconstrueerde wereld –, anderzijds maakt Manja gebruik van expliciete vergelijkingen met
weefsels: ‘We reden langs […] heuvels en valleien en dichte bossen, dieper en dieper, als achter
kluwen wol die zich ontrolde’ (193). In ieder geval kunnen nog de kenmerken artificialtiteit en
simplificatie toegevoegd worden aan het eerder genoemde relativerende kader waarbinnen de
lezer Bosnië van De spelers voorgeschoteld krijgt.
De tweede passage die in het bijzonder relevant is voor hoe Manja Bosnië als auteur
beleeft, thematiseert de ethiek van haar verhouding tot en geschriften over de familie van J.. Op
pagina 183 schrijft ze over hen:
Ja, door jullie zorgen en pijn voel ik weer dat ik leef, dacht ik; zoals jullie verspreid liggen over
het veld, alsof ik Napoleon ben die te paard de gevallenen bezoekt. Soms kom ik hiernaartoe,
om te kijken hoe het jullie gaat in jullie echte leven. […]. Zoals ik het verwoord lijkt het alsof
ik koud en gevoelloos ben, maar dat is de kou en gevoelloosheid die je voelt als je op een
ijsvlakte staat; alles bevriest en het bloed trekt weg, je vingertoppen tintelen en je ogen zien
alleen nog maar het verschil tussen wit en zwart. Maar straks als ik terug ben en alles weer
begint te stromen, dan zullen jullie zien dat ik ook gevoelig ben en dat het pijn doet om weer
warm te worden.

De zelfaanduiding met ‘Napoleon’ heeft eenzelfde soort werking als de eerdere met
‘negentiende-eeuwse onderzoeker’: ze kan niet anders dan als zelfkritiek gelezen worden. Dat
blijkt ook uit de manier waarop Manja haar verhouding tot J.’s familie verder duidt: ze gebruikt
hun ellende voor zichzelf als een soort levensimpuls, die klaarblijkelijk pas in werking treedt
wanneer ze zich weer op veilige afstand van het getroffen gebied bevindt. Manja neemt haar
emotionele exploitatie van de Joegoslaviëoorlog kritisch onder de loep, meteen na de zojuist
geciteerde alinea in een tussen haakjes geplaatste nieuwe alinea:
(Waarom neem ik mijn eigen ervaring toch steeds als uitgangspunt? dacht ik. Waarom doe ik
dat toch keer op keer? Omdat die je dierbaar is, schoot het door me heen. Steeds als je iets voelt,

37

ziet, hoort, proeft, ruikt of waarneemt, weet je dat het ook over jouzelf gaat, en zo moet het wel
met iedereen zijn. Ik keek naar Spiro. Ook hij denkt dat zijn eigen ervaring de enige echte en
belangrijkste is) (183).

Eens te meer benadrukt Manja hier de subjectiviteit van haar representatie. De vraag die Manja
zichzelf hierover stelt, maakt duidelijk dat die subjectiviteit soms ongewild en meestal
onbewust haar uitgangspunt is. In zekere zin is het volgens Manja onontkoombaar, want
universeel menselijk, om zichzelf centraal te stellen. De laatste zin van het citaat suggereert
echter dat die onontkoombaarheid nog geen legitimiteit veronderstelt: betekenisvolle anderen
– zoals Spiro – hebben immers evengoed het (misleidende) idee (‘denkt’) dat hun ervaring het
enig juiste uitgangspunt is. Zodoende expliciteert de roman de beperktheid van zijn eigen
perspectief door ook te wijzen op de (overigens evengoed beperkte) perspectieven die hij niet
laat zien. Kortom, Manja’s beeld is een eenzijdig beeld dat zichzelf expliciet als zodanig
presenteert.
Op een nog radicaler wijze zet Manja de geldigheid van haar representatie op het spel
in de passage waaraan de titel van de roman ontleend is. Manja ziet een ‘groepje kaartspelende
jonge mannen’ en hoort hen praten over hun groepsverkrachting van drie vrouwen. Daarop
reageert Manja achteraf als volgt:
Ik besefte dat alles mogelijk is. Misschien was wat ze zeiden wel verzonnen om mij de stuipen
op het lijf te jagen en hadden ze helemaal nooit de hand aan iemand geslagen, misschien had ik
het zelf wel bedacht (204).

Manja suggereert hier dat ze een volledig onbetrouwbare verteller is, dat ze gesprekken of zelfs
personages verzint terwijl die in haar tekst (in eerste instantie) als feitelijkheden worden
weergegeven. Opmerkelijk genoeg reflecteert Manja verder niet op haar potentiële
leugenachtigheid – mogelijk beschouwt ze die niet als een bijzonder gegeven, ook met het oog
op haar verdere visie op de relatie tussen taal en werkelijkheid. Hoe dan ook kan vastgesteld
worden dat Manja’s weergave van Bosnië in de roman zelf niet alleen geduid wordt als
willekeurig, gesimplificeerd en artificieel, maar ook mogelijkerwijs als resultaat van fantasie,
waarmee dus gesuggereerd wordt dat het Bosnië van De spelers op geen enkele werkelijkheid
of herinnering gestoeld is.
Dat Uphoff uitgerekend aan deze passage de titel van de roman ontleende, laat zien hoe
centraal de zelfrelativerende metafictie in haar roman staat. Ook als een algemener commentaar
op het verhaal is de titel namelijk metafictioneel te duiden: de personages in de roman zijn als
spelers in een toneelstuk. Verder suggereert Manja’s beschrijving van de kaartspelende mannen
wellicht dat hun seksuele geweld slechts een al dan niet verzonnen spel is. Daarmee relativeert
Manja het trauma van Bosnië voor zichzelf. Mogelijk komt dat coping-mechanisme
noodgedwongen tot stand doordat Manja voor dat trauma, zoals eerder aan bod kwam, geen
(andere) woorden vindt.
3.3 Balkanisme in De spelers
Het metafictionele commentaar in De spelers reflecteert op verschillende niveaus op
representatie in het algemeen en op de representatie van de Bosniërs in het bijzonder. De roman
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stelt in feite dat een ethische representatie van ‘de Balkanese ander’ onmogelijk is: slechts in
de stilte krijgt die ‘ander’ een stem. Verder maken Manja’s zelfreflecties duidelijk dat haar
Bosniëbeeld het resultaat is van een willekeurige en vervormde herinnering; de vastlegging
daarvan wordt bovendien als een gesimplificeerde en artificiële geduid.
In deze paragraaf ga ik aan de hand van de vijf kenmerken van het balkanisme na in
hoeverre er in De spelers sprake is van een balkanstisch discours. Om recht te doen aan de
roman zijn de metafictionele aspecten van het verhaal daarbij enorm van belang: Manja’s
representaties moeten worden gelezen binnen het eerder besproken zelfrelativerende kader,
hoewel dat in de analyse niet steeds benoemd zal worden. In de deelconclusie aan het eind van
dit hoofdstuk kom ik er wel op terug. Wanneer er sprake is van een direct verband zal hieronder
wel een koppeling plaatsvinden tussen balkanistische tendensen en metafictioneel commentaar
daarop in De spelers.
3.3.1 ‘Half wij’, ‘half de ander’
De spelers presenteert de Balkan nergens expliciet als een land in het midden tussen Europa en
de Oriënt. Ook anderszins beantwoordt de roman slechts in geringe mate aan het door onder
anderen Todorova vastgestelde beeld van de Balkan als brug of poort. Mogelijk heeft het
nagenoeg ontbreken van dit beeld te maken met de focus op het kleinschalige in de roman: het
belangrijkste onderwerp is veeleer het familieleven in Bosnië dan de cultuur-geografische
duiding van het land. Aan dergelijke algemene culturele duidingen doet Manja verder ook bijna
niet, wat wellicht ook onnatuurlijk zou zijn in de op dagboeken gebaseerde roman die ze schrijft.
Desalniettemin zijn er twee passages waarin Bosnië op een bepaalde manier een
tussenpositie toegekend krijgt in De spelers. In beide gevallen gaat het om de vermenging van
‘westerse’ en ‘oosterse’ infrastructuur en culturele uitingen in Bosnië. Uiteraard komt die
vermenging in zowel Europa als het Midden-Oosten inmiddels veelvuldig voor als gevolg van
globalisering. Dergelijke vermenging is daardoor vermoedelijk niet meer te duiden als typisch
westers dan wel oosters. Toch presenteert Manja bijvoorbeeld het samengaan van christendom
en islam in Bosnië als iets vreemds, als iets niet-westers. Er is zeker geen sprake van een vredig
samengaan van beide religies, en mogelijk vergaapt Manja zich vooral aan de absurditeit
daarvan: ‘Hi-hi-hi, moet je dit zien. Hi–hiiiii, kijk daar eens! Op moskeeën stonden metalen
kruizen’ (56).
Verder wordt de confrontatie tussen ‘oost’ en ‘west’ op de Balkan in De spelers erg
gemarkeerd voorgesteld in het gedeelte over Srebrenica. Het leven van Manja en J. speelt zich
daar af tussen twee eettentjes: Verena en Abdullah’s. In de namen ligt al een ietwat
stereotypische tegenstelling tussen oost en west besloten: Verena is een heilige uit de roomse
katholieke traditie en Abdullah verwijst traditioneel naar de vader van de profeet Mohammed.
Manja wijdt aan beide restaurants lijvige beschrijvingen waarbij ze ze respectievelijk nogal
karikaturaal als westers en oosters typeert. Doordat ze aan Srebrenica verder haast geen
ruimtebeschrijvingen wijdt, wordt deze stad vooral gerepresenteerd door de culturen die de
twee restaurants vertegenwoordigen. Manja reflecteert nergens expliciet op de – ook vanwege
de Val van Srebrenica in 1995 – zeer beladen tegenstellingen tussen en het gelijktijdige
samenzijn van deze twee restaurants in één stad. Toch komt de Balkan in deze passage van de
roman, vanwege de gemarkeerde presentatie van de culturele vermenging, in zekere mate over
als een liminaal gebied tussen oost en west.
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3.3.2 Masculinisering en defeminisering
Het stereotype van de Balkanman vindt in De spelers een schoolvoorbeeld in het personage
Spiro; nagenoeg zijn hele karaktertekening bestaat uit stereotypisch mannelijke kenmerken:
‘Het was alsof hij was samengesteld als een survivalpakket van mannelijkheid’ (65). Vaak gaat
Manja’s masculinisering van Spiro gepaard met andere balkanismen, zoals gewelddadigheid,
onbeschaafdheid en ook romantisering. Manja brengt Spiro’s onbeschaafdheid bijvoorbeeld
met grote regelmaat voor het voetlicht: ‘De gulzige haast waarmee hij de soep naar binnen
slokte was zo opvallend en weerzinwekkend dat het ondraaglijk was […]’ (82) . In paragraaf
3.3.4 wijd ik een uitgebreider analyse aan Manja’s visie op dit personage, en haar zelfreflectie
op die visie.
J.’s karaktertekening is een stuk complexer wanneer het aankomt op genderkenmerken.
Enerzijds schrijft Manja ook aan hem een aantal stereotypisch mannelijke kenmerken toe: hij
is bijvoorbeeld erg galant (11), vooral in bed eist hij steeds de dominante positie in hun relatie
op (12) en ook hij gedraagt zich soms gewelddadig (49). Anderzijds leidt Manja’s bestudering
en vastlegging van J.’s gedrag tot een vorm van ontmannelijking: ze richt zich soms volkomen
op J.’s voorkeur voor hygiëne en orde in zijn ROA-huis. In een ruzie confronteert Manja die
huiselijke focus van J. in Nederland met de bezigheden van de ‘mannen en jongens’ in
Joegoslavië: ‘Het is maar goed dat je hier bent, ze zouden dáár niet veel aan je hebben’ (40,
46). De karakterisering van J. beantwoordt dus niet geheel aan het stereotype van de
Balkanman; die ambiguïteit zou verklaard kunnen worden doordat J. op meerdere punten als
afwijkend van zijn familie en andere Bosniërs wordt gepresenteerd. Zoals Manja in een eerder
aangehaald citaat stelt, is hij als een draad uit het Bosnische ‘wandtapijt’ genomen (141). J.’s
desertie en vlucht naar Nederland spelen bij die afwijkende karakterisering uiteraard een
sleutelrol.
Defeminisering is een opvallend frequent voorkomend procedé in Manja’s geschriften.
Aan haast elke Balkanvrouw in de roman wordt lelijkheid, slonzigheid of zelfs mannelijkheid
toegeschreven. Van de Servische studente in Manja’s NT-2-klas tot de ex-vriendin van J. –
allemaal zijn ze het slachtoffer van Manja’s denigrerende ontvrouwelijking (22, 105-108). Ook
J.’s moeder moet het ontgelden; Manja suggereert zelfs dat de politieke instabiliteit op de
Balkan een ‘wak [heeft] geslagen in haar wil’ om haar ‘mevrouwendom nog langer zelf uit te
dragen’ (62). Tegelijkertijd reflecteert Manja nogal kritisch op haar defeminiserende visie op
in het bijzonder de moeder van J.. Ze moet vaststellen dat ze vanwege haar terugkeer in
Nederland heel anders over haar is gaan denken; ze duidt haar geschriften over de moeder van
J. zelfs als ‘cynisch commentaar’ (74). Door de afstand is de moeder een ‘folkloristisch
verschijnsel’ geworden: ‘Een rudimentair figuurtje uit een onwezenlijk, vervlogen sprookje’
(74). Zodoende nuanceert Manja haar eigen representatie van de Balkanvrouw enigszins: ze
presenteert haar eigen representatie ook hier als kwaadwillend, verdraaid, en zelfs fictief.
Toch wordt niet elke defeminisering in De spelers op een dergelijke manier als
problematisch gepresenteerd door de roman zelf. Zoals gezegd vindt dit procedé opvallend vaak
plaats in het verhaal, wat wellicht te verklaren is doordat Manja andere vrouwen in het algemeen
als bedreiging ziet voor haar relatie met J.. Ze is nogal jaloers en protectief ingesteld en de
ontvrouwelijking van andere vrouwen helpt haar wellicht de potentiële ‘bedreiging’ die zij
vormen voor haarzelf te bagatelliseren. Hoe dan ook is het vrouwelijke perspectief op
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Balkanvrouwen ook theoretisch interessant als aanvulling op balkanisme-onderzoek tot nu toe.
Daarin werd met name de defeminisering vanuit het westerse mannelijke perspectief
onderzocht (vgl. Hammond 2007: 210). De spelers laat zien dat de defeminisering van de
Balkanvrouw evengoed of zelfs in extremer mate vanuit het westerse vrouwelijke perspectief
kan plaatsvinden.
3.3.3 Romantisering
In paragraaf 3.2.2 liet ik reeds zien dat Manja een geromantiseerde visie heeft op J. en zijn
culturele achtergrond. Daarbij betoogde ik dat ze die visie tegelijkertijd ironiseert en daarmee
haar eigen schrijfwijze over J. in kritisch daglicht stelt. Een aspect dat in 3.2.2 nog niet naar
voren kwam is Manja’s haast oriëntalistische romantisering van J. als seksobject. Haar blik op
J. doet bij vlagen namelijk denken aan de exotisering en erotisering die doorgaans tot het
oriëntalistische discours worden gerekend (18, 19, 49; vgl. Tan 2014: 145-146). Over J.’s
klaarblijkelijk erg hoge seksuele potentie schrijft Manja bijvoorbeeld het volgende: ‘Altijd
stond hij klaar, zijn lul, even solide als lood, roodgloeiend als gesmolten en weer gekoeld koper,
zo stijf omhoog alsof hij nooit meer omlaag kon, een totem, een token’ (Uphoff 2009: 18). Via
de laatste twee bijstellingen in het citaat wordt de seksualisering van J. aan de andersheid van
zijn culturele achtergrond gekoppeld, hoewel de totem en het token uiteraard geen directe relatie
met de Balkan hebben. De ‘redeloze betovering’ die Manja door J. voelt, leidt dus niet alleen
tot de eerder besproken romantisering van haar platonische liefde voor J., maar ook zijn lichaam
is daar het object van (9).
Verder vindt er in een bepaalde passage van De spelers een romantisering plaats van de
rurale omgeving en leefomstandigheden in Bosnië. Manja gaat samen met de familie van J. op
bezoek bij de familie van Spiro in een nabij Sarajevo gelegen berggebied. Haar schets van dit
gebied valt te plaatsen binnen Leerssens (2000: 277) omschrijving van de beeldvorming over
de periferie: het leven is er volgens Manja inderdaad ‘timeless’ en ‘traditional’. Ze ziet zich
geplaatst in het ‘serene boerenleven’ en er is volgens haar sprake van een ‘“natuurlijke” manier
van leven’ (127-128). Deze vorm van de romantisering van de Balkan lijkt in enige mate op
wat Novaković-Lopušina (2000: 17) aantrof in Nederlandse reisverhalen uit de twintigste eeuw,
waarbij eveneens het ‘oorspronkelijke’ en ‘authentieke’ in de rurale gebieden van de Balkan
werd gezocht en gevonden.
Het grote verschil met die reisschrijvers is echter dat Manja zich bewust toont van haar
romantisering, en dat ze zelfs tot twee keer toe wijst op de intertekst die haar beeldvorming
beïnvloedde – eigenlijk precies zoals Leerssen dat zou doen in een imagologische analyse.
Zowel aan het begin als aan het eind van de passage over haar bezoek aan de bergen maakt
Manja namelijk een opmerking over de gelijkenissen die ze met de roman Oblomov (1859) van
Ivan Gontsjarov ontwaart: ‘Niet te geloven, dacht ik, het is allemaal precies zoals ik in Oblomov
gelezen heb’ (130). Met het licht ironische en ambigue ‘niet te geloven’, schijnt Manja
relativerend licht op haar representatie van de bergen en hun bewoners; ze worden wel zo
idyllisch weergegeven dat ze inderdaad ‘niet te geloven’ zijn.
3.3.4 Instabiliteit en gewelddadigheid
Beelden van geweld en instabiliteit komen in De spelers veelvuldig voor: de Balkan is in deze
roman precies de politieke brandhaard die het gebied in de beeldvorming sinds eeuwen is
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geweest (Todorova 2009: 122). Vanwege de Joegoslaviëoorlog die er in de jaren ’90 – de
historische tijd van De spelers – woedde, is de beeldvorming in dit geval wellicht begrijpelijk,
of zelfs grotendeels overeenkomstig de historische politieke situatie. Manja representeert de
instabiliteit en gewelddadigheid op de Balkan echter met een zekere gretigheid, fascinatie en
minachting: ze legt er in haar tekst steeds de nadruk op, waarbij ze de veronderstelde
barbaarsheid van de Balkan op de voorgrond plaatst. In het vervolg van deze paragraaf ga ik
ten eerste in op Manja’s typeringen van Bosnië als gewelddadig en politiek instabiel gebied.
Ten tweede weid ik uit over Manja’s manier van spreken over het personage Spiro, die zoals
gezegd kan gelden als de belichaming van het beeld van de gewelddadige en onbeschaafde
Balkanman.
De etnische, politieke en religieuze conflicten op de Balkan representeert Manja in haar
roman als volgt: ‘Het was als kijken naar uit de pan gevallen kreeften die met poten en scharen
in elkaar verstrikt zaten’ (Uphoff 2009: 107). De dierlijke metafoor is erg ideologisch geladen,
want ze veronderstelt irrationaliteit en tomeloze wreedheid.20 Geweld wordt hier dus gekoppeld
aan barbaarsheid: het gaat voor Manja duidelijk om een achtergestelde en minderwaardige vorm
van conflict. Daarnaast stelt Manja de afstandelijke fascinatie van haar eigen manier van kijken
centraal in deze omschrijving; geheel volgens Leerssens centrum-periferie-model is zij volgens
de metafoor zelf wel rationeel, en letterlijk ver boven de Balkan verheven.
Die typering van Manja’s manier van kijken naar geweld is symptomatisch voor de rest
van haar geschriften over de verschrikkingen in Bosnië. Steeds weer blijken die een wrange
aantrekkingskracht op haar uit te oefenen en ze geeft ze vaak weer met romantiserende of zelfs
mythologiserende metaforen. De verwoestingen in Sarajevo beschrijft ze bijvoorbeeld als volgt:
‘Wat een aanblik bood de stad. Alsof een kolos haar tussen de tanden had genomen en in
brokken en klonten weer had uitgespuugd’ (56). Dat dit ‘verre’ leed van anderen haar aantrekt,
geeft Manja volmondig toe: ‘Ik popelde van ongeduld om plaats te nemen tussen de contouren
van een echte tragedie’ (55). De keuze voor het woord ‘tragedie’ zet Manja’s verdere
representatie van de oorlog en de gevolgen daarvan in ironisch daglicht: ze heeft blijkbaar ook
de aanvechting dit alles zo tragisch mogelijk voor te stellen om zich eraan te kunnen
verkneukelen. Verder wordt Manja’s haast leedvermakelijke blik uiteraard geproblematiseerd,
in dit geval zonder dat er een onmiddellijk oordeel geveld wordt – dat laat Uphoff aan de lezer.
In zekere zin is Manja zodoende inderdaad de ‘ramptoeriste’ die Etty in haar zag. Wat Etty
echter niet zag of wilde zien is dat Manja de eerste zal zijn die haar ramptoerisme zal erkennen.
Zoals ook uit haar eerder aangehaalde zelfomschrijving als ‘Napoleon […] die te paard de
gevallenen bezoekt’ blijkt, bekritiseert Manja haar eigen ramptoerisme zelfs, terwijl ze er
tegelijkertijd geen afstand van lijkt te kunnen doen, behalve dan door de pen uiteindelijk neer
te leggen.
Manja’s fascinatie voor geweld op de Balkan vindt een specifiek richtpunt in het
personage Spiro, de zwager van J.. Zijn grootste talent zou dat voor ‘geweld en destructie’ zijn
en Manja heeft nooit een ‘intimiderender persoon’ ontmoet (113, 63). Verder beschrijft ze hem
regelmatig als een soort beest: zijn irrationaliteit, gewelddadigheid en onbeschaafdheid worden
20

Ook in andere passages hanteert Manja geregeld dierlijke metaforen om de inwoners van Bosnië te beschrijven.
In het bijzonder Dinko en Spiro worden vaak als dieren voorgesteld. Vanwege de onbeschaafdheid en
gewelddadigheid die ze connoteren zijn Manja’s diermetaforen als een typisch balkanistische tendens in haar tekst
te beschouwen.
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daarmee benadrukt. Soms duidt Manja Spiro zelfs aan met benamingen uit het dierenrijk, zo is
hij een ‘onrustigmakende vlieg’ en als een ‘zieke olifant’ (134, 156).
Toch is er in Manja’s tekst voortdurend sprake van twijfel over haar waarneming en
representatie van Spiro. Die twijfel manifesteert zich in metafictioneel commentaar: haar
herinneringen over hem zitten ‘nu [=tijdens het schrijven, NM] in elkaar verstrikt en
verstrengeld als een snoer kerstlampjes’ en ze geeft zelfs aan dat de Spiro in haar tekst vooral
een ‘constructie’ is (63, 100). Hij is voor haar nu ‘gedroomd, wezenloos, en onwerkelijk’ en de
verhalen over hem zijn als een ‘glibberige rots’ (93, 79). Verder wijst de gefictionaliseerde
auteur van De spelers ook hierbij af en toe op de interteksten die haar verbeelding beïnvloeden;
de mannelijkheid van Spiro kan ze bijvoorbeeld niet anders opvatten dan langs de lijnen van
‘films, comic-books, en middeleeuwse heldenverhalen’ (85, vgl. 100). Manja stelt zo haar
fascinatie voor en weergave van dit personage expliciet voor als een fictionalisering. Zo maakt
de roman aan zijn lezers duidelijk dat Spiro het resultaat is van Manja’s (ramptoeristische)
verbeelding en dat hij niet gezien moet worden als een adequaat bedoelde representant van de
Balkan(man).
3.3.5 Achtergesteldheid
Manja presenteert de Balkan op verschillende manieren als een achtergesteld gebied; die
presentatie komt telkens tot stand in wisselwerking met haar eigen cultuur, en de klaarblijkelijk
opvallende afwijkingen daarvan – achtergesteldheid is immers een relatief begrip dat altijd een
waardeoordeel inhoudt over zowel object als toeschrijvend subject. Ten eerste presenteert
Manja de Balkan letterlijk als een temporeel achtergesteld gebied. Ten tweede lijkt ze met haar
bijzondere weergave van de accenten van de Bosnische personages ook een zekere
achtergesteldheid te willen representeren. Ten derde belicht Manja in veel beschrijving het
verval dat ze zowel in huiselijke als in publieke ruimtes aantreft. In het vervolg van deze
paragraaf werk ik deze drie beelden van achtergesteldheid verder uit aan de hand van tekstuele
voorbeelden.
Leerssen stelt dat ‘[i]n our chronotopical view of the world, journeying away from the
centres of societal activity means metaphorically journeying backward in time’ (2000: 277). De
metaforische tijdreis die doorgaans ingebeeld wordt bij de representatie van ‘perifere’ gebieden
blijkt ook voor Manja aan de orde van de dag bij haar trips naar Bosnië. Tijdens een rit door
Sarajevo reflecteert ze bijvoorbeeld als volgt op de omgeving en haar aanwezigheid daarin:
‘[H]et was alsof alleen ikzelf misplaatst en een anachronisme was’ (138). Wanneer Manja en J.
voor het eerst bij de familie van J. aankomen, beschrijft Manja zichzelf en haar partner zelfs als
‘tijd-en-ruimte-reizigers’ om de in haar ogen enorme verschillen met Nederland te belichten.
Steeds wanneer ze in Bosnië terugkomt voelt het voor Manja alsof de tijd in haar afwezigheid
heeft stilgestaan, ‘alsof we ze midden in hun handelingen hadden achtergelaten’ (114). De
Balkan wordt in De spelers dus meermaals vrij letterlijk gerepresenteerd als een in tijd
achtergesteld gebied, waarbij die ‘achtergesteldheid’ steeds een oordeel is vanuit, en ten
opzichte van Manja’s ‘centrale’ Nederlandse positie.
Een tweede, nogal curieuze, manier waarop Manja Bosnië als achtergesteld lijkt te
willen presenteren is haar opvallende omgang met de directe rede waarin Bosnische personages
aan het woord zijn. De romantekst is wat dit betreft erg inconsequent: soms spreken Bosniërs
foutloos Nederlands, dan weer een gebrekkige variant ervan met een Slavisch pseudo-accent.
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Beide vormen worden afgewisseld met af en toe een Servo-Kroatisch woord en met flarden
Engels die eveneens voorzien zijn van een zogenaamd Oost-Europese tongval (‘zudzschj
thingks gheppen’) (171). Op pagina 225 spreekt Spiro bijvoorbeeld de volgende zin uit ‘Wat!
Wattisset? Waarum gaan jullie nu-waal weg?’, terwijl hij op de pagina’s daarvoor nog
accentloze Nederlandse volzinnen kon uitspreken. Het aanzetten van hun gebrekkige
taalbeheersing blijkt voor Manja een manier om Bosniërs als anders en minderwaardig te
duiden. In ruzies met J. komt die functie aan de oppervlakte, want dan sart ze hem met zijn
uitspraak van het Nederlands: ‘“Hhhh-ondje,” riep ik. “Hhh-ondje, niet g-ondje. Leer de taal!”’
(45).
Ten slotte kenschetst Manja de Balkan in haar beschrijvingen regelmatig als een
vervallen en slonzig gebied, waarbij ze net zo’n fascinatie en verbazing aan de dag legt als in
haar schrijven over geweld op de Balkan. Manja’s nadruk op de waargenomen
‘onverzorgdheid’ van Bosnië is te zien als een manier om het gebied als achtergesteld te
presenteren tegenover het ‘opgeruimde’ Nederland dat de norm is vanuit Manja’s perspectief.
Ze treft de ‘slonzigheid’ met name aan in het appartement van de moeder van J. (waar ze
resideert tijdens haar bezoeken aan Bosnië):
De ramen die klapperden in de verveloze, aangetaste kozijnen, de luchter die nog maar aan
één draad aan het plafond bungelde, de lekkende kranen, gebarsten tegels, de hele
gangbang van niet langer functionerende apparaten en spullen […] (60).

Dat het volgens Manja in Bosnië een ‘zooitje’ is, maakt ze verder duidelijk door haar
beschrijvingen van publieke ruimtes. Het openbaar vervoer is volgens haar bijvoorbeeld
‘korstig’, op veel straten ligt ‘vuil op de grond’ en winkeletalages zijn ‘stoffig en vervuild’ (68,
81, 124).
3.4 Nederlandbeelden in De spelers
Zoals reeds uit het voorgaande bleek volgt Manja’s Bosniërepresentatie de lijnen van Leerssens
verklarende modellen over nationale stereotypie. In De spelers is Nederland het noordelijke
centrum. Vanuit Manja’s ‘rationele’ en als maatgevend gepresenteerde positie kijkt ze naar de
inderdaad als irrationeel, tijdloos, traditioneel en achtergesteld weergegeven ‘perifere’ Balkan
(Leerssen 2000: 277). Het euro-oriëntalisme, een hiërarchiserende manier van spreken over
Oost-Europa, speelt mogelijk ook mee in deze beeldvorming van het ‘rationale’ westen en het
‘irrationele’ (zuid)oosten van Europa in de roman – zoals gezegd werd en wordt de westerse
beeldvorming over de Balkan bepaald door een aantal stereotyperende discoursen over andere
culturen die samensmelten in het spreken over dit cultureel-geografische gebied.
Toch is ook het beeld van Nederland of ‘de Nederlander’ in De spelers niet meteen
florissant te noemen. Deze nationale positie wordt bijna uitsluitend vertegenwoordigd door
Manja. In de voorgaande paragrafen is al veel duidelijk geworden over haar
(zelf)karakterisering: ze gedraagt zich bij vlagen openlijk onethisch, verkneukelt zich aan
andermans leed en exploiteert dat leed bovendien voor literatuur. Het leven in Nederland vóór
haar ontmoeting met J. wordt gekenschetst als een sleur: Manja was mislukt in de liefde, had
een baan die geen voldoening gaf, en bovenal had ze ‘al een tijd niets meer gevoeld’ (10).
Zodoende suggereert de roman dat het relatieve luxeleven in Nederland vooral een saai en
44

weinig voldoening gevend leven is. Manja haalt nieuwe levensvreugde uit haar ontmoeting met
J., maar vooral uit het leed dat ze in zijn thuisland aantreft – een nogal wrange variant van de
‘levensimpuls’ die Nederlandse auteurs aan het begin van de twintigste eeuw uit het
natuurschoon en ‘authentieke’ leven van de Balkan putten (Novaković-Lopušina 2000: 17).
Manja is als personage – en als representant van Nederland – al met al een haast stereotypische
‘ramptoerist’ die haar luxeomgeving verlaat met openlijk parasitaire doeleinden. Die
karakterisering past bij de al even openlijk beschreven tourist gaze die op alles wat afwijkt grote
nadruk legt, en die zoals Manja zelf beschrijft bepaald wordt door uiteenlopende interteksten.
Een ander aspect van Manja’s doel met haar reis naar Bosnië is haar – zoals ze eveneens
zelf laat blijken – door egocentrische motieven ingegeven altruïsme: ‘[I]k voelde een steek van
ergernis nu ik merkte dat niemand in de familie mij als een van de “providers” of leveranciers
beschouwde (in feite lag hierin mijn grootste trots en genoegen)’ (135). Hier wordt
onverbloemd het beeld opgeroepen van de westerling die de grenzen van zijn of haar veilige
thuisomgeving verlaat om ‘hulp te bieden’, maar vooral om (zelf)voldaan weer naar huis te
kunnen keren. Manja voert zo’n white savior complex hier als een soort parodie op, door de
emotionele effecten die het redden bij haarzelf teweeg zouden brengen centraal te stellen.
Manja duidt haar altruïsme hier zodoende als al even parasitair als haar literaire en emotionele
omgang met Bosnië.
Opvallend is dat Manja over zichzelf als parasitaire westerling zo open is; aangezien ze
de auteur van de onderhavige roman is, is zijzelf degene die haar als zodanig karakteriseert.
Haar in politiek opzicht zeer problematische denkpatronen, doelstellingen en gedragingen
worden door Manja steeds opnieuw geëxpliciteerd voor de lezer, meestal met een licht ironische
zelfkritische toon, maar zonder zichzelf met zoveel woorden te veroordelen. Samen met het
eerder besproken metafictionele commentaar wordt de Balkanrepresentatie van De spelers op
die manier binnen een complexe literaire context geplaatst, die, zoals ik in de deelconclusie zal
betogen, bepalend is voor de normatieve status die de roman aan zijn eigen representatie
toekent.
Tot slot is er een passage waarin eveneens een nogal onflatteus Nederlandbeeld wordt
geschetst, maar daarin is niet Manja maar een ander personage de representant van Nederland.
Tijdens een ‘feestelijk diner’ van zijn werk in Nederland raakt J. in gesprek met een zekere
rentmeester Paake (144). Deze Paake ziet nogal problematische dwarsverbanden tussen zijn
leven als reiziger vanuit Nederland en J.’s vlucht uit Bosnië:
Luister, ik zal jou eens iets vertellen, jongen… tegen jou kan ik dat zeggen. Jij komt uit een
land – ik ken het niet, maar daar hebben ze elkaar afgeslacht – vrienden, buren, collega’s,
doodgewoon afgeslacht. Daar zijn vreselijke dingen gebeurd, maar jij bent hier gekomen en hebt
gekozen voor de beschaving en ik zal je dit zeggen, jongen. Jij bent een nomade… Jij bent een
nomade en ik ben een nomade. Ieder jaar stappen mijn vrouw en ik […] in de camper en trekken
rond (147).

Het onbegrip van de Nederlander over de oorlogssituatie op de Balkan vindt hier een tragisch
dieptepunt. De vergelijking die Paake maakt, en daarmee zijn door hemzelf veronderstelde
begrip voor J., slaan overduidelijk de plank mis. In de terminologie van de socioloog en filosoof
Zygmunt Bauman identificeert de ‘tourist’, iemand die reist omdat hij of zij dat wil, zich hier
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ten onrechte met de ‘vagabont’, iemand die reist omdat hij of zij geen andere mogelijkheid heeft
(Bauman 2005). Deze haast satirische passage bekritiseert zodoende de misplaatste
Nederlandse superioriteitsgevoelens en het als begrip verpakte onbegrip van Nederland ten
opzichte van de Balkan. Hoewel Manja zich mogelijk ten dele herkent in Paakes visie, reageert
ze op geen enkele manier op zijn woorden, en ook J. is stil of met stomheid geslagen na diens
monoloog.
3.5 Deelconclusie
De keuze om Bosnië – of welk ander land dan ook – te representeren in een door een westerse
auteur geschreven self-begetting novel is op zichzelf al te zien als theoretisch in lijn met de
premissen van de imagologie. De eenzijdigheid en artificialiteit van de representatie staan in
dat genre immers constant in de schijnwerpers doordat de self-concious narrator zich als
oppermachtige bemiddelaar tussen wereld, tekst en lezer voortdurend aan die lezer toont. Nu
heeft Manja als ‘zelfbewuste verteller’ een aantal eigenschappen die aanleiding geven om haar
weergave van Bosnië met nog meer scepsis te bezien. Manja’s beeld van Bosnië is – zo maakt
de roman zelf duidelijk – het resultaat van verschillende interteksten en van een willekeurige
en vervormde herinnering; de vastlegging daarvan wordt bovendien als gesimplificeerd en
artificieel geduid. Uiteindelijk suggereert Manja zelfs dat ze personages of verhalen uit haar
verbeelding aan haar herinneringen aan Bosnië heeft toegevoegd. Bovendien blijken haar
objectiverende en romantiserende visie op ‘de Balkanese ander’ impliciet afgewezen te worden
door de roman.
Verder is de karakterisering van Manja als personage erg van belang voor de
normatieve status van haar Bosniërepresentatie. Zoals in paragraaf 3.4 aan bod kwam,
karakteriseert ze zichzelf – soms haast als een bekentenis – als een parasiet: haar relatie met J.,
zijn familie en zijn thuisland komen tot stand uit kracht van openlijk literair en emotioneel
eigenbelang.
Manja’s visie op en representatie van Bosnië zeggen zodoende meer over haarzelf dan
over het land. De roman maakt duidelijk dat zijn Balkanbeeld het resultaat is van een ietwat
verwarde, zeer subjectieve Nederlandse schrijfster die haar verbeelding de vrije loop laat om in
een andere cultuur een impuls te vinden voor haar schrijf- en gevoelsleven, waarbij ze haar
culturele superioriteitsgevoelens niet bepaald onder stoelen of banken schuift. Manja’s
beeldvorming van Bosnië voldoet in grote lijnen aan de kenmerken van het balkanisme die ik
in hoofdstuk 2 opgesteld heb aan de hand van secundaire literatuur. De Balkan wordt in De
spelers nergens expliciet als poort tussen oost en west gepresenteerd, maar masculinisering,
defeminisering, romantisering en beelden van geweld, instabiliteit en achtergesteldheid komen
regelmatig voor in Manja’s schets van Bosnië.
Heeft Manja’s openlijk parasitaire, subjectieve en verwrongen representatie van de
Balkan kritisch potentieel ten opzichte van het balkanistische discours of het spreken over ‘de
ander’ in het algemeen? Manja’s blik op ‘de Balkanese ander’ is te lezen als een soort
uitvergroting van het balkanistische discours – alle politiek corrigerende filters zijn daarbij opzij
geschoven. Die uitvergroting leidt tot een zelfbewuste en soms zelfs theatrale manier van
spreken over ‘de Balkanese ander’. Wanneer we aannemen dat – zoals sommige
literatuurwetenschappers menen – ‘literatuur niet aan de werking van het discours kan
ontkomen’, is een zo openlijk mogelijk en haast overdreven performance van een dergelijk
46

discours wellicht nog het best denkbare antidotum ertegen (Franssen & Beller 2013: 189). De
lezers worden zodoende namelijk via een radicaal doorgevoerde variant ervan gewezen op de
problematiek van de westerse manier van spreken over de Balkan. Bovenal stelt de roman zijn
eigen ‘doorgevoerde’ balkanisme zelf ter discussie. Ten eerste vanwege de metaficitionele
reflectie erop, die Manja’s weergave van Bosnië onder meer als een verdraaide en door
egocentrische motieven ingegeven representatie duidt. Ten tweede wijst De spelers zijn eigen
manier van spreken over J. op een nog veel radicaler manier af middels het slot van de roman;
het zwijgen is daarbij, zoals eerder betoogd, een erkenning van de onmogelijkheid hem op een
juiste manier vast te leggen in taal, en daarmee met terugwerkende kracht een afkeuring van
het in de voorgaande pagina’s opgevoerde discours.
Een dergelijke theatralisering van problematische discoursen over een andere cultuur is
desalniettemin niet zonder risico’s. De lezer moet gevoelig zijn voor de metafictionele
elementen en voor Manja’s betekenisvolle zelfkarakterisering om haar weergave van Bosnië
inderdaad als doorgevoerd balkanisme op te vatten – pas dan treedt het kritisch potentieel van
de tekst in werking. Wanneer de lezer Manja’s Balkanrepresentatie echter opvat als onironisch
dagboekverslag in romanvorm dreigt het balkanisme even onironisch voortgezet te worden –
of dreigt de roman als geheel verworpen te worden als zelfkritiekloos ramptoerisme.
Leerssen maakt zich zorgen wat betreft dergelijke getheatraliseerde vormen van
nationale stereotypie. Over als grap bedoelde nationale stereotypes schrijft hij bijvoorbeeld:
[I]f they [=national stereotypes, NM] are used half-jokingly, they are also used halfseriously; meant to be recognized, albeit playfully, they nevertheless invoke and
perpetuate the currency of the stereotype they avoid taking seriously (2007b: 75).

Leerssens half-half-tegenstelling is wat mij betreft wat te simpel en welbeschouwd zou er
empirisch lezersonderzoek nodig zijn om het effect van dergelijke ironische stereotypie te
achterhalen. Uit bijvoorbeeld het artikel ‘Grenzen overschrijden, ophouden te bestaan’ (2018)
van Jeroen Dera blijkt echter al dat getheatraliseerde vormen van nationale stereotypie zeker
niet altijd als zodanig opgevat worden door reële lezers. Dera laat onder meer zien dat de
oriëntalistische blik van de hoofdfiguur uit Arnon Grunbergs roman Moedervlekken (2016)
geproblematiseerd wordt door subtiele ‘fricties’ op het niveau van de focalisatie: ‘Door die
fricties een plaats in zijn roman te geven, problematiseert Grunberg de denkwereld van deze op
het oog succesvolle burger’ (Dera 2018: 188). Uit Dera’s bespreking van de kritische ontvangst
van Moedervlekken blijkt echter dat zelfs professionele lezers dergelijke geïroniseerde
stereotypie niet als zodanig opvatten; Grunbergs criticasters gaven veelal de voorkeur aan
kwalificaties ‘die op gespannen voet staa[n] met multi-interpretabiliteit en frictie’ (177).
Uphoffs criticasters, met name Etty, hebben de theatraliteit van het balkanisme in De
spelers op een vergelijkbare manier gladgestreken. Etty miste de ‘fricties’ die de metafictie en
zelfkarakterisering van Manja opleveren. Dat had in haar recensie een onvoorwaardelijke
veroordeling van niet alleen de ‘geborneerde ramptoeriste’ maar helaas ook van de roman tot
gevolg.
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4. Bekentenissen van een redactrice – Darko’s lessen
Dit tweede analysehoofdstuk volgt dezelfde structuur als hoofdstuk 3. Eerst worden de auteur
van Darko’s lessen, haar oeuvre, en de plot en de receptie van de roman besproken. In paragraaf
4.2 ga ik in op de metafictionele structuur van het verhaal; wat die structuur zegt over de
Balkanrepresentatie wordt onder andere geanalyseerd vanuit theorie over cultural
appropriation. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk ga ik na welke kenmerken van het
balkanisme in Darko’s lessen aan te treffen zijn. De daaropvolgende paragraaf behandelt de
Nederlandbeelden van de roman, waarbij eveneens aandacht is voor de (mogelijke) invloed van
de metafictionele structuur op die representatie. In 4.5 beargumenteer ik dat de metafictie in
Darko’s lessen kritisch licht werpt op bepaalde aspecten van het door het verhaal zelf
opgevoerde balkanistische discours.
4.1 Introductie casus21
Michelle van Dijk (1981, Vlaardingen) is schrijver van een roman, verhalen, recensies en
(blog)artikelen. Verder is ze bekend als hertaler van Louis Couperus’ Van oude menschen, de
dingen, die voorbij gaan (1904). Van Dijk studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de
Universiteit Leiden en is werkzaam als lerares Nederlands aan Lyceum Schravenlant in
Schiedam. In 2000 was Van Dijk de eerste winnaar van de jongerenschrijfwedstrijd Write
Now!. Toentertijd was dat een regionale wedstrijd, gericht op Rotterdam en omgeving. Tussen
2000 en 2002 publiceerde ze twee verhalen en twee artikelen in het tijdschrift Passionate. In
2017 verscheen Van Dijks debuutroman Darko’s lessen bij uitgeverij Douane in Rotterdam.
Twee jaar later publiceerde Uitgevrij Kleine Uil haar hertaling van Couperus. Hoewel die
laatste publicatie in de (literaire) pers nogal wat stof deed opwaaien, neemt Van Dijk in het
huidige literaire veld geen centrale positie in. Over haar debuut verscheen wel een aantal
internetrecensies, maar in de dag- en weekbladkritiek werd de roman niet opgepikt, mogelijk
omdat deze bij een minder vooraanstaande uitgevrij gepubliceerd werd.
4.1.1 Oeuvre
Hieronder vat ik de twee verhalen die Van Dijk eerder publiceerde samen, en ga ik kort in op
de twee artikelen die ze voor Passionate schreef. Vervolgens behandel ik de discussies omtrent
Van Dijks hertaling van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan. Tot slot besteed ik
aandacht aan de verdere activiteiten van deze auteur op haar website. Het onderstaande
overzicht van Van Dijks eerdere publicaties en literaire activiteiten levert geen coherent oeuvreoverzicht op waarbinnen Darko’s lessen geplaatst kan worden. Nog meer dan bij Uphoff stuitte
ik hier op de relatief beperkte biografische en bibliografische documentatie over deze auteur.
Ook is Van Dijks literaire productie zelf te bepekt om veel handvatten te bieden voor de
interpretatie van haar eerste roman.
Het eerste verhaal dat Van Dijk publiceerde, ‘De vleesmarkt’ (2000a), wordt in de ikvorm verteld door het personage Michelle van Dijk. Aan het begin van het verhaal luistert ze
naar de ‘gebakken lucht’ die haar nieuwe werkgever Kuhne haar verkoopt over economie en
21

Het leven en werk van Van Dijk zijn wat minder goed gedocumenteerd dan bijvoorbeeld dat van Uphoff
waardoor er hier mogelijk autobiografische en bibliografische feiten ontbreken.
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emotie. Na twee bladzijden verandert het vertelperspectief van het verhaal: er lijkt een personale
verteller op te treden die vanuit Kuhne focaliseert, hoewel de lezer op dat moment ook kan
veronderstellen dat het in deze passages gaat om bedenksels van de ik-figuur. Kuhne blijkt ’s
avonds vanuit zijn fauteuil te kijken naar de meisjes in het huis tegenover het zijne. Er is een
nieuw meisje komen wonen dat nog geen gordijnen heeft: ‘Vanavond ziet hij haar weer. Zij ziet
hem niet’ (Van Dijk 2000a: 41). Hij bekijkt hoe ze danst en later hoe ze seks heeft met een
jongen. Aan het eind van het verhaal blijkt Michelle het betreffende meisje te zijn: ‘Vanochtend
stond ik vroeg op om naar de markt te gaan en gordijnen te kopen’ (43). Het verhaal
bewerkstelligt in de eerste plaats een verassend effect door de wisselingen in focalisatie en
vertelperspectief en door daarbij informatie voor de lezer achter te houden. Dat formele effect
staat in verband met het thema van het verhaal: bekeken worden. Door de verrassende wisseling
in focalisatie van het verhaal kan de lezer Michelles ontdekking van Kuhnes bespieding als het
ware navoelen. ‘De vleesmarkt’ lijkt een aanklacht tegen de manier waarop sommige (oudere)
mannen (jongere) vrouwen ongezien gadeslaan, en tegen de machtsrelatie die die blik aanbrengt
of veronderstelt – die hiërarchie wordt in het verhaal ook gerepresenteerd doordat Kuhne
Michelles werkgever is.
Het verhaal ‘Bitterballen’ (2000b) – eveneens gepubliceerd in Passionate – heeft een
minder complexe verhaalstructuur, en een lichtvoetiger onderwerp. De vrouwelijke ik-verteller
zit samen met een jongen te praten over voetbal, in het bijzonder over het aanstaande EK (in
2000 gehouden in België en Nederland). Er worden voorspellingen gedaan, ze hebben allebei
een sterke mening over de best mogelijke opstelling van het Nederlands elftal, en tussendoor
wordt de gewelddadige voetbalcultuur en de bestrijding daarvan op de hak genomen. Vanwege
het op de actualiteit toegespitste karakter, de lichte toon, beperkte lengte en eenvoudige
structuur zou ‘Bitterballen’ ook als een column getypeerd kunnen worden.
Van Dijk schreef voor Passionate verder nog een achtergrondartikel over de narrativiteit
en esthetiek van games (Van Dijk 2002) en één keer vulde ze de rubriek ‘ten slotte’ van het
tijdschrift (Van Dijk 2001). In die column-achtige rubriek ging Van Dijk in op de sterk
toegenomen hoeveelheid literatuurprijzen en schrijfwedstrijden, en op de vercommercialisering
van de literatuur in het algemeen. Enerzijds erkent ze in het stuk de positieve effecten van de
commercie en het brede lezerspubliek, anderzijds handhaaft ze strikt het in het literaire veld
gangbare onderscheid tussen economisch en symbolisch kapitaal: ‘Het verschil tussen een grote
schrijver en een schrijver die goed scoort blijft’ (Van Dijk 2001: 53).
In 2019 verwierf Van Dijk dankzij haar Couperushertaling een wat bredere bekendheid
in het literaire veld. De doelstelling van Van Dijks hertaalproject was om Van oude menschen,
de dingen, die voorbij gaan toegankelijker te maken voor het hedendaagse leespubliek, vooral
voor middelbare scholieren. Volgens de promotietekst van Uitgeverij Kleine Uil heeft Van Dijk
de roman ‘begrijpelijk en aantrekkelijk’ gemaakt voor ‘(jonge) lezers’ terwijl ‘personages,
verhaal en thematiek’ toch overeind blijven (Onbekend 2019). Van Dijks aanpassingen vonden
dus vooral plaats op zins- en woordniveau, waardoor haar hertaling met name wat betreft de
stijl afwijkt van Couperus’ tekst. Hoewel er ook positief op Van Dijks onderneming werd
gereageerd – bijvoorbeeld in De Groene Amsterdammer (Baumhöer 2020) –, kreeg ze vanuit
bepaalde kringen stevige kritiek. Sylvia Witteman typeerde de hertaling bijvoorbeeld als volgt:
‘Het was alsof de Sixtijnse kapel was beschilderd door Dick Bruna, Erbarme dich gezongen
door Sieneke, James Bond gespeeld door Gerard Joling’ (Witteman 2019).
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De felle discussie die zich naar aanleiding van Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan (2019) in de dag- en weekbladpers alsook in de neerlandistiek ontspon valt te
plaatsen binnen een langer lopend debat over de vraag of het noodzakelijk en te verantwoorden
is om de oudere Nederlandse letterkunde in gemoderniseerde tekstuitgaves aan (jongere) lezers
aan te bieden. Daarbij spelen lastig grijpbare concepten als de canon, taalverandering en stijl
een centrale rol. Het is hier niet de plek om er uitgebreider op in te gaan, maar een systematisch
onderzoek naar de meningen, argumentaties en positioneringsstrategieën met betrekking tot
discussies over de hertaling van klassieke Nederlandse literatuur zou mijns inziens zeer de
moeite waard zijn. Zo’n onderzoek zou literatuurhistorische waarde hebben omdat de
betreffende discussie mogelijk tekenend is voor de huidige omgang met oudere Nederlandse
literatuur, en daarnaast zou het onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan de discussie zelf
door er een verhelderend overzicht van te geven.
Behalve op papier, en soms op het podium, is Van Dijk nog online actief als auteur. Op
haar website, michellevandijkschrijft.nl, publiceert ze artikelen van uiteenlopende aard en over
verschillende thema’s: van recensies over recente literatuur tot opinieartikelen over onder meer
onderwijs, MeToo en de buurtbibliotheek. Ook op recensiesite en literatuur-community Hebban
publiceert Van Dijk zo nu en dan artikelen en recensies.
4.1.2 Darko’s lessen
Darko’s lessen bestaat uit een proloog en drie delen van elk zeven hoofdstukken: ‘Lessen in
taal’, ‘Lessen in liefde’ en ‘Lessen in leven’. De proloog wordt – in tegenstelling tot de rest van
het verhaal – personaal verteld, vanuit ene Artúr. Hij bevindt zich in een gevechtssituatie tijdens
de Joegoslaviëoorlog: ‘Je moet alleen maar schieten. Je trapt de deur open – bam – en je schiet:
pafpafpaf’ (Van Dijk 2017: 9). Op de bijzondere status van de proloog kom ik verderop terug.
In de in totaal 21 hoofdstukken wordt de liefdesgeschiedenis van Darko en Janna
behandeld.22 Darko is een jongen van twintig die op zijn elfde samen met zijn familie vanuit
Servië naar Nederland is gevlucht. Hoewel ze veel geweld meemaakten, lijkt hun motief op het
moment van vluchten vooral economisch te zijn. Darko krijgt op de middelbare school les in
Nederlands en Engels van Janna. Wanneer Darko de school wegens het behalen van slechte
resultaten verlaten heeft, leert hij Janna beter kennen in een café waar ze elkaar toevallig
tegenkwamen. Janna is een vrouw van 34 die, voordat ze Darko tegenkwam, vooral ongelukkig
was over haar liefdesleven; volgens de achterflap van Darko’s lessen had ze daarnaast ‘last […]
van “first world problems” zoals keuzestress en verveling’.
In deel 1, ‘Lessen in liefde’, staat de liefdesrelatie tussen Darko en Janna centraal:
slaapkamerscenés worden afgewisseld met terugblikken op hun ontmoeting en de ontwikkeling
van hun relatie. Tussen deel 1 en deel 2 is sprake van een ellips waarin Janna Darko plotseling
en zonder opgaaf van redenen verlaten heeft. Deel 2 handelt over Darko’s omgang met zijn
liefdesverdriet, en zijn boosheid over Janna’s zwijgen – hij kan namelijk op geen enkele manier
met haar in contact komen. In deel 3 lijkt Darko zich herpakt te hebben. Hij vertelt er vooral

Op pagina 173 blijkt dat alle namen in de roman gefictionaliseerd zijn: binnen de fictie van Darko’s lessen is
dus sprake van een fictionele inkadering, waar ik later uitgebreider op terugkom. De ‘echte’ namen van de
personages worden op twee uitzonderingen na niet bekend, en daarom hanteer ik hier consequent hun
gefictionaliseerde namen.
22

50

over zijn jeugd in Servië, zijn reis naar Nederland, en uiteindelijk vindt er weer een aantal
ontmoetingen met Janna plaats, hoewel hun liefdesrelatie definitief voorbij is.
Darko’s lessen speelt zich vermoedelijk af van oktober 2008 tot mei 2009.23 Janna en
Darko hebben dan al een relatie. Het verhaal begint op dat moment omdat Darko vanaf dan
begint te schrijven. Hij is dus de self-conscious narrator van de roman, hoewel de authenticiteit
van zijn vertellersstem verderop in de roman in twijfel getrokken wordt. Tussendoor zijn er
flashbacks naar het begin van hun relatie, Darko’s jeugd, Janna’s jeugd, en hun tijd op de
middelbare school. Gedurende het grootste gedeelte van het verhaal wordt de suggestie gewekt
dat Darko degene is die het gehele verhaal schrijft, hoewel Janna de pen op één moment
overneemt. Tegelijkertijd blijkt al vroeg in het verhaal dat de agency van Darko als auteur
beperkt is. Janna’s invloed op Darko’s tekst manifesteert zich zowel impliciet – zij is degene
die hem Nederlands leerde – als expliciet: ze gebiedt hem soms over een bepaald onderwerp
(niet) te schrijven en ze corrigeert zijn teksten. Aan het eind van het verhaal blijkt dat Janna
zich Darko’s tekst heeft toegeëigend door hem aan te passen en bij een uitgever onder te
brengen. Zodoende komen de lezers er pas in de laatste hoofdstukken van het derde gedeelte
(‘Lessen in leven’) achter dat ze niet Darko maar Janna’s versie van Darko gelezen hebben. In
paragraaf 4.2 kom ik uitgebreider op deze kwestie terug.
De roman speelt zich grotendeels af in Rotterdam; de ruimte, geschiedenis en culturele
diversiteit van de stad komen zo nu en dan aan de orde in Darko’s lessen. Verder vinden
bepaalde scènes plaats in Servië; de representatie van dat land analyseer ik in paragraaf 4.3.
Darko en Janna zijn duidelijk de belangrijkste personages in het verhaal. Er zijn vijf figuren die
op de achtergrond een belangrijke rol spelen, en daarom in deze paragraaf kort genoemd
worden. Allereerst is er de moeder van Darko, Marina, met wie hij samenwoont. Ze leeft vooral
in het verleden, is getraumatiseerd door de oorlog, onderhoudt via het internet veel contact met
Servië, en verder kijkt ze vooral soapseries op de televisie. Artúr was Marina’s grote liefde,
maar na zijn dienstperiode werd hij depressief, en benam hij zich van het leven. De vader van
Darko, Petr, was duidelijk Marina’s tweede keuze. Hij wordt eerst gekarakteriseerd als een wat
brave burgerman, maar verderop blijkt hij een ‘regelaar’ van allerhande clandestiene praktijken
te zijn. Petr ging wel met Marina en Darko mee naar Nederland, maar reisde zelf al snel weer
terug naar Servië. Voor Darko zijn verder zijn Poolse collega Marek en zijn Nederlandse baas
Stef van belang. Die eerste is vooral een kroegmaatje, en net nadat Janna Darko verlaten heeft,
doet Marek pogingen om hem er bovenop te krijgen. Stef is een vaderfiguur die het beste met
Darko voor lijkt te hebben, en hem zowel relationeel als professioneel adviseert.
4.1.3 Receptie
Zoals gezegd werd Van Dijks debuut niet besproken in de dag- en weekbladkritiek, en ook op
de gerenommeerde recensiesites als De Reactor en Literair Nederland verscheen er geen
bespreking van. Een enigszins gerespecteerde literaire institutie die Darko’s lessen wel onder
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Op pagina 63 blijkt dat Janna in 1974 is geboren. Zoals gezegd is ze in het verhaal 34. Dat de roman zich van
2008 tot 2009 afspeelt is dus gebaseerd op de aanname dat ze 34 geworden is in juni, juli, augustus of september
van 2008. Nergens in het verhaal wordt namelijk iets over Janna’s verjaardag vermeld, en aangezien het zich van
oktober tot en met mei afspeelt, ga ik ervanuit dat ze in die maanden niet jarig is.
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de aandacht bracht, is het weblog Tzum.24 Verder verscheen er een boekbespreking van de
roman op Hebban, en hebben drie amateurrecensenten een recensie op hun eigen site
gepubliceerd.25 Bij die laatste drie recensenten valt op dat ze zich – ook blijkens de
besprekingen zelf – in de kennissenkring van Van Dijk bevinden. Hieronder geef ik een kort
overzicht van de internetrecensies van Darko’s lessen, waarbij vooral ingegaan wordt op het
eindoordeel en op de aandacht die ze besteden aan de metafictionele structuur van de roman.
Die structuur blijken de recensenten – op een uitzondering na – namelijk niet te herkennen, wat
mijns inziens leidt tot een misinterpretatie van de roman, en van de roman als
Balkanrepresentatie in het bijzonder.
De Rotterdamse dichter en schrijver Miguel Santos plaatste al een jaar voordat Darko’s
lessen bij Douane verscheen een bespreking ervan op zijn website. ‘Als onderdeel van een zeer
select groepje lezers (lees: fans)’ mocht Santos ‘het manuscript van Michelle van Dijk haar
eerste boek (in boekvorm) lezen’ (Santos 2016). In het blogartikel worden de stijl, plot en
herkenbaarheid van het verhaal geprezen, maar tot een beargumenteerd oordeel komt het wat
die literaire kenmerken betreft niet. Santos maakt geen opmerkingen over de metafictie in
Darko’s lessen, maar prijst daarentegen de ‘[h]erkenbare situaties vol realisme en humor’
(Santos 2016). Het lijkt Santos kortom ontgaan te zijn dat de roman zijn eigen redactieproces
opvoert en daarmee juist vraagtekens plaatst bij de oorspronkelijkheid van de stem van de selfconscious narrator Darko.
Alek Dabrowski – een historicus en filosoof die werkzaam is in het bibliotheekwezen –
begint de recensie op zijn website Uitgelezen Boeken met een kort verslag van de
boekpresentatie van Darko’s lessen. Vervolgens laat hij zich lovend uit over onder meer de stijl
en de omgang met culturele verschillen in het verhaal. Over de structuur en het vertelperspectief
schrijft Dabrowski: ‘De opbouw van het boek is knap gedaan. Het verhaal wordt verteld door
Darko, met hier en daar een intermezzo vanuit Janna’s gezichtspunt’ (Dabrowski 2017). Op die
wisselingen in vertelperspectief wordt verder niet gereflecteerd en ook het feit dat het vertellen
in deze roman samengaat met (gefictionaliseerd) schrijven komt niet aan de orde. Dabrowski
mist de relevantie van de overige metafictionele elementen in de Darko’s lessen daardoor
volledig: ‘Zij [=Janna, NM] laat zijn brieven lezen aan een uitgever, die ze wel wil uitgeven.
Deze laag in het verhaal had Van Dijk wat mij betreft achterwege kunnen laten’ (Dabrowski
2017).
Op Tzum weet Cilla Geurtsen, neerlandica en docente moderne letterkunde aan de NHL
Stenden Hogeschool, de metafictionele structuur van Darko’s lessen wel te herkennen en te
waarderen:

Literaire weblogs lijken binnen het 21e-eeuse literaire veld niet als ‘volwaardig literair medium’ beschouwd te
worden. In 2010 voorzag Jos Joosten wat dat betreft ‘serieuze barrières’: ‘De lezerskring is te beperkt, de criticus
te weinig professioneel geoutilleerd, en ten slotte is toenadering tot oude media voorwaarde voor verwerving van
symbolisch kapitaal’ (Joosten 2010: 105). Of en hoe die situatie in de afgelopen tien jaar is veranderd, zou in een
nieuw onderzoek uitgezocht moeten worden.
25
Ook werd Darko’s lessen gelezen en besproken in de bloggersleesclub ‘Een perfecte dag voor literatuur’. Aan
de korte en basale reacties van de leden van die leesclub op hun blogs besteed ik hier verder geen aandacht. Een
bloemlezing
van
die
reacties
is
te
vinden
op
de
website
van
Van
Dijk:
https://michellevandijkschrijft.nl/2017/12/03/een-perfecte-dag-voor-darkos-lessen/.
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Janna blijkt, hoewel je het boek vanuit Darko leest, gecomponeerd te hebben: ‘Ik ben nu de
held in het verhaal, een held, zie je, niet een schrijver, de held. De held bepaalt wanneer het
verhaal afgelopen is, niet de schrijver’ denkt Darko op bladzijde 162. Maar uiteindelijk zit
het anders: ‘Maar zij maakt het verhaal, dus zij maakt ook het einde.’ En zo bekijk je het boek
aan het eind met andere ogen en kun je eigenlijk nog een keer gaan lezen. Knap (Geurtsen 2018).

Welke consequenties Janna’s toe-eigening van Darko’s verhaal heeft voor een tweede lezing
van het verhaal legt Geurtsen verder niet uit, maar ze erkent hier in ieder geval dat de
metafictionele structuur verstrekkende gevolgen heeft voor de interpretatie van de roman als
geheel. Ook verder spreekt de Tzumrecensente zich over het algemeen waarderend uit over Van
Dijks werk: ‘Darko’s lessen is dus een geslaagde debuutroman die veel meer te bieden heeft
dan een eenduidig liefdesverhaal’ (Geurtsen 2018).
Wetenschapsjournalist Christian Jongeneel schreef op zijn website een stukje waarin hij
Darko’s lessen met superlatieven overlaadt (Jongeneel 2018). Jongeneel maakt geen
opmerkingen over de metafictie in de roman en vermeldt dat hij in de jury zat die Van Dijk in
2000 de Write Now!-prijs toekende.
Tot slot werd Darko’s lessen besproken in de rubriek ‘Literatuur onder de loep’ van
Hebban. Daarin passen verschillende amateurlezers de structuralistische narratologie toe op
recente romans. Gigi van de Loo en Natalie, wier achternaam onbekend blijft, analyseren Van
Dijks debuut puntsgewijs: achtereenvolgens komen de cover, opbouw, het motto, de
vertelstructuur, het perspectief en de motieven aan bod en ten slotte geven ze een beoordeling
waarbij zowel Gigi als Natalie vier van de vijf sterren toekent. Bij de behandeling van het
perspectief schrijft Gigi dat ze wel ‘bijzonderheden’ heeft gevonden – Janna neemt het vertellen
af en toe over – maar ze kent hier verder geen betekenis aan toe, en bovendien blijft Janna’s
toe-eigening van Darko’s verhaal onopgemerkt (Van de Loo & Onbekend 2018).
4.2 Metafictie in Darko’s lessen
Hoewel de recensenten de autoreferentiële elementen van Darko’s lessen klaarblijkelijk niet
opmerken of relevant achten, zijn de reflecties over taal, fictie en schrijven in de roman mijns
inziens essentieel om tot een juiste interpretatie ervan te komen. In het bijzonder de manier
waarop Darko’s lessen ‘de Balkanese ander’ representeert, krijgt een fundamenteel andere
status doordat er gemorreld wordt aan de authenticiteit en de zeggenschap van de eigen
Servische self-concious narrator middels uiteenlopende metafictionele narratieve technieken.
Om de relatie tussen metafictie en de representatie van ‘de Balkanese ander’ in Darko’s
lessen goed te begrijpen, is vooraf een korte uiteenzetting nodig over het concept cultural
appropriation. Hoewel ‘de Balkanese ander’ – in tegenstelling tot in De spelers – wel een eigen
stem krijgt in Darko’s lessen, kunnen ook hier vanuit de postkoloniale theorie namelijk kritische
noten geplaatst worden. Bij de kwestie van culturele toe-eigening gaat het om de toe-eigening
van elementen van de ‘minority culture’ door de ‘dominant culture’ waardoor de bestaande
‘imbalance of power’ bestendigd wordt (De Waal 2018). Zoals ook in het Nederlandstalige
literaire debat bij monde van met name Karin Amatmoekrim naar voren kwam, is die toeeigening in verhalen vaak het meest problematisch wanneer het op vertelperspectief aankomt:
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Culturele toe-eigening gaat over de verantwoordelijkheid van de schrijver om te kunnen
gaan met het gewicht van de cultuur die hij/zij beschrijft. Belangrijker nog gaat het over
de blinde vlek voor die gevoeligheden, voor de geschiedenis, voor de verschillen in
machtspositie tussen een kleurling en een blanke (Amatmoekrim 2016).

Van Dijks ‘toe-eigening’ van het Servische perspectief kan rechtstreeks op deze kwestie
betrokken worden. In deze paragraaf wil ik onder meer betogen dat Van Dijk haar eigen
culturele toe-eigening ironiseert door die via metafictie op te voeren in het verhaal. Hieronder
analyseer ik allereerst Darko’s schrijverschap, en de manier waarop Janna die als docent,
geliefde en westerling beïnvloedde. Ten tweede ga ik in op Janna’s veel rigoureuzere invloed
op de tekst die pas aan het eind van de roman zichtbaar wordt voor de lezer: haar toe-eigening,
aanpassing en verkoop van Darko’s geschriften. Tot slot behandel ik de parallellen tussen
onderwijs, fictie en Darko’s leven in de roman. Via die parallellen spreekt Darko’s lessen in
mijn ogen namelijk op nog een ander niveau voortdurend over zichzelf als fictie.
4.2.1 Darko’s schrijverschap, Janna’s schrijverschap
Hoewel aan het eind van de roman voor de lezers volkomen duidelijk wordt dat ze niet Darko
gelezen hebben, maar vooral Janna’s versie van hem, zijn er voordien ook al signalen die erop
wijzen dat Darko’s taal, (zelf)representatie en de representatie van zijn culturele achtergrond
worden ingegeven door Janna. Op allerlei niveaus belicht de roman zelf daarnaast de ongelijke
machtsrelatie tussen Janna en Darko (leeftijd, inkomen, docent-leerling-relatie,
maatschappelijk aanzien, taal etc.). In deze paragraaf behandel ik twee aspecten die wijzen op
Janna’s beïnvloeding van Darko’s tekst, los van haar redactionele ingrepen die aan het eind aan
het licht komen. Eerst ga ik in op de gevolgen die de impliciete talige machtsrelatie tussen Janna
en Darko heeft voor Darko’s taal en tekst. Dat aspect zal als linguïstische metafictie geduid
worden. Vervolgens worden Janna’s openlijke thematische aansturingen geanalyseerd als
diëgetische metafictie. In beide gevallen reflecteert Darko’s lessen in mijn visie hiermee
kritisch op de eigen representatie van Darko: de westerse blik die aan de roman ten grondslag
ligt, wordt in de roman zelf als bepalende factor opgevoerd, zodat die ook voor de lezer als
zodanig geïnterpreteerd kan worden met betrekking tot de Balkanrepresentatie.
Darko drukt zich in de roman uitsluitend uit in de taal die hij van (onder anderen) Janna
geleerd heeft. Hoewel Janna en Darko geen geïnstitutionaliseerde docent-leerling-relatie meer
hebben zodra hun affaire begint, blijft ze hem onderwijzen over de Nederlandse taal, zodat de
hiërarchische onderwijsverhouding van voorheen ook gedurende hun relatie in stand blijft. De
overheersende, Nederlandse verhouding tot ‘de Balkanese ander’ in de roman manifesteert zich
dus al op het niveau van de taal waarin de tekst geschreven is. Het verhaal toont daarnaast de
repercussies van het schrijven in die taal voor de volledigheid en geldigheid van de
Balkanrepresentatie. Voor Darko blijkt taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder
namelijk geen toereikend middel om zichzelf in uit te drukken. Het falen van zijn pogingen de
wereld in (Nederlandse) woorden te vatten, leidt tot frustratie, die in het verhaal expliciet en
veelvuldig terugkomt. Zo noemt hij het Nederlands een ‘kuttaal’, kenschetst hij zijn eigen
taalbeheersing als ‘gebrekkig’ en schrijft hij al in het eerste hoofdstuk dat hij ‘te weinig
woorden’ heeft ( Van Dijk 2017: 35, 74, 13; vgl. 14, 154). Als impliciete linguïstische metafictie
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tonen dat soort passages al dat Darko’s tekst niet als een betrouwbare of voor een Serviër
bevredigende representatie gelezen kan worden.
Darko’s gebrekkige taalbeheersing wordt op nog twee andere niveaus metafictioneel
becommentarieerd, waarbij vooral de Nederlandse invloed op, en dus de westerse
machtsuitoefening en subjectiviteit van de Balkanrepresentatie in Darko’s lessen voor het
voetlicht komen. Ten eerste blijft Janna Darko zoals gezegd onderwijzen in de taal. In het eerste
hoofdstuk van de roman, ‘Het woordje “er”’, staat hiervan een tekenend voorbeeld centraal. In
een conversatie spreekt Darko de volgende zin uit: ‘Ik weet niet wat gaat gebeuren’ (13). Even
later doet Janna het volgende: ‘Daarna pakt ze mijn schrift en schrijft: “Ik weet niet wat ER
gaat gebeuren.” En ze legt het me uit’ (14). Bij een latere beschrijving van Janna heeft Darko
haar correcties geïnternaliseerd: ‘Oh Janna met je lange haren, Janna met je kleine tanden […]:
ER is iets moois tussen ons’ (14). Wanneer Darko een fout maakt, kan hij niet anders dan
Janna’s autoriteit bevestigen, door de fout te verbeteren. Hoewel deze hiërarchische verhouding
niet meteen balkanistisch geladen is en ze ook te duiden is als kerneigenschap van elke docentleerling-relatie is het schrijven in Darko’s lessen toch een van de mechanismes die de
machtsverhouding tussen Janna en Darko bestendigt. Het openen met een hoofdstuk over ‘er’
is overigens ook op een ander vlak metafictioneel op te vatten: zeker omdat Darko’s lessen een
liefdesgeschiedenis vertelt, doet deze opening denken aan de traditionele beginzin van
sprookjes; zodoende stelt de roman zich al via de eerste hoofdstuktitel voor als fictie.
Een tweede manier waarop Darko’s gebrekkige taalbeheersing impliciet metafictioneel
becommentarieerd wordt is het opvallende feit dat zijn tekst geen spelling- of taalfouten bevat,
afgezien van passages als die op pagina 14 waarin zijn talige misstappen gethematiseerd
worden. Nu zou de lezer eerst nog kunnen veronderstellen dat het gaat om door Van Dijk of
Douane noodzakelijk geachte tekstuele ingrepen om de roman prettig leesbaar te maken. Al
gauw blijkt echter dat het correctieproces, waar Darko’s foutloosheid het resultaat van is, in de
roman zelf uitgebeeld wordt: ‘Zij leest alles en ze verbetert me’ (14). Zodoende relativeert
Darko’s lessen zijn eigen representatie niet alleen door te reflecteren op Darko’s gebrekkige
talige mogelijkheden, maar ook door de tussenkomst van een westerse buitenstaander te tonen.
De verbeteringen zijn immers tegelijk te duiden als een verdere vertekening van de
representatie.
Janna’s invloed op de tekst beperkt zich zeker niet tot eindredactionele aanpassingen.
In de hier relevante theoretische terminologie: de metafictie blijft niet beperkt tot linguïstisch
commentaar, maar ook diëgetisch blijkt Janna het een en ander te vertellen te hebben over
Darko’s tekst. In het licht van balkanisme is vooral van belang dat ze Darko er regelmatig toe
aanzet over zijn herinneringen aan Servië te schrijven, in het bijzonder over die over oorlog.
Zoals Darko soms ook zelf aangeeft, zit in die thematische dwang van Janna een exotiserende
fascinatie. Na een passage over bombardementen in Belgrado staat er: ‘“Mooi,” zegt Janna’
(85). Verder spoort Janna Darko aan om over zijn buren in Servië te schrijven:
‘Je moet meer over de Zorgans vertellen,’ zegt ze, ‘en niet zoveel over mij.’ Ik schud mijn
hoofd: dat bepaalt zij niet. ‘Oké dan. Meer over de verhuisjongen in zijn spierballenhemd?’ Ze
masseert mijn schouders en bovenarmen. Voor Janna bestaat het woord ‘nee’ niet. (17)
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Meteen na deze passage volgen vier pagina’s over ‘de Zorgans’ en Darko’s tijd in Servië. De
weerstand van Darko blijkt niet genoeg om Janna’s buitengewone interesse in zijn culturele
roots te weerstaan. De roman voert zo via Janna de westerse blik op waarmee gekeken wordt
naar de Balkan, een blik die bepaald wordt door een zekere romantisering en fascinatie voor
geweld en mannelijkheid – Janna’s preoccupatie met ‘spierballen’, ‘schouders’ en
‘bovenarmen’ in het citaat is wat dat betreft symptomatisch. Aan het eind van de roman blijkt
dat Janna wellicht ook literair-institutionele motieven had bij haar thematische aansturingen
van Darko’s tekst. Dat aspect zal in 4.2.2 aan de orde komen.
Opvallend is verder dat Janna niet wil dat Darko over haar schrijft, terwijl Darko juist
wel schrijft om haar vast te leggen, om ‘niets [te] vergeten van hoe ik jou heb ontmoet, van wat
er tussen ons is gebeurd’ (41; vgl. 57). Mogelijk geeft het feit dat Darko over Janna schrijft haar
een gevoel van controleverlies. Ze geeft zelfs expliciet aan ‘de touwtjes in handen’ te willen
hebben – dat geldt dan dus voor zowel hun relatie als voor de tekst die ze welbeschouwd met
z’n tweeën concipiëren (72). Nog twee andere aspecten tonen in een metafictionele lezing de
macht van Janna ten opzichte van Darko’s schrijverschap. Ten eerste blijkt Darko’s
schrijverschap sowieso ingegeven te zijn door Janna: ‘Dat hele idee om “alles” op te schrijven?
Janna’ (14). Ten tweede schrijft Darko zijn teksten vanaf een bepaald punt op Janna’s laptop:
‘Ik zit aan de eettafel en typ op haar laptop. Het schrift is vol en Janna kan mijn teksten digitaal
beter nalezen en corrigeren’ (41). Beide aspecten blijken aan het eind van de roman bijzondere
betekenis te hebben. Ze zijn dan te zien als vooruitwijzingen naar Janna’s toe-eigening en
verkoop van wat Darko schrijft. Heeft ze hem met voorbedachten rade tot schrijven aangezet
en is het toeval dat ze al vroeg in materiële zin eigenaar is van zijn teksten?
4.2.2 Gefictionaliseerde redactie
In het derde deel, ‘Lessen in leven’, neemt Janna zelf weer, voor het eerst nadat ze hem
plotseling verlaten had, contact op met Darko voor een afspraak: ‘Janna belt me. Of ik zin heb
om te lunchen. Ik antwoord met een luid “eehh.” Ik snap haar niet’ (151). Aan het begin van de
lunch is Janna’s houding voor Darko al even onbegrijpelijk:
‘Hoe is het? Thuis? Op school? Je moeder?’ […] ‘Hoezo wil je dat nu wel weten? Ik heb
toch al tijden niets van je gehoord. Waarom zitten we nu ineens te babbelen alsof er niets
aan de hand is? Ik ben niet je broer of je gay best friend […]. Hoe is het met jou?
Thuis? Op school? Is thuis nog steeds jouw huis of woon je bij die kale, of is het uit en ben je
nu je baan kwijt, kom op, wat heb je me te vertellen?’ (159).

Janna komt vervolgens met een literaire deal op de proppen. Ze had met een bevriende uitgever
gesproken (‘gebabbeld, tenminste, op Twitter en zo’) over de teksten die op haar laptop staan
(160). Janna stelt aan Darko voor om de teksten uit te geven als roman, met allerhande
aanpassingen van zowel Janna als de redacteur. Ondanks Darko’s verzet en meervoudige nietakkoord-verklaringen blijkt Janna haar plannen doorgezet te hebben. Onder meer vanwege de
proloog (‘Ik zoek alleen nog een prikkelend begin. Toch iets met oorlog denk ik’) blijkt het
verhaal dat de lezer leest de door Janna aangepaste romanversie van Darko’s teksten te zijn
(161-162). Hieronder ga ik ten eerste in op de in de roman geëxpliciteerde tekstuele ingrepen
van Janna, en ten tweede op de exotiserende en economische motieven die Janna opvoert om
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Darko’s tekst uit te geven. Het eerste aspect duid ik als expliciete diëgetische metafictie, terwijl
Janna’s waardering van Darko’s tekst geanalyseerd wordt als literatuur-sociologische
zelfreflexiviteit.
Al voordat Janna de tekst aan de bevriende uitgever voorlegde, had ze hem aangepast:
‘Dus ik heb hem een stukje van je laten lezen. […] dus ik gaf hem zo’n stuk, door mij bewerkt,
dat wel, want ik weet hoe zo’n redacteur leest, dus, snap je’ (160). Welke ingrepen Janna precies
gedaan heeft voordat de tekst bij de uitgever belandde, wordt niet duidelijk, maar met het oog
op de othering van Janna’s overige aanpassingen – die verderop besproken zullen worden – zal
die exotiserende redactionele bril ook in dit geval wellicht een rol gespeeld hebben. Darko’s
Servische achtergrond blijkt namelijk een van de redenen waarom Janna denkt zijn teksten
uitgegeven te kunnen krijgen. Verder valt in deze passage, net als in het eerder aangehaalde
citaat over ‘babbelen’ op Twitter ‘en zo’, de nonchalante toon op waarmee Janna spreekt over
de uitgeefwereld. Zeker met betrekking tot het leed dat in Darko’s geschriften naar voren komt,
is het nogal pijnlijk dat er zo luchtig over onderhandeld wordt. Darko’s lessen reflecteert hier
zodoende al kritisch op zichzelf als cultureel product over ‘de Balkanese ander’ en op de
literaire en daarmee ook economische ‘aantrekkelijkheid’ van zijn leed.
Verderop blijkt dat Janna uiteindelijk nog een stuk verder is gegaan in haar aanpassingen
van Darko’s tekst. Ze mailt Darko met onder meer de volgende mededeling: ‘Ik heb het eea
aangevuld in wat je verteld hebt over je ouders. Misschien bedenk ik er nog meer’ (173). Deze
expliciet diëgetische metafictionele passage zet de authenticiteit van Darko’s lessen als verslag
van een Serviër die vertelt over zijn culturele achtergrond en zijn leven in Nederland op losse
schroeven. Darko’s verhaal wordt in de Chinese box-structure van Janna’s culturele en literaire
toe-eigening geplaatst, die zo rigoureus is dat ze ook zelf moet vaststellen dat Darko’s verhaal
Darko’s verhaal niet meer is: ‘Ik heb alles totaal herschreven, het is nu echt fictie, niet alleen
omdat wij dat afspreken, maar ook omdat dat zo is’ (174). In Janna’s fictie blijkt eveneens de
westerse romantisering van de Balkan en de fascinatie voor geweld besloten te liggen. Ze heeft
namelijk specifiek passages toegevoegd over Servië, en ze blijkt vooral gefascineerd door ‘de
oorlog, de bombardementen’ (160). Op die manier wordt de Balkanrepresentatie in Darko’s
lessen door de roman zelf als een fictieve westerse blik op Servië gepresenteerd. In het licht
van culturele toe-eigening is deze keuze van Van Dijk buitengewoon billijk: ze voert haar eigen
toe-eigening van het Servische perspectief in de roman op via Janna. In feite wordt daarmee
erkend dat ‘de blinde vlek voor […] gevoeligheden, voor de geschiedenis, voor de verschillen
in machtspositie’ (Amatmoekrim 2016) niet te omzeilen is wanneer een Nederlandse auteur
over ‘de Balkanese ander’ probeert te schrijven – Darko’s lessen toont dat juist door die ‘blinde
vlek’ op metafictioneel niveau in de roman te verwerken.
Met Janna’s motieven om Darko’s teksten uit te gaan geven reflecteert Darko’s lessen
ook op literatuur-sociologisch niveau op zichzelf. Janna zegt het volgende tegen Darko over
haar verwachte succes op de literaire markt:
‘Wat jij schrijft, dat is echt wat uitgevers willen. […]. Luister, de boekenmarkt ligt volledig op
zijn gat, het enige wat ze nog uitgeven zijn schrijvers met een persoonlijk verhaal. Iets met
sensatie. Dat heb jij. Een knappe jongen uit Servië die een grote Nederlandse schrijver wordt,
dat willen ze wel. Kader Abdolah, maar dan van de Balkan. Een immigrant die worstelt met
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taal- en cultuurverschillen. Iemand die geliefden aan de oorlogen verloor, dat boeit ze, dat moet
je beschrijven (Van Dijk 2017: 160).

Vooral door de rigoureuze othering van Darko en de vergelijking met Abdolah vindt hier de
zelfkritiek plaats: beide uitspraken zijn zo openlijk reductionistisch dat ze absurd worden. Zeker
met het oog op de aanpassingen van Janna in Darko’s tekst ondergraaft Darko’s lessen hiermee
zijn eigen ‘sensationele’ representatie van Darko als ‘knappe jongen uit Servië’ tot dan toe nog
verder. Voor zover de lezers meegingen in die ‘sensationele’ representatie van de Serviër zullen
ook zij na het lezen van deze passage vermoedelijk een kritische blik op zichzelf werpen.
Daarnaast speelt Janna blijkens het citaat in op de veronderstelde behoefte aan ‘authenticiteit’
en ‘uitheemse sensatie’ bij het lezend publiek. De roman beziet zichzelf dus als een product dat
voorziet in de oriëntalistische/balkanistische behoeftes van de boekenmarkt, en bekritiseert
daarmee op nog een ander niveau zijn eigen beeldvorming. Die beeldvorming wordt in de
roman niet alleen vanwege het westerse perspectief an sich geproblematiseerd, maar ook
vanwege de kapitalistische logica die klaarblijkelijk in de opvoering van zo’n westers
perspectief op de Balkan besloten ligt. De opmerking dat ‘ze [alleen] nog schrijvers met een
persoonlijk verhaal [uitgeven]’, kan verder verbonden worden aan de ‘marketingregels’ die het
steeds meer door massamedia gedomineerde literaire veld van de 21e eeuw bepalen, aldus
Sander Bax in De literatuur draait door (2019). Met betrekking tot het bovenstaande citaat is
vooral relevant dat de 21e-eeuwse auteur volgens Bax een herkenbaar imago moet hebben en
een persoonlijk verhaal moet vertellen om succesvol te zijn (Bax 2019: 18-19).
Darko zelf verzet zich overigens fel tegen Janna’s voorstel in het algemeen en haar
‘exotiserende’ motieven en aanpassingen in het bijzonder:
‘Zolang jij m’n teksten maar bewerkt tot fatsoenlijk Nederlands en er een lading sensatie in
flikkert? Je doet het weer. Je behandelt me als een exoot. En who the fuck heeft je
toestemming gegeven om die shit aan iemand anders te laten zien? Het is een klotestreek’
(Van Dijk 2017: 161).

Hoewel het verzet tegen het westerse perspectief hier een stem krijgt, prevaleren uiteindelijk
Janna’s wensen – ze heeft het verhaal immers toch geredigeerd een uitgegeven. Extra wrang
wordt haar toe-eigening door de winstverdeling die ze voorstelt: Janna trekt alle royalty’s naar
zich toe, terwijl Darko slechts een eenmalig bedrag van 5000 euro ontvangt. Alsof zijn verhaal
dan gekocht is, of überhaupt te koop zou zijn. Janna vindt haar geldelijke verdeling nog
schappelijk: ‘Ik zal eerlijk zeggen, mijn literair agent, Kees, vond dat ik je helemaal niets hoefde
te bieden. “Alsof Olga ook maar een cent verdiend heeft aan Turks Fruit!” riep hij uit’ (173).26
Darko trekt sadder but wiser zijn conclusies: ‘Ze neemt je liefde in woorden aan en verkoopt
die aan de beste bieder’ (161).
Met de kennis dat Janna de volledige tekst heeft geredigeerd – de lezer is daarvan pas
vanaf het op een na laatste hoofdstuk op de hoogte –, krijgt een aantal passages in eerdere
hoofdstukken een ironische lading. Op pagina 14 schrijft Darko bijvoorbeeld: ‘Er is veel in mijn
Kees’ vergelijking gaat behoorlijk mank aangezien de tekst van Turks Fruit – op enkele brieven van Olga na –
geschreven is door Wolkers, terwijl Darko’s lessen – op enkele passages en aanpassingen na – geschreven is door
Darko.
26
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hoofd, maar zij schudt de woorden op de juiste plek’. Op pagina 51 zegt Darko tegen Janna:
‘Mijn verhaal is jouw verhaal’. Zulke uitspraken zijn (bij een tweede lezing) te interpreteren als
vooruitwijzingen naar Janna’s toe-eigening. Daarnaast kunnen dergelijke opmerkingen gezien
worden als een ironische onthulling van Janna in Darko’s stem: in de dubbele betekenis zit de
bekentenis van de redactrice. In de laatste zinnen van het verhaal lijkt Janna zich vrijwel zeker
op een haast sarcastische manier aan de lezer te tonen in Darko’s woorden: ‘Ik blijf stil. Ik
herinner me hoe ik al die maanden dacht, nee wist, dat ik niet zonder haar kon. Maar zij maakt
het verhaal, dus zij maakt ook het einde’ (179).
4.2.3 Fictie in lessen
Zoals zojuist geanalyseerd werd, brengt Darko’s lessen zijn eigen representatie van Servië in
het geding via metafictioneel commentaar op de stem van de self-conscious narrator; het
verhaal presenteert zich via Janna expliciet als westerse Balkanfictie. De roman spreekt echter
nog op een andere manier voortdurend over zichzelf als fictie. Het hier bedoelde metafictionele
aspect heeft minder direct betrekking op de Balkanrepresentatie, maar is toch relevant voor de
status van die representatie aangezien die hiermee nadrukkelijk als een vereenvoudigde en
artificiële werkelijkheidsconceptie wordt geduid. In Darko’s lessen is sprake van een
metaforische driehoeksverhouding tussen 1) Darko’s leven, 2) onderwijs/lessen en 3) fictie/het
verhaal zelf. De relatie tussen de laatste twee is in de roman vrij nadrukkelijk aanwezig:
vanwege de titel, deeltitels en hoofdstuktitels raken fictie en onderwijs met elkaar vestrengeld.
Daarnaast is Darko’s fictie heel direct gerelateerd aan onderwijs: hij schrijft over degene van
wie hij die vaardigheid onderwezen kreeg.27
Darko’s leven staat ook op plotniveau in een bijzonder verband met zijn
onderwijscarrière, waarmee de semantische versmelting van fictie en onderwijs in het narratief
enerzijds en de fictionele status van Darko’s leven anderzijds nog verder aangezet worden. De
plot, Darko’s (fictieve) leven en zijn ontwikkeling als leerling komen bijvoorbeeld samen op
het moment dat Darko eindexamen doet. Het examen vindt namelijk plaats op het moment dat
hij Janna definitief achter zich gelaten heeft, en zowel de roman als zijn onderwijscarrière zijn
na het examen afgelopen. Gezien Janna’s betrokkenheid bij zijn educatieve ontwikkeling is het
eindexamen ook symbolisch te zien als Darko’s beëindiging van hun relatie.
Verder blijkt Darko zijn leven ook zelf als een vorm van onderwijs te zien: ‘Het leven
in meerkeuzevragen: bij twijfel, streep weg wat of waar of wie je zeker weten niet bent’ (171).
Zodoende demonstreert Darko’s lessen op meerdere niveaus de relevante overeenkomsten
tussen de manier waarop fictie en onderwijs zich tot de werkelijkheid verhouden: beide bieden
een talige en vaak ook narratieve vereenvoudiging ervan. Doordat onderwijs en fictie in het
verhaal steeds met elkaar in verband gebracht worden, is ook de titel van de roman
metafictioneel op te vatten: de lessen refereren niet alleen aan de ontwikkelingen in taal, liefde
27

Janna is ook degene die Darko (voor het eerst) in aanraking brengt met (Nederlandse) literatuur. Het gedicht
‘Blues on Tuesday’ van Jules Deelder – ook te zien als een uiting van Rotterdamse trots – komt op pagina 111
voorbij en zal verderop uitgebreider besproken worden (Deelder 1981: 23). Op pagina 82 gaat het kort over Janna’s
literatuuronderwijspraktijk. Ze weet leerlingen enthousiast te krijgen over poëzie met een analyse van ‘Sterrenstof’
van De Jeugd van Tegenwoordig (Locadia, Lanen & Tratlehner 2010). Vanuit de literatuurdocenttypologie van
Marc Verboord (2003) zou Janna dus als een (vrij succesvolle) lezersgerichte – tegenover cultuurgerichte –
literatuurdocent gezien kunnen worden: met de keuze voor het behandelen van een hedendaags hiphop-nummer
in de poëzieles lijkt bij haar de match tussen lezer en tekst te prevaleren boven cultuuroverdracht (vgl. Dera 2020).
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en leven die Darko doormaakt, maar ook aan de fictieve status van de vertelling van die
ontwikkeling.
4.3 Balkanisme in Darko’s lessen
Zoals hierboven geanalyseerd werd stelt Darko’s lessen de eigen Balkanrepresentatie op
meerdere niveaus ter discussie. Allereerst benadrukt Darko de ontoereikendheid van de
(Nederlandse) taal voor een representatieve representatie. Ten tweede plaatsen Janna’s talige
en thematische aansturingen de macht van het westerse perspectief vanwaaruit gerepresenteerd
wordt steeds op de voorgrond. Met de Chinese box-structure van Janna’s redactie voert Darko’s
lessen, ten derde, zijn eigen culturele toe-eigening op, en zo reflecteert het verhaal kritisch op
de eigen toe-eigening van het Servische perspectief en op de literaire toe-eigeningen van nietwesterse perspectieven in het algemeen. Tot slot is er sprake van een semantische verstrengeling
van onderwijs en fictie, waardoor de roman – onder meer via de deel- en hoofdstuktitels – naar
zichzelf verwijst als fictie. De Balkanrepresentatie in Darko’s lessen wordt dus als een fictieve
westerse blik op Servië gepresenteerd.
Hieronder zullen de balkanistische tendensen in Darko’s lessen aan de hand van de vijf
kenmerken van het balkanisme uit hoofdstuk 2 geanalyseerd worden. Deze Balkanbeelden zijn
welbeschouwd onderdeel van de metafictionele structuur van Darko’s lessen. Die structuur
voert de Serviërepresentatie op als een westerse exotiserende fascinatie voor andere culturen.
Janna suggereert immers dat ze bij de passages over Servië ‘eea’ heeft toegevoegd, en ook haar
thematische aansturingen van Darko wijzen op haar balkanistische houding.
4.3.1 ‘Half wij’, ‘half de ander’
Nog minder dan De spelers presenteert Darko’s lessen de Balkan als poort tussen oost en west.
Wel wordt Servië nadrukkelijk neergezet als een niet-Europees land – in zekere zin wijst elk
balkanistisch kenmerk in de tekst op die ‘andersheid’ –, maar die afwijkingen lijken niet meteen
gerelateerd aan ‘oosterse’ beelden of de veronderstelde vermenging van oosterse en westerse
cultuur op de Balkan.
Wel is er sprake van een zeker verzet van verschillende Servische personages tegen de
‘westerse’ of Europese cultuur. Darko zelf maakt bijvoorbeeld af en toe een sneer naar ‘de
westerse mentaliteit’: ‘Zo westers, zo simpel’ (175). Ook andere Servische personages blijken
hun identiteit in een antithetische relatie tot de ‘westerse’ te begrijpen. Petrs afkeer van de
Amerikaanse cultuur, en daarmee ook zijn afkeer van de verwesterlijking van Servië, komt tot
uitdrukking in een passage met jeugdherinneringen van Darko. Hij koesterde in zijn kindertijd
de vurige wens een kinderfeestje bij McDonald’s te houden, maar zijn vader weigerde pertinent:
‘Wij gaan nooit naar McDonald’s toe. Dat is van de Amerikanen’ (155). Als oplossing biedt
Petr een Servische versie van een Happy Meal aan Darko aan:
Op het deksel staat een grote gele M. Ik zie dat het een zelfgemaakte M is, maar dat kan me
niets schelen. Ik neem het deksel in mijn handen en bewonder de inhoud. Eerst met mijn neus:
de heerlijke, zoet-scherpe kruiden van cevapacici. En kijk: ik zie gebakken aardappeltjes en
worst, mijn favoriete eten (156).
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Met deze toegeëigende hybride-Happy Meal lijkt Petr zijn afkeer van het westen en trots op
Servië op paradoxale wijze te verenigen.
De Balkanese ‘andersheid’ in Darko’s lessen wordt kortom ook bij monde van ‘de
Balkanese ander’ verkondigd, waarbij betoogd zou kunnen worden dat die beeldvorming
daarmee meer autoriteit toegekend krijgt. Tegelijkertijd maakt ook die beeldvorming mogelijk
onderdeel uit van Janna’s exotiserende redactiewerk; haar othering van de Balkan heeft
mogelijk geleid tot het projecteren van occidentalisme op Servische personages. 28 Aangezien
ze zelf de neiging heeft om Servië als ‘anders’ te zien, heeft ze vermoedelijk eveneens de
neiging aan te nemen dat Serviërs haar en haar cultuur als net zo ‘anders’ waarnemen. Het beeld
van ‘de ander’ manifesteert zich zodoende eveneens in het zelfbeeld dat via die ‘ander’ wordt
gevormd.
4.3.2 Masculinisering en defeminisering
Hoewel er graduele verschillen zijn, typeert Darko’s lessen elk mannelijk Servisch personage
langs de lijnen van de stereotype Balkanman. Soms gaat het om lichamelijke of seksuele
mannelijke kenmerken; Darko wordt bijvoorbeeld met ‘een beetje baard […] al snel acht jaar
ouder geschat, vooral door Nederlandse mannen die zelf op hun twintigste nog steeds dons op
de bovenlip hebben’ (21). Darko voert de ‘Balkan-gozer’ daarnaast op als een bekend of
bestaand type, juist omdat hij naar eigen zeggen na ‘een handje gel’ ‘meer op een foute, jonge
makelaar dan op een Balkan-gozer’ lijkt (21). De stereotype mannelijkheid komt in Darko’s
lessen meestal tot stand in combinatie met de gewelddadigheid die de Servische mannen in
gedachten of daden aan de dag leggen. In verschillende passages nemen Serviërs hun toevlucht
tot (gedachten aan) geweld als oplossing voor emotionele problemen, in het bijzonder jaloezie.
Wanneer Marina het ‘met de buurman zou doen […] zou Arthúr de deur daar opengooien en
hem met z’n hele familie naar een andere wereld knallen’ (9). Ook Darko heeft moordneigingen
jegens de man met wie zijn ex-vriendin Janna inmiddels een relatie heeft:
Natuurlijk zou ik haar niet terugwinnen als ik Frans’ schedel zou inslaan als een
zachtgekookt eitje op een late zondagochtend. Maar ik hoefde niet aan Janna te denken, want
wij hadden elkaar toch niet meer nodig… […] Ik loop naar Van Bommel, hij kijkt
doodsbenauwd, ik ruik zijn angst, maar ik ga nog geen rochel aan hem verspillen. Ik loop
naar het trappenhuis, zwaai de deur open, laat ‘m dichtvallen, loop één verdieping naar
beneden en sla daar alle deuren kapot. Ik weet dat Van Bommel erover zal zwijgen (121122).

In deze passage wordt de intimiderende en gewelddadige mannelijkheid van Darko tegenover
de als burgerlijk en onmannelijk gepresenteerde Nederlandse man geplaatst; zodoende is ook
de Servische mannelijkheid in Darko’s lessen een karakterisering binnen de ‘polarity between
self and Other’ (Leerssen 2000: 271). Wat de kenmerken mannelijkheid en gewelddadigheid
28

Occidentalisme is een concept van Ian Buruma en Avishai Margalit uit hun boek Occidentalism: The West in
the Eyes of its Enemies (2004). Jukka Jouhki en Henna-Riikka Pennanen (2016: 1) definiëren het concept op basis
van verschillende studies als volgt: ‘Occidentalism imagines a process of harmful Westernization – or
“Westoxification” – which makes non-Western Occidentalists reject what is seen as the cold, mechanical West, a
machinelike civilization characterized by emotionless rationalism, cynical secularism, self-centered individualism,
and power-hungry colonialism’.
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betreft zijn beide namen van de hoofdfiguur overigens als speaking names op te vatten. Darko’s
voornaam doet denken aan de gewelddadige filmfiguur Donnie Darko29 en daarnaast zit het
Engelse woord voor duisternis in de naam verborgen, wat wellicht eveneens aan de semantische
velden van kracht of mannelijkheid te verbinden is. De eerste syllabe van zijn achternaam,
Paunović, is te lezen als de Nederlandse naam van een van de meest stereotype mannelijke en
intimiderende dieren, de pauw.
In een raamvertelling aan het eind van de roman wordt nog een stereotypische
Balkanman opgevoerd, bij wie de aandrang tot (seksuele) gewelddadigheid een dieptepunt
vindt. Vermoedelijk is ook deze passage door Janna toegevoegd, omdat de titel ervan, ‘Toch
iets met oorlog (2)’ refereert aan Janna’s uitspraak dat ze ‘toch iets met oorlog’ wilde toevoegen
aan Darko’s verhaal (Van Dijk 2017: 162). Bovendien wordt de raamvertelling in de ik-vorm
verteld door Petr, terwijl dat vertelperspectief in de rest van de roman op enkele fragmentarische
uitzonderingen na aan Darko, en via hem aan Janna, voorbehouden blijft. In de raamvertelling
brengt Petr samen met een vriend een bezoek aan het door het Servische leger bezette Bosnische
plaatsje Višegrad om zaken te doen met ene Babić, die als volgt geïntroduceerd wordt:
In een donkere nis hing Babić. Hij hield een knappe jonge vrouw in zijn rechterarm geklemd.
Toen ik nog eens keek, zag ik dat het eerder een meisje was. Ze was hooguit zestien. ‘Goed dat
jullie hier zijn,’ begon Babić, ‘dan kunnen we morgen zaken doen. Eerst moeten jullie met mij
drinken’ (176).

Tijdens het drinkgelag slaat Babić het jonge meisje herhaaldelijk, en na verloop van tijd dwingt
hij twee anderen haar te verkrachten, waarbij Petr en zijn kameraad toe moeten kijken: ‘“Kijk
naar mijn meisje, ze is mooi toch, je beledigt haar…” Hij sprak met dubbele tong. “Je beledigt
haar, kom, kijk, of ik schiet je… ik schiet je kop eraf!”’ (178). Babić is de verpersoonlijking
van de veronderstelde barbaarsheid en gewelddadige mannelijke dominantie van de Balkan: ‘Ik
spoel haar kut met chloor. Hier, ruik maar!’ (177).
Hoewel de door Darko’s lessen verbeelde man-vrouw-verhoudingen in Servië geheel
voldoen aan het door Todorova vastgestelde stereotype van de Balkan als patriarchale cultuur
is er in de roman geen sprake van defeminisering van Balkanvrouwen. De Servische vrouwen
worden eerder met een oriëntalistische inslag verbeeld: ze zijn mooi en onderdanig. In een
gesprek tussen twee Nederlanders wordt bijvoorbeeld het volgende gezegd: ‘Hij knipperde en
vroeg of hij het goed gehoord had: “Joegoslavië?” Oh ja, vertelde die ander hem, ze werkten er
hard en de vrouwen waren mooi’ (167). In een jeugdherinnering van Darko wordt de pracht en
sierlijkheid van de Servische vrouwen – ook tegenover de lompheid van de Servische man –
als volgt verbeeld:
De vrouwen begonnen een gesprek over een nieuw winkeltje met de allermooiste, ja, de chicste,
modernste jurken, Italiaanse topstoffen, strak gesneden – mama snuift en zegt dat dat wel iets is
voor Katarina, maar dat zij alleen een strakke snit draagt als ze tien jaar terug kan in de tijd […].
En Leonard bemoeit zich ermee, zegt: ‘Maar Marina, als jij jezelf dik noemt, wat ben ik dan,
een olifant? Een nijlpaard?’ (19).
Op pagina 102 brengt een nevenfiguur Darko’s naam inderdaad in verband met deze film: ‘Donnie Darko?
Droom je van blauwe konijnen?’.
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4.3.3 Romantisering
In de gehele roman is sprake van een tegenstelling tussen Servië – met zijn avontuur, leed en
gevoel – en Nederland, waar het saai, veilig en zowel klimatologisch als emotioneel koud is.
Op die tegenstelling kom ik in paragraaf 4.4 uitgebreider terug. Voor nu is vooral relevant dat
Janna degene is die voortdurend bezig is Servië in het algemeen en Darko in het bijzonder te
romantiseren. Ze gebruikt haar geliefde en zijn culturele achtergrond als een emotioneel en
antiburgerlijk antidotum tegen haar leven vol ‘“first world problems” zoals keuzestress en
verveling’. De exotisering die gepaard gaat met Janna’s liefde voor Darko wordt ook door
Darko zelf aangekaart: ‘Zijn wij een exotische soort?’ (65). Wanneer Janna voorzien lijkt van
genoeg romantisch antidotum kiest ze toch voor de burgerlijke veiligheid van Van Bommel die
financieel veel meer te bieden heeft dan Darko. Die laatste reageert als volgt op Janna’s
terugkeer naar de burgerlijkheid:
Ik gun je zoveel geluk, ik gun je de liefde, een huis met Van Bommel en een volle baarmoeder,
alles wat je met mij niet wilde – en stik er dan maar in. […]. Merry fucking Christmas and a
happy new year. Vergeet niet met een rode strik op je poes onder de kerstboom te gaan liggen
(114).

De romantische impuls die Janna uit Darko haalde, wordt door de roman zelf dus als zodanig
gepresenteerd, en bovendien als opportunistisch geduid. Het beeld van de ‘spannende’ of
‘romantische’ jongen uit Servië wordt echter tegelijkertijd bevestigd door Darko’s schets van
Janna’s nieuwe burgerlijke leven. Allereerst krijgt Darko’s leven een tragisch-romantische
wending doordat Janna hem verlaat; zijn liefdesverdriet leidt zelfs tot zelfpijniging (104).
Daarnaast bevestigt Janna met haar keuze nog meer het haast bohemién-achtige bestaan van
Darko (waar ze zich uit burgerlijkheid van heeft afgewend).
In de roman wordt Darko niet alleen via zijn culturele achtergrond geromantiseerd. Ook
zijn werk, levensstijl en schrijverschap spelen daarbij een rol. Darko lijkt in eerste instantie een
working-class hero, maar uiteindelijk wordt de nadruk gelegd op zijn intellectuele capaciteiten.
Janna viel voor wat hij schrijft: ‘Ik hou daarvan. Van hoe je schrijft. […]. Maar ik hou niet van
jou, snap je?’ (120). Zijn liefdesverdriet voegt aan Darko’s schrijverschap nog een extra
romantische dimensie toe, zoals zijn schrijverschap nog een romantische dimensie aan zijn
positie als ‘Balkanese ander’ toevoegt. Op pagina 111 zwelgt Darko in zijn ellende door
overdenkingen over Jules Deelders ‘Blues on Tuesday’ (1981) waarvan de laatste strofe het
motto van de roman vormt: ‘Het [=gedicht, NM] kruipt rond in mijn hoofd, die laatste drie
regels stampen me gek: geen klote, geen donder, geen reet. Alles voelt zo zinloos’. De
romantische voorstelling van Darko is kortom niet alleen gerelateerd aan zijn Servische
achtergrond, maar komt ook voort uit romantische denkbeelden over literatuur en
schrijverschap.
4.3.4 Instabiliteit en gewelddadigheid
In 4.3.2 besprak ik reeds de gewelddadige aanleg van de mannelijke Serviërs in Darko’s lessen.
Het beeld van de Balkan als onstabiel en gewelddadig gebied wordt daarnaast gerepresenteerd
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in enkele passages die zich tijdens de Joegoslaviëoorlog afspelen. De roman valt wat dit betreft
met de deur in huis:
‘Je moet alleen maar schieten. Je trapt de deur open – bam – en je schiet: pafpafpaf. Volgende
deur open en je schiet weer. Bam-pafpafpaf, bam-pafpafpaf. Begrepen? Schiet op alles wat
beweegt. Gaan.’ Dit was niet de eerste keer, maar Arthúr telde de doden niet. Geen dode
vrouwen, geen dode kinderen, geen dode vrienden. Als je niet telt, is er niets gebeurd (9).

De eerste zinnen van de roman bevestigen dus al het beeld van de barbaarse Balkan. In 4.2.2
betoogde ik dat de proloog, waaruit zojuist geciteerd werd, toegevoegd en dus ook (gedeeltelijk)
verzonnen werd door Janna, omdat ze ‘toch iets met oorlog’ wilde als ‘prikkelend begin’ (161162). Ook andere passages over de Joegoslaviëoorlog zijn mogelijk door Janna toegevoegd, en
in ieder geval heeft ze Darko ertoe aangezet er zoveel mogelijk over te schrijven. Zodoende
presenteert Darko’s lessen de veronderstelde gewelddadigheid van Servië, die het verhaal zelf
uitbeeldt, als de neerslag in fictie van de westerse vooronderstellingen over en fascinatie voor
geweld op de Balkan.
In veel andere passages over Servië wordt eveneens op de een of andere manier naar het
geweld en de instabiliteit van de regio verwezen (vgl. 20-21, 70-71, 84-85, 129, 160, 175-179).
De opgeroepen geweldsbeelden zijn echter niet in alle gevallen het gevolg van balkanistische
vooroordelen over de gewelddadige ‘aard’ van het schiereiland en zijn bevolking. De westerse
militaire inmenging krijgt als gewelddadig exces eveneens een plaats in de voorstelling van de
instabiliteit van de regio. De zowel psychologische als fysieke schade die de NAVObombardementen in (voormalig) Joegoslavië aanrichtten, wordt bijvoorbeeld voor het voetlicht
gebracht in een jeugdherinnering van Darko, die op een van zijn zwakste momenten overvallen
werd door het westerse geweld:
Ik ben net bezig het papier zorgvuldig af te scheuren, want ik heb veel nodig, als het buiten
begint te donderen. Voorjaarsonweer. Ik ben daar niet bang voor, ik hou ervan als het weer
geluid maakt. […]. Terwijl ik mijn handen was, hoor ik mijn moeder roepen: ‘Darko?!
Darkoooooo!’ Ik loop weer naar de Zorgans. Als ik de deur opendoe, schrik ik, want mijn
moeder pakt me direct vast en trekt me onder de tafel. […] Katarina begint een liedje te zingen
en ik ken het liedje niet, het is een liefdesliedje, steeds weer ‘ik hou van jou,’ maar Leonard en
mama zingen ook mee, en uiteindelijk zingen ze het steeds harder en vaker tot ik het lied mee
kan zingen en tot we de donder niet meer horen, de donder van de Amerikanen. Operatie
Merciful Angel is begonnen (21).

Dit citaat maakt duidelijk dat het geweld op de Balkan ook het gevolg is van de al even
gewelddadige pogingen van het westen om de conflictsituatie daar in te tomen. Belangrijker
nog is dat Darko’s lessen hier inzoomt op het Servische slachtofferschap, dat als de keerzijde
van de veronderstelde gewelddadigheid van de Balkan te beschouwen is.
Dat slachtofferschap komt eveneens tot uiting in de trauma’s waar Marina, de moeder
van Darko, mee worstelt. Haar leven in Nederland staat in het teken van het verleden. Ze heeft
nachtmerries en een sterke behoefte constant over het oorlogsleed te spreken (125, 129, 166,
169). Deze verbeeldingen van het trauma van de Joegoslaviëoorlog representeren in zekere zin
ook de gewelddadigheid van de Balkan – het leed is immers eveneens berokkend door inwoners
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van het schiereiland –, maar ze hebben in mijn ogen een andere werking dan de eerder
aangehaalde rechtstreekse representatie van (oorlogs)geweld. In die laatste vallen de westerse
fascinatie voor en vooroordelen over geweld op de Balkan te herkennen, terwijl in de
karaktertekening van Marina de nadruk wordt gelegd op de wellicht meer universele psychische
impact die dat geweld heeft bewerkstelligd. De oorlogstrauma’s die in Darko’s lessen naar
voren komen moeten in mijn ogen dan ook eerder vanuit de traumatheorie of cultural memory
theory dan vanuit de balkanisme-theorie benaderd worden.
4.3.5 Achtergesteldheid
In Darko’s lessen vindt regelmatig stereotypering plaats van de Balkan, en van het oosten van
Europa in het algemeen. Het westerse monolithische beeld van die gebieden wordt als een soort
stereotype in de roman opgevoerd. Die opgevoerde westerse beeldvorming impliceert het
superieure zelfbeeld dat de Balkan als achtergesteld aanmerkt, maar dat stereotype is in Darko’s
lessen nadrukkelijk een aanklacht tegen de Nederlandse discriminatoire blik op Midden- en
Oost-Europese landen en hun inwoners. Tot vervelens toe wordt Darko bijvoorbeeld voor Pool
aangezien in de publieke ruimte: ‘Soms kwamen we wat botte Hollanders tegen die zelf
minstens zo straalbezopen waren, maar dat van “Polen” niet wilden tolereren […]’ (34; vgl. 14,
25, 107, 108). Achtergesteldheid wordt hier dus ingezet als verondersteld kenmerk van Oosten Zuidoost-Europa om een kritische blik te werpen op de Nederlandse beeldvorming van
andere Europese culturen (wier bevolking in de jaren ‘10 steeds vaker met ‘de Nederlander’ in
aanraking kwam vanwege (arbeids)migratie binnen de Europese Unie).
Wanneer er eindelijk een Nederlander is die Darko’s afkomst niet als Pools of
‘Oostblok’ inschat, komen er weer de nodige vooroordelen over de Balkan naar voren. Diana,
een eigenaresse van een uitzendbureau waar Darko solliciteert, zegt tegen hem: ‘Ik bedoel er
niets mee, niet elke Balkan-gast is maffia, zoals ook niet elke zigeuner een zakkenroller is of
elke Pool een alcoholist’ (73). Het gaat om de bekende emancipatoir bedoelde retoriek die juist
een discriminatoir effect sorteert: Diana presenteert zich als degene die niet generaliseert met
het argument dat ze oog heeft voor de uitzonderingen. Daarmee bevestigt ze juist de grondslag
van de bekritiseerde generalisering. De onnozelheid van Diana’s uitspraken toont eens te meer
dat dit soort stereotypering in Darko’s lessen vooral een aanklacht is tegen die westerse
stereotypering zelf. Tegelijkertijd roept dit soort passages een fundamentele spanning op met
betrekking tot Janna’s eigen manier van kijken naar ‘de ander’: als Janna als redactrice zou
kunnen vaststellen dat Diana discriminatoire uitspraken doet, waarom blijft ze dan zo blind
voor haar eigen balkanisme? Janna’s houding tegenover Servië krijgt zo een hypocriete inslag,
en wellicht is haar blindheid symptomatisch voor een algemenere discrepantie bij het herkennen
van problematische manieren van denken over ‘de ander’: bij het zelf zijn die wellicht
moeilijker te herkennen dan bij anderen.
Servië wordt in Darko’s lessen op andere verhaalniveaus eveneens als een achtergesteld
gebied gerepresenteerd maar daarbij is er geen sprake van een dergelijke (zelf)kritische inslag.
De stereotypen worden in die gevallen namelijk niet gepresenteerd via (onnozele)
Nederlanders, maar ze zijn daar onderdeel van de couleur locale, of worden door Darko zelf of
door andere Serviërs bevestigd of opgevoerd. Allereerst wordt er een zeker gebrek aan
beschaving aan de Balkan toegeschreven vanwege de eet- en drinkgewoontes aldaar: ‘De luxe
van provinciaal Balkan-eten: hoe lomp zullen de Hollanders ons wel niet vinden, maar daar
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lach ik om. Ik hou van dit eten’ (119). Darko bevestigt het beeld van ‘lompheid’, juist door er
zich zo nadrukkelijk niets van aan te trekken. In de opmerking ‘Ik hou van dit eten’ lijkt zelfs
een zekere trots op de veronderstelde – en bevestigde – lompheid te schuilen.
Een tweede manier waarop Darko’s lessen de Balkan als een achtergesteld gebied
presenteert, zijn de corruptie en andere clandestiene praktijken die in Servië aan de orde van de
dag zouden zijn. In een raamvertelling wordt bijvoorbeeld machtsmisbruik en omkoperij voor
het voetlicht gebracht: de vader van iemand uit Darko’s klas in Servië kocht een ministerpost
en vanwege die machtspositie kon hij ervoor zorgen dat de aanrandingen waar zijn zoon zich
schuldig aan maakte onder de radar bleven (43). Verder valt het woord ‘maffia’ een aantal keer
met betrekking tot de Balkan, en maken de Serviërs onderling grappen over alles wat ze kunnen
‘regelen’ (43, 135, 168).
Ten derde kenschetst Darko het wonen in Servië als fundamenteel anders dan het wonen
in Nederland. Daarbij roept hij een geromantiseerd beeld op van een haast premoderne,
statische woonsituatie in Servië waarin sociale mobiliteit – in tegenstelling tot in Nederland –
niet mogelijk zou zijn:
Je huis is belangrijk in Servië. Je huis is je thuis. Wij zijn niet als de mensen in WestEuropa. Je verhuist niet omdat je huis te klein is geworden, je verhuist niet omdat je een
baan hebt in een ander dorp. Je trouwt, je bouwt of koopt of huurt een huis en je blijft er
(60).

De tegenstelling die Darko tussen Nederland en Servië aanbrengt met betrekking tot vestiging
en verplaatsing krijgt een wrange lading vanwege het beroep dat Darko uitoefent in Nederland:
hij verhuist allerlei Nederlanders wier huis inderdaad ‘te klein is geworden’, terwijl hijzelf heeft
moeten migreren vanwege de (economische) schade die de oorlog in Servië had aangericht.
Overigens vindt in de geciteerde passage evengoed een stereotypering plaats van het luxeleven
in Nederland waar het huis eerder een halte zou zijn op de route naar economisch en sociaal
aanzien dan een echt ‘thuis’. Dergelijke occidentalistische beeldvorming van Nederland kwam
al eerder aan de orde, en zal in de volgende paragraaf verder geanalyseerd worden.
4.4 Nederlandbeelden in Darko’s lessen
De tegenstelling tussen Nederland en Servië die in Darko’s lessen uitgewerkt wordt, valt te
plaatsen binnen de noord-zuid- en centrum-periferie-modellen van Leerssen. Zoals al af te
leiden is uit de aan Servië toegeschreven achtergesteldheid is Nederland in Darko’s lessen het
‘geciviliseerde’ centrum van ‘historical dynamism and development’ (Leerssen 2000: 275). De
tegenstelling tussen geciviliseerd en ongeciviliseerd leidt in het verhaal echter niet tot de
wellicht verwachte voorkeursbehandeling van de ‘geciviliseerde’ positie, of de volledige
verwerping van de ‘ongeciviliseerde’. Zoals eerder besproken worden de ‘spanning’ en het
‘avontuur’ van Servië in de roman, met name door Janna, geromantiseerd – die toegekende
kenmerken lijken in het verlengde van zijn achtergestelde status te liggen. Verder nemen enkele
Servische personages normatieve afstand van de ‘ontwikkelde’ status van Nederland of het
westen, en van de eigenschappen die daar kennelijk bij horen. De grote welvaart en de
gerichtheid op werk en inkomen die in Nederland als doodgewoon zouden worden beschouwd,
blijken voor de Serviërs in Darko’s lessen aanleiding te geven tot occidentalistisch aandoende
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typeringen die ik hieronder bespreek aan de hand van de thema’s 1) structurering van tijd in
Nederland 2) verwendheid van Nederlanders en 3) rationaliteit van Nederlanders.
Ten eerste is Nederland volgens met name Darko nogal saai doordat alles vast zou staan,
gepland zou worden: ‘Nederlanders houden van plennen’ (Van Dijk 2017: 15). Over Janna
schrijft Darko enigszins neerbuigend dat ‘haar leven georganiseerd [is] tot in de plaspauzes’ en
dat ze zich ‘alleen wanneer haar agenda het zegt’ overlaadt met ‘alcohol en mannen’ (157). Ten
tweede wordt op verschillende manieren de Nederlandse welvaart als verwendheid en
volgevretenheid geduid. Darko laat niet na zijn verbijstering uiteen te zetten over het feit dat
Janna ‘nooit niets gehad’ heeft (16). Daarnaast komt Darko’s weerzin tegen de Nederlandse
decadentie vooral naar voren in passages over zijn werk:
We laden de wagen vol chique rotzooi. De Kralingse kenau loopt ons in de weg en gilt dat we
voorzichtig moeten zijn met die stoel, die tafel, die vazen, dat keukenapparaat. Ze heeft
geblondeerd haar en draagt witte, dunne kleren: een outfit die niet echt voldoet aan de dresscode
van een gemiddelde verhuizing, maar blijkbaar dacht haar stylist daar anders over (25).

De beschrijving van deze even knorrige als verwende westerse is als een typisch voorbeeld van
occidentalisme te zien, vooral vanwege Darko’s nadruk op het materialisme, en daarmee op de
oppervlakkigheid van de ‘Kralingse kenau’. Een derde kenmerk van Nederland en zijn
‘beschaving’ waarover opnieuw vooral Darko zijn ongenoegen uit is de ‘simpele’ en koude
levensinstelling die volgens hem kennelijk gepaard gaat met die ‘beschaving’ (175, vgl. 74).
Ook Marina heeft zo haar ideeën over de mentaliteit in het westen. De tegenstelling die zij
aanbrengt, is te zien als een combinatie van het noord-zuid-model en het euro-oriëntalisme: ze
heeft het over ‘het koele westen en het temperamentvolle oosten’ (163).
Dergelijke occidentalistische representatie van Nederland doet niets af aan de politieke
werking van de centrum-periferie- en noord-zuid-tegenstellingen waar die representatie
evengoed binnen past. Darko’s lessen representeert de ‘mentaliteit’ van het westen dan wel niet
als louter positief, de roman plaatst de Balkan in zekere zin toch buiten de kaders van
rationaliteit en beschaving. Die positionering kan, zoals Todorova betoogde, voor de ‘“civilized
world”’ aangewend worden voor het loslaten van de morele verplichting tot politieke of
emotionele betrokkenheid bij het betreffende gebied (Todorova 2009: 185). Daarnaast is het
zeker niet onmogelijk – zo suggereert de roman zelf – dat het westerse personage Janna de
occidentalistische representatie van Nederland heeft aangezet teneinde de veronderstelde
verschillen tussen Nederland en Servië te verscherpen. Zoals ik al in 4.3.1 betoogd heb, zou
Janna ‘de ander’ zodoende eveneens typeren via het zelfbeeld dat via die ‘ander’ wordt
gevormd.
Met betrekking tot de Nederlandbeelden in Darko’s lessen is verder de in 4.3.5
besproken discriminatoire blik van Nederlanders op MOE-landen van belang. Zoals ik in die
paragraaf betoogde, is het gegeven dat Darko regelmatig voor ‘Pool’ of ‘Oostblok’ wordt
aangezien vooral een problematisering van de reductionistische Nederlandse visie op de nietWest-Europese bevolking van het continent. Een dergelijke kritische blik op Nederland komt
in de roman ook naar voren met betrekking tot de verschillen tussen de herinneringsculturen
van Nederland en Servië. Regelmatig wordt in het verhaal gerefereerd aan traumatische
gebeurtenissen uit het verleden van zowel Nederland als Servië. De veronderstelde Servische
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en Nederlandse wijzen van spreken en oordelen over deze historische narratieven komen in die
passages met elkaar in botsing. Hierbij is er eveneens sprake van een tegenstelling tussen de
westerse rationaliteit, eenduidigheid en zelfs hardvochtigheid tegenover het emotionele en
grillige oordeel van de Serviërs.
Volgens Darko kunnen Nederlanders in eerste instantie al niet begrijpen of invoelen wat
er in de jaren ’90 in Servië gebeurd is: ‘Het gaat altijd zo: vertel een Nederlander iets over de
jaren negentig in Servië, en ze zeggen: “Wow.” Of: “Heftig.” En daarna wil ik niet meer. Maar
dit was nog helemaal niet heftig en “wow” is echt het woord niet’ (51). Darko’s ergernis groeit
wanneer Nederlanders toch een mening vormen over de Joegoslaviëoorlog – onverwacht is dat
voor hem overigens niet want hij voert het cliché op dat Nederland ‘het land [is] waar iedereen
overal een mening over heeft’ (78). Zijn geschiedenisleraar confronteert Darko bijvoorbeeld
met de door hem gevreesde ongenuanceerde en gesimplificeerde westerse blik op de
geschiedenis van Servië. De leraar vraagt hem onomwonden of de Serviërs (‘jullie’) wisten van
de concentratiekampen waarin enkele duizenden Bosniërs en Kroaten werden opgesloten,
mishandeld en vermoord (162). Als Darko’s antwoord uitblijft, maakt de docent een
vergelijking die een van de meest gevoelige en tegelijkertijd meest rigide westerse historische
narratieven aan de Servische geschiedenis opdringt: ‘“Je weet wat ze over de Duitsers zeggen,
hè” zei die geschiedenisleraar, terwijl hij zijn leesbril in zijn grijze haren schoof, “wir haben es
nicht gewusst”’ (163). Darko stuit in Nederland regelmatig op dergelijk onbegrip over zijn
culturele achtergrond, en het leed dat daarin besloten ligt. Janna wil bijvoorbeeld weten wat de
‘communis opinio’ in Servië is over Srebrenica (70). Uit het antwoord dat Darko op haar vraag
geeft, blijken het onbegrip en de westerse vooronderstellingen die in de vraag geïmpliceerd
zijn: ‘Er is geen… hoe jij dat noemt. Het is geen zwart-wit-verhaal. Dat willen Europeanen
altijd denken. Maar zo simpel is het nooit geweest op de Balkan’ (70).
Ook wat betreft de visie op geschiedenis, met name de Joegoslaviëoorlog, wordt de
westerse blik op de Balkan dus met een kritische inslag opgevoerd. De culturele verschillen
tussen Nederland en Servië die hiermee tegelijkertijd gerepresenteerd worden, kunnen ook hier
eveneens het gevolg zijn van Janna’s eerder besproken redactionele anderrepresentatie via het
Nederlandse zelfbeeld.
4.5 Deelconclusie
Vanwege het vertelperspectief lijkt Van Dijks representatie van Servië in Darko’s lessen in
eerste instantie problematisch in het licht van postkoloniale discussies over culturele toeeigening. In hoeverre kan Van Dijk, als een in het Rijnmondgebied geboren en getogen auteur,
de geschiedenis, wereldvisie en gevoeligheden van de Servische cultuur voldoende invoelen
om er overtuigend en verantwoord vanuit te kunnen vertellen? Ik betoogde dat Janna’s toeeigening van Darko’s tekst te zien is als een Chinese box-structure waarmee Van Dijk de
westerse culturele toe-eigening van het Servische perspectief kritisch opvoert. De othering en
sensationalisering van Janna’s redactiewerk wijzen de lezer er bovendien op dat ze in Darko’s
lessen te maken hebben met een nadrukkelijk fictieve en exotiserende westerse blik op Servië.
Darko’s lessen stelt zijn eigen Balkanrepresentatie verder in kritisch daglicht via de westerse
sensatiebeluste talige en thematische aansturingen van Janna, de nadruk op de gebrekkigheid
van (Nederlandse) taal, en de voortdurende metafictionele reflectie via de semantische
verstrengeling van onderwijs, fictie en het leven van het personage Darko.
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In paragraaf 4.3 heb ik vastgesteld dat er in Darko’s lessen geen of nauwelijks sprake is
van defeminisering en de representatie van de Balkan als ‘half wij’, ‘half de ander’. Andere
balkanistische tendensen zijn wel in de roman aan te treffen. Servië en zijn inwoners worden in
Darko’s lessen in zekere mate gerepresenteerd als masculien, geromantiseerd, instabiel,
gewelddadig en achtergesteld. Ook wat sommige van deze balkanistische aspecten betreft is er
in de roman sprake van een kritische opvoering, met name wanneer het gaat om de
discriminatoire en ongenuanceerde blik van Nederlanders op MOE-landen in het algemeen en
op Servië in het bijzonder.
Andere balkanistische tendensen – zoals masculinisering, geweld en achtergesteldheid
– worden in de roman slechts deels of helemaal niet van dergelijk kritisch commentaar
voorzien. In de analyse leverde Janna’s redactionele toe-eigening van Darko’s tekst problemen
op met betrekking tot die (mogelijk) onkritisch opgevoerde balkanistische tendensen. Omdat
de lezer niet met zekerheid kan zeggen waar en in welke mate Janna de tekst heeft aangepast,
blijft in het ongewisse of de balkanistische kenmerken, alsook het mogelijk daaraan gelieerde
occidentalisme van de Servische personages, al dan niet het gevolg zijn van de westerse toeeigening die in de roman wordt opgevoerd. Deze structurele onzekerheid die de roman
effectueert met betrekking tot de authenticiteit en westerse beïnvloeding van de
Serviërepresentatie is in mijn ogen juist de potentiële kracht van Darko’s lessen: de literaire
tekst als representatie is vanwege deze metafictionele opzet fundamenteel onbetrouwbaar, en
de westerse blik op de Balkan staat vanwege Janna’s mogelijke invloed voortdurend op de
voorgrond bij een adequate (tweede) lezing van het verhaal. Ook Darko’s lessen kan zodoende
wellicht niet geheel aan ‘de werking van het discours […] ontkomen’ (Franssen & Beller 2013:
189), maar net als via Manja’s schrijverschap in De spelers is er in Darko’s lessen via Janna’s
redactiewerk juist sprake van een persiflage van het balkanistische discours. De metafictionele
structuur waarin het balkanisme is ingebed, plaatst dat discours kortom ook in deze roman op
normatieve afstand van de implied author.
De receptiegeschiedenis van Darko’s lessen is nogal problematisch voor het argument
dat ik in dit hoofdstuk heb proberen uit te werken. De metafictionele structuur is in mijn ogen
van elementair belang voor een goed begrip van de roman, met name wanneer het aankomt op
de representatie van Servië. Dat de meeste recensenten die metafictionele structuur niet hebben
opgemerkt, of zelfs voorgesteld hebben de roman te ontdoen van die structuur (‘Deze laag in
het verhaal had Van Dijk wat mij betreft achterwege kunnen laten’ (Dabrowski 2017)), is dan
niet erg hoopgevend voor het metterdaad in werking treden van het kritisch potentieel dat
Darko’s lessen in mijn ogen heeft. Mogelijk vraagt metafictie als narratieve techniek te veel
van de (‘gewone’) lezer om opgemerkt of op de juiste manier geïnterpreteerd te worden. Aan
de andere kant lijkt de metafictie in Darko’s lessen juist relatief eenvoudig en waarneembaar;
de lezers hoeven slechts een relatie te leggen tussen het boek dat ze in handen hebben en Janna’s
tamelijk ondubbelzinnige opmerkingen over haar toe-eigening en redactie van Darko’s tekst.
Het is te hopen dat de recensies die over Darko’s lessen geschreven zijn niet exemplarisch zijn
voor alle lezingen van de roman tot nu toe. Mocht dat wel zo zijn, bestaat er altijd nog de
mogelijkheid om Geurtsens advies het boek nog een keer te gaan lezen op te volgen.
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5. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk zullen allereerst de conclusies uit hoofdstuk 3 en 4 samengevat en met elkaar
vergeleken worden. Aan het eind van paragraaf 5.1 beantwoord ik de hoofdvraag van deze
scriptie. In 5.2 worden de resultaten van dit onderzoek besproken tegen de achtergrond van de
literatuurwetenschappelijke discussie over de verhouding tussen literatuur en discours. Daarbij
zal ik eveneens ingaan op het onderscheid tussen onderzoek naar het kritisch potentieel van
literatuur enerzijds en de kritische werking ervan anderzijds. Paragraaf 5.3 handelt over welke
inzichten uit deze scriptie relevant zouden kunnen zijn voor de imagologie. In de slotparagraaf
bespreek ik kort enkele literaire en academische reacties op het balkanisme die vanuit ZuidoostEuropa zelf zijn gekomen. Die bespreking mondt uit in een pleidooi voor meer aandacht voor
de representatie van MOE-landen binnen de letterkundige neerlandistiek.
5.1 Conclusies
De Nederlandse representaties van Balkanlanden in De spelers en Darko’s lessen volgen de
lijnen van het centrum-periferie-model, en zijn doorspekt met balkanistische tendensen. De
meest pregnante stereotypen in beide romans zijn het beeld van de gewelddadige Balkanman
en de representatie van de Balkan als achtergesteld gebied. In De spelers is Spiro de
verpersoonlijking van het stereotype van de Balkanman, en de Servische mannen in Darko’s
lessen worden allen in meer of mindere mate als masculien, gewelddadig en onbeschaafd
getypeerd. De romans kennen op allerlei wijzen een achtergestelde positie toe aan de Balkan
en zijn inwoners: van de ‘lompe’ gastronomie en beperkte hygiëne tot de weergave van het
‘Slavisch accent’ en de beelden van verval – steeds zijn Bosnië en Servië in deze teksten minder
‘beschaafd’, ‘rationeel’ en ‘ontwikkeld’ dan de Nederlandse centrumpositie vanwaaruit ze
gerepresenteerd worden. Verder wordt ‘de Balkanse ander’ in beide verhalen sterk
geromantiseerd, zowel wat betreft de traditionele, rurale samenlevingsvormen die in ZuidoostEuropa zouden domineren, als wat betreft de literaire idealisering van de Balkanese
hoofdfiguren op wie Manja en Janna verliefd worden. Het voor een balkanisme-analyse meest
precaire stereotype is in zowel De spelers als Darko’s lessen de representatie van de Balkan als
(inherent) gewelddadig gebied. Enerzijds is er sprake van een zekere fascinatie voor het geweld
in Bosnië en Servië, en dat aspect moet zeker als onderdeel van het balkanistische discours
aangemerkt worden, anderzijds geven De spelers en Darko’s lessen ook een plek aan het trauma
en leed van de oorlog. Die specifieke representatie van geweld als trauma lijkt onafwendbaar
voor romans die handelen over het Joegoslavië van de jaren ’90. Opvallend is wel dat beide
romans de traumatische en psychologische effecten van de oorlog vooral verbeelden via ‘de
moeder van J.’ en Marina. Dat zijn dus de moeders van de mannen op wie de Nederlandse
hoofdfiguren verliefd worden. Met betrekking tot de relatie tussen geweld, trauma en gender
lijkt er zodoende wel degelijk sprake van een sterke balkanistische tendens: de mannen zijn
doorgaans actief betrokken bij het geweld zelf, en de vrouwen spelen een emotionele en
passieve rol achteraf.
In eerste instantie lijken De spelers en Darko’s lessen heel verschillend om te gaan met
de representatie van de Balkan en zijn (voormalig) bewoners. Die verschillen schuilen vooral
in het vertelperspectief: in De spelers vertelt en schrijft een westerse, hoogopgeleide vrouw
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over Bosnië en zijn inwoners terwijl in Darko’s lessen een Servische jonge man zonder
diploma’s aan het woord is over zichzelf en zijn thuisland. Zoals ik heb betoogd in hoofdstuk
3 en 4 zijn beide vertelwijzen – en dus beide self-conscious narrators – door de lens van het
postkolonialisme van kritiek te voorzien. Daarbij liet ik tegelijkertijd zien dat zowel De spelers
als Darko’s lessen die kritiek als het ware metafictioneel incorporeerde en zodoende zelfbewust
reflecteerde op de eigen representatie van ‘de ander’. Manja’s perspectief is een typisch
voorbeeld van haast parasitair literair ramptoerisme, dat de stem van ‘de ander’ ongehoord laat.
De roman presenteert Manja’s problematische tourist gaze ook als zodanig via haar
ironiserende zelfaanduidingen, de impliciete afwijzingen van haar romantiserende en
objectiverende beschrijvingen, en door te benadrukken dat het om een subjectieve,
gesimplificeerde en artificiële westerse representatie gaat. Manja’s tekst is zodoende te duiden
als een opgevoerde vorm van het balkanisme die zich zelfkritisch aan de lezer presenteert. Op
de stemloosheid van ‘de ander’ in De spelers wordt bovendien zelfkritisch commentaar
geleverd in de slotpassage, waarin J. aan zowel Manja als de roman het zwijgen weet op te
leggen.
In Darko’s lessen vindt de kritiek op de eigen representatie van de Balkan via een
tegengestelde weg plaats die uiteindelijk naar een vergelijkbaar zelfkritisch punt leidt. De
westerse blik op de Balkan die aan Darko’s lessen evengoed als aan De spelers ten grondslag
ligt, wordt in dit geval niet direct via een uitvergroting van de westerse othering gepresenteerd,
maar de lezer verkeert aanvankelijk in de veronderstelling een authentiek bedoeld Servisch
perspectief onder ogen te hebben. Die culturele toe-eigening van Van Dijk blijkt aan het eind
van de roman ook in het verhaal zelf opgenomen te zijn: met de Chinese-box structure die
Janna’s toe-eigening van Darko’s tekst aanbrengt, zet Darko’s lessen de authenticiteit van de
eigen self-conscious narrator – dat is dus tegelijk de stem van ‘de Balkanese ander’ – op het
spel. De westerse invloed op en machtsuitoefening van de Balkanrepresentatie staan ook in
deze roman zodoende op de voorgrond, in ieder geval bij een tweede lezing of met
terugwerkende kracht bij het denken over het verhaal. Verder plaatst Darko’s lessen zijn eigen
representatie in zelfkritisch daglicht via de othering en sensationalisering van Janna’s
redactiewerk, de nadruk op de gebrekkigheid van (Nederlandse) taal, en de metafictionele
reflectie via de semantische verstrengeling van onderwijs, fictie en het leven van het personage
Darko.
Zowel De spelers als Darko’s lessen zijn dus doordrenkt van balkanisme, maar de
romans reflecteren op dat problematische westerse discours via metafictionele technieken en
via de haast satirische opvoeringen van deze westerse blik op ‘de ander’. Metafictie, in het
bijzonder de self-conscious narrator, blijkt kritisch potentieel te hebben ten opzichte van het
balkanistische discours. Hoewel er in De spelers en Darko’s lessen geen alternatieve manier
van het representeren van de Balkan wordt opgeworpen, tonen ze in ieder geval de problematiek
van de westerse manier van kijken naar dit gebied als politiek-culturele constructie.
5.2 Metafictie, discours en werking
De vraag in hoeverre (de metafictionele aspecten van) De spelers en Darko’s lessen een
discours-ondermijnende functie hebben, kan evenwel niet geheel eenduidig beantwoord
worden. Enerzijds heb ik zojuist geconcludeerd dat de romans kritisch reflecteren op het
balkanisme, anderzijds doen of kunnen beide romans dat slechts in de termen van het
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balkanisme zelf, namelijk door een (metafictionele) uitvergroting ervan. Dat laatste wijst eens
te meer op de enorme machtssfeer van discoursen – ook literatuur kan ze wellicht slechts
bekritiseren door middel van een ‘“enscener[ing]’” van het bijbehorende ideologisch beladen
taalgebruik’ (Franssen & Besser 2013: 189). De bevindingen van Vedrana Veličković wijzen
ook in die richting wat betreft het kritisch potentieel van (westerse) literatuur tegenover het
balkanisme. Ze analyseerde in Eastern Europeans in Contemporary Literature and Culture
(2019) bijvoorbeeld een kritisch kortverhaal van Julian Barnes, en volgens Veličković
manifesteert de kritiek zich bij hem ook slechts in ‘reinforcing stereotypes in order to challenge
them’ (Veličković 2019: 88). De enscenering of ‘uitdaging’ van het balkanisme is in De spelers
en Darko’s lessen in mijn ogen wel extra krachtig vanwege de metafictie: die stelt het
balkanistische discours dat de romans in zich dragen voortdurend ter discussie als een westerse
‘construction, an artifice, a web of interdependent semiotics’ (Waugh 1984: 9). Tegelijkertijd
bieden de romans zoals gezegd geen alternatief voor balkanisme; de problematische westerse
representatie van de Balkan wordt becommentarieerd, er is sprake van een zekere (ironische)
afstand, maar de vraag hoe ‘we’ dan wel over de Balkan moeten spreken blijft onbeantwoord.
In De spelers wordt die (on)mogelijkheid van een ethische representatie overigens wel als
(onoplosbaar) probleem gethematiseerd.
De ambiguïteit die zich aftekent in de relatie tussen het kritisch potentieel van de
casusromans en het balkanistische discours is wellicht typerend voor het literatuur-theoretische
denken over de verhouding tussen literatuur en discours (of breder: tussen literatuur en
ideologie). Zoals ik reeds in de inleiding besprak, is daarover sinds de negentiende eeuw
discussie. Franssen en Besser laten zien dat de geschriften van Friedrich Engels en Karl Marx
en die van Michel Foucault ‘dezelfde tegenstrijdigheid’ bevatten, waarbij literatuur de ene keer
een uitzonderingspositie zou hebben vanwaaruit ze ‘de bestaande machtsverhoudingen kan
bestrijden’ en de andere keer opgenomen zou zijn in ‘de alomvattende economie van macht en
kennis’ (182). De vraag naar de verhouding tussen literatuur en discours verdeelt het
hedendaagse literatuurwetenschappelijke veld volgens Franssen en Besser tot op de dag van
vandaag. Vanuit de conclusies van deze scriptie kan gesteld worden dat er inderdaad sprake is
van een enigszins tegenstrijdige verhouding tussen literatuur en discours in de casussen: het
metafictionele tegendiscours kwam in De spelers en Darko’s lessen tot stand door het
balkanistische discours te incorporeren.
De discussie over de verhouding tussen discours en literatuur wordt doorgaans gevoerd
met tekst-interne argumenten, en ook in deze scriptie is de verhouding tussen balkanisme en
metafictie in de casusromans uitgevoerd via een close reading, gestuurd door het relevante
theoretische en methodologische kader. Dergelijk (tekst-intern) literatuurwetenschappelijk
onderzoek naar het mogelijke engagement van romans is in mijn ogen waardevol, omdat ze
vanwege de gedegen theoretische kadering een genuanceerder beeld van literatuur op kan
opleveren dan bijvoorbeeld uit de literaire kritiek naar voren komt. Uit de receptie van De
spelers en Darko’s lessen bleek echter al dat het kritisch potentieel dat ik in de romans lees,
welbeschouwd niets zegt over de al dan niet kritische werking ervan in de lectuur van reële
(professionele) lezers. Of en hoe het door mij vastgestelde mogelijke engagement van De
spelers en Darko’s lessen functioneert in leeservaringen in de werkelijkheid zou onderzocht
moeten worden in een vorm van empirisch lezersonderzoek waarbij reacties van lezers
geëliciteerd worden. Voor de onderzoeksvraag van deze scriptie zou wat dat betreft een
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onderzoeksmethode als het hardopdenkenprotocol mogelijk nuttig kunnen zijn: participanten
zouden dan bepaalde (metafictionele) passages van de casusromans onder ogen krijgen, en al
pratend hun leeservaring moeten weergeven. Aan de hand van die lezersreacties kan nagegaan
worden of en hoe de metafictie in De spelers en Darko’s lessen begrepen wordt, en in hoeverre
die in een ‘gewone’ lectuur van de romans betrokken wordt op het spreken over ZuidoostEuropa. Dergelijk onderzoek naar de kritische werking van mogelijk geëngageerde romans is
naar mijn weten niet eerder verricht, mogelijk omdat de operationalisering van zo’n onderzoek
erg complex zou zijn en wellicht ook omdat zo’n onderzoek waarschijnlijk zeer diverse, en
wellicht ongewenste resultaten op zou leveren. Het ontbreken van zulk onderzoek is evengoed
als een opmerkelijke en ongewenste lacune te zien, vooral omdat veel hedendaags
literatuurwetenschappelijk onderzoek gericht is op hoe literatuur zich mengt in
maatschappelijke discoursen – daarover kunnen welbeschouwd slechts heel beperkt conclusies
getrokken worden wanneer de lezersreacties op die literatuur niet onderzocht zijn.
5.3 Metafictie en imagologie
De conclusies uit 5.1 en 5.2 zijn niet alleen relevant voor de kritische kracht die de
metafictionele representatie van de Balkan mogelijk heeft. Zoals ik betoogde in hoofdstuk 1
zou meer aandacht voor metafictie binnen de imagologie – waarbinnen de ‘“esthetische
functie’” van literatuur doorgaans van ‘secundair belang’ is (Oosterholt 2004: 5-6) – kunnen
leiden tot een genuanceerder beeld van de verhouding tussen literatuur en nationale
representatie. Verder zou metafictionele literatuur ingezet kunnen worden als een theoretische
impuls voor de bestudering van de representatie van culturen en nationaliteiten in literatuur. De
analyse van de romans van Uphoff en Van Dijk getuigde er immers van dat literatuur zich
bewust kan tonen van kwesties als de geconstrueerde status van nationale beeldvorming,
postkoloniale bezwaren bij het representeren van ‘de ander’, en de consequenties van de eigen
(westerse) politiek-culturele inbedding.
De analyse van De spelers en Darko’s lessen zou daarnaast zelfs als pleidooi kunnen
dienen voor het gebruik van metafictie in romans over de Balkan, of over ‘de ander’ in het
algemeen. Wanneer de metafictionele structuur van dergelijke nationale representatie
ontbreekt, stelt een roman die representatie doorgaans niet of in veel beperktere mate ter
discussie als geldige of ethische beeldvorming. Een korte vergelijking met Jan van Mersbergens
De laatste ontsnapping kan eens te meer uitwijzen dat de metafictie van essentieel belang kan
zijn voor de uiteindelijke status van de (Balkan)representatie in een roman. Zoals gezegd
vertoont De laatste ontsnapping grote overeenkomsten met de casusromans, alleen is er in Van
Mersbergens verhaal nergens sprake van metafictie. De Balkanbeelden die zijn ik-verteller
oproept, staan in het verhaal dan ook op geen enkele manier ter discussie, maar ze worden als
de vanzelfsprekende observaties van een Nederlandse man gepresenteerd. De ik-verteller heeft
een inderdaad nogal balkanistische manier van spreken over zijn vriend Ivan, die naar
Nederland gevlucht is. De monolithisering van Zuidoost-Europa vindt een dieptepunt in de
gedachten van de protagonist over de afkomst van zijn vriend:
[E]n wat ik niet wist was uit welk land de tekenaar en Ivan vertrokken waren, ik wist alleen
dat het niet Kroatië was. Ik heb het ze nooit gevraagd en ze hebben het me nooit gezegd.
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Er zijn daar ook zoveel landjes en het ligt allemaal tegen elkaar aan te schuren en wat maakt het
ook uit? Ze zaten nu hier (Van Mersbergen 2014: 61).

In De laatste ontsnapping wordt dergelijke beeldvorming – die vooral uit desinteresse en een
suggestie van achtergesteldheid en gewelddadigheid bestaat – nergens weersproken. Vanuit de
imagologie en balkanisme-theorie is de metafictionele structuur waarin dergelijke
balkanistische opmerkingen in De spelers en Darko’s lessen zijn ingebed een veel
verantwoordelijker keuze – de schadelijke beeldvorming staat daarin immers wel ter discussie
als westerse constructie.
5.4 Een ‘ennobling antiparticle’ van balkanisme
Als afsluiting van deze scriptie wil ik kort ingaan op de reacties op het balkanisme in 1) de
literaturen van Zuidoost-Europa aan de hand van het artikel ‘We and they – the our and the
other. The Balkans of the 20th century from a colonial and post-colonial Perspective’ (2015)
van Magdalena Koch en 2) het werk van uit Zuidoost-Europa afkomstige wetenschappers. Deze
overzichten monden uit in een pleidooi voor meer aandacht voor ‘de Europese ander’ in de
(postkoloniale) letterkundige neerlandistiek.
Voor de zoektocht naar een alternatief voor de balkanistische manier van spreken over
Zuidoost-Europa ligt het voor de hand om te kijken naar de (tegen)stemmen die vanuit dat
gebied zelf weerklinken. Zeker vanuit de postkoloniale kritiek op de stemloosheid van ‘de
ander’ vind ik het van belang om hier aandacht te besteden aan de reacties vanuit ZuidoostEuropa op de westerse beeldvorming. Het artikel van Koch behandelt voorbeelden van hoe
schrijvers zich in de Kroatische en Bosnische literatuur in de twintigste en 21e eeuw verhielden
tot de westerse houding tegenover hun cultuur. Volgens Koch is er in deze literaturen, ook
dankzij academische kritiek, een ‘process of decolonization of the Balkans’ gaande (Koch
2015: 130). Een sprekend voorbeeld daarvan uit de Bosnische literatuur is Sahib. Impressions
from depression30 (2001) van Nenad Veličković. Deze epistolaire roman bestaande uit e-mails
wordt verteld vanuit een naamloze Brit die zich in Sarajevo vestigt om te werken voor een
internationale organisatie die vredesmissies in Bosnië uitvoert. Koch stelt dat ‘the creation of
otherness-ourness’ in de roman ingezet wordt als ‘instrumentarium of the post-colonial
discourse’:
The novel is clearly written from modern post-colonial positions. The tools of (auto)irony,
grotesque and omnipresent humour only spice up the message and make the novel paralyzingly
funny and painfully sad for the contemporary (post)colonial discours (Koch 2015: 127).

Zodoende kan gesteld worden dat ook deze Bosnische kritiek op het balkanisme, net als in De
spelers en Darko’s lessen, tot stand komt via een ‘“enscenering”’ of satirische uitvergroting
van dat discours, in dit geval via de Britse hoofdfiguur (vgl. Franssen & Besser 2013: 189;
Veličković 2019: 88). De andere kritische romans en verhalen die Koch bespreekt, voeren de
westerse manier van spreken eveneens op de een of andere manier op, waarmee een
‘subversive’ effect beoogd wordt (122). Het gaat volgens Koch om ‘a symbolic taking over’
van het balkanisme, waarmee een ‘decolonizing of the Balkans’ beoogd wordt (122). De manier
30

Vertaling door Koch. Sahib: Impresije iz depresije is niet in het Engels vertaald.
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waarop er in De spelers of Darko’s lessen kritiek geleverd wordt op het balkanisme lijkt dus
niet fundamenteel te verschillen van de manier waarop dat in de literatuur van Zuidoost-Europa
gebeurt; ook daar is geen pasklaar alternatief voor het balkanisme te vinden. Toch verdient ook
juist die Zuidoost-Europese tegenstem, de stem van ‘de ander’, meer aandacht in het westen –
vooral omdat die stem, als subject van het betreffende discours, meer recht van spreken heeft.
Daarnaast zijn deze tegenstemmen wellicht toch te zien als een alternatief voor balkanistische
beeldvorming in het westen: wanneer romans als Sahib. Impressions from depression daar voet
aan de grond krijgen, is er namelijk meteen sprake van een nieuwe beeldvorming van ‘de
Balkanese ander’: dat is er een die intellectueel verzet biedt tegen de manier van spreken van
het westerse ‘zelf’. Dat beeld botst met balkanistische vooroordelen over de onbeschaafdheid
en achtergesteldheid van het schiereiland.
De academische bestudering van de Balkanbeeldvorming is wellicht de belangrijkste
vorm van verzet tegen het westerse discours over de Balkan. Zoals in hoofdstuk 2 besproken
werd is het academisch onderzoek naar de beeldvorming van de Balkan – vaak uitgevoerd door
oorspronkelijk van de Balkan afkomstige onderzoekers zoals Todorova – de aanzet geweest
voor de bekritisering van het balkanisme. Tegelijkertijd is de bekendheid van balkanisme als
kritisch perspectief relatief beperkt binnen West-Europese universiteiten. Veličković schrijft
hierover in Eastern Europeans in Contemporary Literature and Culture het volgende:
Balkanism as a term, or Eastern Europe as a postcolonial space, still remains relatively unknown
or absent from Anglophone postcolonial studies, despite recent contributions by predominantly
Eastern European scholars to repair the gap (Veličković 2019: 6).

Voor de neerlandistische literatuurwetenschap kan hetzelfde gezegd worden: daarin is
postkoloniale kritiek in de laatste decennia een van de belangrijkste theoretische uitgangspunten
geworden, maar ‘de ander’ die daarin bestudeerd wordt is bijna altijd een niet-Europese.
Mogelijk is die afwezigheid van representatiekritiek met betrekking tot MOE-landen in de
literatuurwetenschap veroorzaakt doordat ‘major postcolonial theorists have been reluctant to
engage with the so-called Second-World’ (7), en wellicht zit ook het idee van ‘half wij’, ‘half
de ander’ een engagement met ‘de Europese ander’ in de weg. Zeker vanwege de Europese
eenwording en de daarmee gepaard gaande migratie en cultuuruitwisseling binnen heel Europa
zou meer academische aandacht wenselijk zijn voor de stereotyperende manier van spreken
over MOE-landen. Met betrekking tot de Nederlandse literatuur is er wat dat betreft mogelijk
nog veel werk te verrichten, aangezien in andere westerse literaturen tot op de dag van vandaag
sprake is van ‘lazy, Balkanist stereotypes’ en ‘numerous New European stock characters’ wier
karaktertekening voornamelijk bestaat uit ‘the act of migrating because of economic reasons’
en ‘not being capitalist […] enough or European enough’ zoals Veličković vastelde met
betrekking tot de contemporaine Britse literatuur (72, 73).
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