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Nederlandstalige samenvatting 
Dit onderzoek behelst de band tussen het stadschap van Istanbul en literair kapitaal middels 

het werk van de Turkse schrijver Orhan Pamuk. Hedendaags Istanbul is een dynamische stad, 

met een historie die twee keizerrijken en een republiek overspant. Uitgespreid over de 

Europese en de Aziatische zijden van de Bosporus, heeft de Europese Culturele Hoofdstad 

van 2010 een culturele traditie die ook de twee zijden verbindt. De grootste stad van Turkije 

is tevens één van de grootste steden ter wereld, en representeert zowel de globalistische 

aspiraties als het erfgoed van Turkije. Het globale beeld van Istanbul resoneert inzekere mate 

in het werk en de carrière van Orhan Pamuk. 

 Orhan Pamuk, als gevestigde internationale schrijver, is voor het voetlicht getreden 

met zijn politieke en verpoliticeerde overtuigingen, specifiek met betrekking tot de Turkse 

Culturele identiteit en de Turkse politiek. Het hoogtepunt van zijn carrière was zijn 

Nobelprijs voor de Literatuur in 2006. Dit was één van de eerste prijzen die specifiek 

aandacht schonk aan Pamuks literaire stadschap, en die een wederzijds voedende relatie 

tussen Pamuk en Istanbul veronderstelde. Dat de stad een dwingende narratieve bron is voor 

Pamuk is ook het hoofdthema van dit proefschrift: Istanbul is Pamuk's literaire kapitaal. 

 Met Pamuk's literaire stadschap als brandpunt wordt in dit onderzoek ingegaan op de 

positie van Istanbul op de imaginaire oost-weest scheiding. “The east is a career”: Deze zin 

uit Tancred van Disraeli wordt door Edward Said gebruikt als naschrift bij zijn Orientalism. 

Deze uitspraak is ook relevant voor de internationale status van Pamuk. Van Pamuk kan 

gezegd worden, als het niet het oosten is, dan is het wel de oost-west scheiding en de 

positionering van Istanbul daar, die onderdeel is geworden van zijn carrière. Een dergelijke 

positie maakt het dilemma van Said indachtig: Spreken voor de ander, in dit geval de Oriënt, 

betekent ook het zwijgen opleggen en daar een werk, zo niet een hele carrière op te bouwen. 

Ik stel dat in de werken van Pamuk het spanningsveld tussen de zogenaamde tegengestelden 

een productieve kracht wordt om te interveniëren in het beeld van de stad, de binairen die 

ermee geasssocieerd zijn, alsmede om de te tussenruimten te articuleren. 

 In recente discussies over urbanisatie en literaire studies is de stad opgekomen als 

grond voor zowel nieuwe culturele claims en strubbelingen, als een nieuwe geografie van 

centrum en periferie. Een relevante zorg, gebaseerd op de opkomst van verschillende 

netwerken en nieuwe binairen, betreft de strijd voor identiteit en identificatie in een wereld 

begrepen middels metropolen. Door close reading toe te passen op de ontmoetingen tussen 

stadsruimte en literaire ruimte verken ik de manier waarop het verhaal van Pamuk Istanbul 
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bevestigd als wereldstad binnen het netwerk van literaire studies, alsmede waarom zijn 

narratief relevant is voor culturele discussies over urbanisatie en literaire wetenschappen. 

 Het eerste hoofdstuk richt zich op de parallellen tussen internationale ideeën over 

Istanbul en Pamuk, door het beeld en de praktijk van bruggen. Ik stel een kritiek voor van het 

stereotiepe beeld van de brug zoals die geassocieerd wordt met Istanbul en Pamuk als haar 

voornaamste schrijver. Deze splitsing tussen de beeldtaal van Pamuk en Istanbul accentueert 

verschillende contactpunten en kenmerken van verandering. Dienovereenkomstig bestudeer 

ik de brug in de hoedanigheid van monument, culturele locatie en epistemologisch handvat. 

Net zoals bruggen pluriform zijn, is ook mijn gebruik van de term brug in dit hoofdstuk 

pluriform. Het alterneert tussen een stadssymbool, een schrijverbeschrijvende metafoor, een 

uitkijkpunt en daarmee een epistemologisch handvat, en de daadwerkelijke bruggen die de 

definiërende wateren van Istanbul overbruggen. 

 Hoofdstuk twee omschrijft de transcriptie van Istanbul door Pamuk in zijn 

encyclopedische roman, The Black Book. Dit omvattende en labyrinthische verslag van zowel 

het ondergrondse als onderzeese verleden van de stad, haar conflicterende heden en verleden, 

verkent het spanningsveld tussen bezien, belopen en beschrijven als verschillende vormen 

van het ervaren van de stad. Met een kritische blik richting de associatie van zichtbaarheid 

met cognitie, beargumenteer ik dat het literaire stadschap dat voortkomt uit de roman, ons 

eraan herinnert dat narratief niet simpelweg een middel is tot cognitie, maar een uitingsvorm 

waarin helderheid en consistentie niet per se het primaire doel is. 

 Hoofdstuk drie bevangt het stadschap in de verhandeling van Pamuk Istanbul: 

Memories and the City: de stad wordt geportretteerd als een entiteit die het inwonende zelf 

vormt, alsmede gevormd wordt door datzelfde zelf door de daad van het (be)schrijven. Het 

hoofdstuk volgt het besef van ruimte dat de verhandeling van Pamuk overbrengt. Jet begint 

met de visuele ruimte van schrijven; de taal, met als vervolgstap het literaire stadschap van 

Istanbul op een oost-west as, om te concluderen in de identificatie van het zelf met de stad. 

Ondanks de overdaad aan beelden, komt de stad over als een lacune en locus voor 

verbanning, door redenen die gerelateerd zijn aan de culturele geschiedenis van Istanbul. De 

lacune, karakteriserend voor het zelf, Istanbul en in de verlenging daarvan de Turkse 

identiteit komt niet langer over als een onbegrijpelijke leegte. Een ruimte met meerdere 

mogelijkheden; de lacune omschreven in de verhandeling is niet alleen een woonplaats, maar 

ook een locus van zowel individuele als culturele identiteit. Op een vergelijkbare manier 

wordt het besef van Pamuk van “homelessness at home” een transnationaal kenmerk van 
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identiteit, daarmee zijn werk positionerend binnen de disciplines van de vergelijkende- en 

wereldliteratuur. 

 De verhandeling van Pamuk is ook een recente toevoeging aan de literatuur van de 

melancholie, wat ik aankaart in hoofdstuk vier. In de verhandeling identificeert Pamuk zich 

met de stad, om uiteindelijk de overheersende stemming van de stad als de melancholie van 

een stad in verval te diagnosticeren. Zijn Istanbul is een gepersonificeerde stad die lijdt aan 

chronisch, zelfs pathologisch, verdriet, die stemming overbrengt op haar inwoners. Dit 

hoofdstuk volgt dit verpersoonlijkte begrip om te verkennen hoe melancholie betekenisvol is 

in het relateren tot Istanbul, en, wederkerig, wat de melancholie van de stad zoals deze blijkt 

uit het werk van Pamuk, doet uitsteken buiten het omvangrijke literaire corpus met 

betrekking tot deze term. Ik beargumenteer dat het antwoord in eerste instantie voortkomt uit 

een rechttoe rechtaan contrast tussen vergane glorie van een voormalig keizerrijk en de 

hedendaagse wildgroei van een drukke stad, geïnspireerd door de kenmerkende geschiedenis 

en topografie van Istanbul, alomvattend en niet reduceerbaar. 

 Hoofdstuk vijf volgt zowel de meteorologie van de melancholie van Istanbul in de 

vroege ochtendmist en het schemerwaas van de stad, als de beelden van nevel, stoom en rook 

die allen substantie geven aan de melancholie van de stad. De gevoileerde melancholie wijst 

op het populaire beeld van de stad als een locus van de oost-west scheiding en koppelt het 

aan modernistische literaire stadschappen. Het literaire stadschap van Pamuk verbindt dit 

beeld van de stad op curieuze wijze met de nevelige stadschappen van modernistisch Londen, 

de literaire en artistieke hoofdstad van de mist. Het positioneren van de preoccupatie van 

Pamuk met mist, suggereert dat zijn beschrijvingen niet alleen werken met de traditie van 

literaire stadschappen, maar ook met noties van zien, kennen en begrijpen. 

Het laatste hoofdstuk situeert Pamuk als meester-schrijver, middels behandeling van 

zijn meest geprezen werk, My Name is Red. Met de toekenning van de IMPAC Dublin 

Literary Award in 2003 is de literaire waarde van deze roman internationaal erkend. De notie 

van 'het meesterwerk' is niet slechts extern feit of toegevoegde waarde met betrekking tot 

deze roman, maar een essentieel onderdeel van deze historische roman, die de thans vergeten 

kunst van het miniatuur in zestiende-eeuws Istanbul herpresenteert. Dit hoofdstuk 

ondervraagt de rol van het meesterwerk zowel binnen, als buiten de roman, teneinde te 

verkennen hoe noties van de concepten 'meesterwerk' en 'meester-schrijver' onze manier van 

lezen bepaalt, en hoe het stadschap van Pamuk haar literair, cultureel en politiek kapitaal 

creëert. 
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Ik concludeer met een herpositionering van Istanbul en Pamuk op de imaginaire 

scheidslijn tussen Oost en West. De scheiding tussen Oosters erfgoed en Westerse invloed 

verwordt grondstof, in plaats van beperking. Het werk van Pamuk gaat tactisch om met deze 

stereotiepe beeldtaal, door het kapitaliseren van Istanbul middels het vermenigvuldigen van 

haar oevers en het overbruggen van meervoudige binairen. Istanbul is zowel een feniks, als 

een fictieve stad; haar geschiedenissen omsluiten verovering en vernietiging die het gebied 

claimen in naam van concurrerende betekenissen en levenswijzen. Deze stad van breuken, 

continuïteiten en tegenstellingen heeft de potentie om te metamorfoseren in de tijd en te 

overleven als onderdeel van diverse tradities. Zo ook het stadschap van Pamuk; pluriform 

kapitaal inkapselend, belichaamt dit stadschap verscheidene patronen en manoeuvres, 

voortkomend uit de constante verandering van Istanbul. 

 

translated by Jago Philippens 

 




