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III.1.2: Kenneth Branagh, William Shakespeare’s As You Like It (film still), 2006 

De schoonheid van de jeugd

‘From the east to western Ind,
No jewel is like Rosalind.

Her worth, being mounted on the wind
Through all the world bears Rosalind.

All the pictures fairest lined
Are but black to Rosalind.
Let no face be kept in mind

But the fair of Rosalind.’ 
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1: EXPOSITIE: SHAKESPEARE

    INLEIDING

Wat betekent het begrip adolescentie nu? Ik 
begin in dit nieuwe drieluik met het eerste zij-
paneel opnieuw in het heden om vervolgens te-
rug te gaan in de tijd. Het nu volgende drieluik 
draagt de titel De schoonheid van de jeugd.

 Dit tweede drieluik raakt een nieuwe 
denkbare wereld. Het is een shakespaeriaanse 
wereld die tot een hoogtepunt komt in de wool-
fiaanse modern aesthetics. Het is een wereld zoals 
die tot uitdrukking komt in Shakespeares to-
neelstuk As You Like It (1599), Virginia Woolfs 
novelle Orlando (1928) en Thomas Vinterbergs 
film Dear Wendy (2005). 

De inhoud van ons onderzoeksobject veran-
dert, maar ook het medium. De afbeeldingen 
die nu aan bod komen zijn fragmenten uit twee 
literaire teksten en een film. Er begint een nieu-
we reis door een wereld van tekst, die uiteinde-
lijk uitkomt in een gebied dat ik zal benoemen 
als “de retoriek van het leven.” Woorden vervan-
gen de verf en de kleuren. 

Letters bieden volgens de modernistische es-
thetiek een mogelijkheid om meer over het in-
nerlijk dan over het uiterlijk, meer over de fan-
tasie dan over de werkelijkheid, meer over de 

geest dan over de materie en meer over het leven 
dan over de dood te vertellen. Virginia Woolf 
vertelt in een opname voor de BBC in 1937:

Words, English words, are full of echoes, 
memories, associations, they are out and 
about on people’s lips, in their houses, in the 
streets, in the fields, for so many centuries, 
and that is one of the chief difficulties of wri-
ting today. They are stored with other me-
anings, with other memories and they have 
contracted so many famous marriages in the 
past. (1993, 137–43)

Literaire teksten kunnen sprekende objecten 
zijn. De ontmoeting met tekst is naast een visu-
ele ook een auditieve ervaring. Woorden klinken 
en vormen zinnen, die op hun beurt pagina’s 
vormen. De tekst beweegt in een intertekstuele 
ruimte. Er komt een vrij spel tussen focalisator 
en gefocaliseerd object op gang.

David Humes essay Of the Standard of Taste 
(1757)—toegelicht door Patricia De Marte-
laere in “Hume over smaak” (2001)—beschrijft  
kennisvergaring als een proces waarbij kennis 
en ervaring transformeren aan de hand van de 
verbeelding. Dit leidt uiteindelijk tot een eigen 
oordeel. De methode ABL komt hiermee over-
een.60

Inleiding

 60 Humes benadering van kennis als secundaire kwali-
teit helpt het proces van ABL te begrijpen. De Martelaere 
stelt dat Humes kijk op het esthetische niet fundamenteel 
verschilt van zijn kijk op wetenschap. In feite gaat het, 
aldus Hume, om vergelijkbare wijzen van denken. Hij 
maakt onderscheid tussen een objectwereld en een sub-
jectwereld. De objectwereld heeft een primaire kwaliteit. 
Kennis maakt, of die nu wetenschappelijk of esthetisch 
is, deel uit van de subjectwereld. Deze kennis is een se-
cundaire kwaliteit. De schoonheid heeft aan de kant van 
de objectwereld een aantal kenmerken in de sfeer van 
“een constructie van onderdelen die het gemoed plezier 
of voldoening bezorgt “ (De Martelaere 2001, 175). De 
subjectkant, waaronder ook het leren van kunst valt, is bij 
afwezigheid van een controlerende instantie geen objec-
tief proces, maar een proces van waarschijnlijkheden en 

mogelijkheden die op basis van reflectie en correctie wel 
een graduele waarde kunnen krijgen. De kwaliteit van de 
kennis die een proces zoals ABL genereert hangt af van 
de mate waarin de student in staat is op basis van een 
vraagstuk overwogen te kiezen (intelligent), open te laten 
spreken (onbevangen), verfijnd te verbeelden (nuance) 
en gezond te oordelen (De Martelaere 2001, 171). Het 
spreekt vanzelf dat het hoger onderwijs daarbij de nodige 
vaardigheden kan aanreiken.

Weet U wat duister in licht doet veranderen? De poëzie! 
—Lemmy Caution in Alphaville  (Jean-Luc Godard, 1965)
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De drie panelen van dit drieluik zijn gevuld 
met woorden. De woorden die aan bod komen 
zijn zorgvuldig geselecteerde bronnen. Dat 
neemt niet weg dat kiezen een deels onbewust 
proces is. De keuze wordt geleid door het eerder 
genoemde principe van Bollas, het unthought 
known. De toeschouwer kiest een object waar-
van hij het vermoeden heeft dat daar meer in-
formatie te halen is. De opstelling als drieluik 
biedt de mogelijkheid de drie bronnen ook met 
elkaar in dialoog te laten gaan.

1. Het linkerpaneel: Woorden uit As You Like 
It en op de achtergrond een portret van Bryce 
Dallas Howard in Kenneth Branaghs main-
streamverfilming van het stuk. Ze speelt de 
jonge actrice Rosalinde in Shakespeares laat-
renaissancistische toneelstuk. De jeugd en de 
merkwaardige spelingen van het lot worden 
zichtbaar door fragmenten uit de tekst met el-
kaar in verband te brengen. De adolescent ver-
schijnt als een “poet of the detail” (Bal 1997, 
121).61 

2. Het middenpaneel: Woorden uit Orlando 
met op de achtergrond een afbeelding van Tilda 
Swinton. Zij was de hoofdrolspeelster in de ver-
filming van Virginia Woolfs fictieve biografie 
Orlando. De novelle Orlando is het toonbeeld 

van het denken als een stream of consciousness. 
Woolf schrijft ook in een stroom van woorden. 
De eerste alinea van Orlando, bijvoorbeeld, 
luidt: “He – for there could be no doubt of his 
sex, though the fashion of the time did some-
thing to disguise it – was in the act of slicing 
at the head of a Moor which swung from the 
rafters.”62

3. Het rechterpaneel: Woorden uit de song-
tekst van The Zombies met een still uit Thomas 
Vinterbergs Dear Wendy (2005) op de achter-
grond. Het concept van de schoonheid van de 
jeugd treedt hier in verbinding met een heden-
daagse, stedelijke omgeving. Het beeld wordt 
decor.63

 
Roland Barthes Deze reis heeft iets van sci-

encefiction: ik stel me voor dat we zo’n duizend 
jaar verder zijn. In dat geval vertellen deze beel-
den over de hedendaagse cultuurgeschiedenis. 
Ik zie een cultuur met de jeugd als icoon en met 
de kunst als voornaamste bron. Literaire kunst 
biedt nu het vervolg van onze reis.

Roland Barthes demonstreert in S/Z een 
vorm van ABL. Hij gaat daarbij in gesprek met 
een literaire tekst van Balzac. Een lees- en leer-
houding wordt zichtbaar als een vorm van close 
reading. Peter Brooks zegt over S/Z: “What may 

Inleiding

 61 As You Like It markeert het begin van Shakespeares 
volwassen werk, dat culmineert in stukken als Hamlet 
(ca. 1600–1). De Engelse geannoteerde tekstuitgave die 
ik heb gebruikt is afkomstig uit The Norton Shakespeare 
(2008). Verder heb ik ook de Nederlandse vertaling van 
Gerrit Komrij, Wat u wilt (1985), geraadpleegd. Ik be-
spreek de meest recente verfilming: die van Kenneth Bra-
nagh uit 2006.

62 De stream of consciousness komt nog duidelijker tot 
uitdrukking in boeken uit dezelfde periode, zoals To the 
Lighthouse (1927) en The Waves (1931).

63 De hoofdrol van Dick Dandelion wordt gespeeld 
door Jamie Bell, die beroemd is geworden met zijn rol in 
de film Billy Elliot (2000). Net als Dear Wendy toont de 
film van Stephen Daldry hoe opgroeien een proces is van 
zowel pijn als schoonheid.
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be most significant about S/Z is its break away 
from the somewhat rigid notion of structure to 
the more fluid and dynamic notion of struc-
turation” (1992, 19). Barthes heeft oor voor 
woorden. Teksten zijn voor Barthes complexe, 
nooit helemaal door de lezer te overmeesteren 
auditieve ervaringen (1974, 30). Deze semio-
tische S/Z-benadering vinden we ook terug in 
een van zijn laatste werken, A Lover’s Discourse: 
Fragments (1990).64  

64 Barthes’ S/Z is een analyse van het korte verhaal Sar-
rasine van Honoré de Balzac. Hij deelt het werk daarvoor 
op in 561 lexias. Barthes’ methode is erop gericht de lezer 
tot schrijver te maken. In S/Z komen daarbij verschillende 
betekenisverlenende perspectieven aan bod: (1) herme-
neutisch (op thema’s), afgekort als HER; (2) proairetisch 
(op acties), afgekort als ACT; (3) symbolisch (op tegen-
stellingen), afgekort als SYM; (4) seme (op eigenschap-
pen), afgekort als SEM; (5) cultureel (op referenties), 
afgekort als REF. Barthes’ werk is vooral relevant in de 
laatste fase van ABL.
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FROM...

AS YOU LIKE IT 

Exposé As You Like It begint in het paleis, 
waar we Orlando ontmoeten. Orlando is een 
overmoedige, rebellerende adolescent. Orlan-
do’s vader, een rechtvaardig man, is gestorven. 
Orlando’s hoogmoedige broer Olivier verzorgt 
hem. Het komt tot een conflict. Olivier houdt 
zich niet aan de afspraken die bij zijn erfenis ho-
ren. Hij probeert zelfs zijn broer te vermoorden, 
maar Orlando ontsnapt op het laatste moment 
aan de dood en vlucht weg uit het paleis.

Deel twee speelt zich af in het Woud van Ar-
den. Het lijkt op de hof van Eden, een plaats 
van liefde. Rosalinde en Orlando kennen elkaar 
uit het paleis. Zij is de dochter van de oude ver-
jaagde hertog, een goede vriend van Orlando’s 
overleden vader. Rosalinde volgt Orlando in 
het geheim het bos in. Ze verschijnt verkleed 
als jongen, om erachter te komen wat Orlando 
voor haar voelt—een verwarrend spel dat we 
ook kennen uit Twelfth Night, or What You Will 
(ca. 1600–1). 

Jonkvrouwen, schrijvers, narren, boeren en 
herders betreden het toneel. Rosalinde, aanvan-
kelijke een bijrol, ontwikkelt zich tot de pro-
tagonist van het stuk. Rosalinde en Orlando 
verwisselen van plaats. Orlando verdwijnt naar 
de achtergrond. Hij transformeert in een schijn-
gestalte. Rosalinde wordt de belangrijkste stem 
in het stuk, waaromheen zich alle anderen zich 
groeperen.

In deel drie smelten de wereld van het paleis 
en het woud van Arden samen in een carnava-
leske optocht. De tocht eindigt met het afdoen 
van de maskers, het opheffen van de tegenstel-
lingen. Rosalinde en Orlando trouwen. Rivalen 
en geliefden worden herenigd en beide werelden 
gaan op in één wereld. 

As You Like It   121

Schiller Friedrich Schillers Brieven over de es-
thetische opvoeding van de mens (2009, orig. pub. 
1795)  is een geschikt beginpunt om de ontwik-
keling van meisje naar jonge vrouw zichtbaar te 
maken. Schiller combineert zijn positieve, ro-
mantische opvatting over de menselijke ontwik-
keling met het thema van de schoonheid.

Schiller maakt in zijn brieven een onder-
scheid tussen drie aspecten van de mens: de stof, 
de vorm en het spel. De stof verwijst naar de 
stoffelijke natuur in zijn volmaakte verschijning. 
De vorm verwijst naar de uitgewerkte geest in 
zijn volmaakte verschijning. De schoonheid be-
vindt zich hier tussenin. Het is het gebied van 
het spelen. Het is de (nog) onvolmaakte ruimte 
tussen stof en vorm.

De speeldrift is een tussentoestand. Het is 
het gebied van de levende gestalte en van de 
vrijheid—een proces in wording. Het is een on-
volmaakte toestand waarbinnen met streeft naar 
het volmaakte. Schiller zegt in de vijftiende brief 
dat de schoonheid is te beschouwen als de “ver-
vulling van het mens-zijn” (2009, 55). Plato’s 
grot, de wereld van de oerbeelden, klinkt door 
als achtergrondmotief.65 

Schillers opvatting maakt duidelijk waarom 
schoonheid altijd is omschreven als een ongrijp-
bare derde ruimte. C.S. Lewis, auteur van An 
Experiment in Criticism (orig. pub. 1961), be-

schrijft de schoonheidservaring als iets waarvoor 
een open mind nodig is: “The first demand any 
work of art makes upon us is surrender. Look. 
Listen. Receive. Get yourself out of the way” 
(1992, 19).

De schoonheid van het anders-zijn  Ado-
lescentie is in As You Like It een verhaal over de 
schoonheid van het anders-zijn. De adolescent 
ontworstelt zich aan de wetten van de natuur en 
construeert zijn eigen identiteit. Shakespeares 
werk geeft vorm aan wat Bollas het verzet te-
gen iedere “fascist state of mind” noemt (2003, 
193). Het is het verhaal van de vrijgevochten 
adolescent, van de schoonheid en het leven. 
Shakespeares adolescent verschijnt in de eenen-
twintigste eeuw op de monitor in de huiskamer. 
De tekst, de beelden en de golf aan gewaarwor-
dingen geven een antwoord op de tragische ado-
lescent uit het voorgaande deel.

As You Like It

65 Het romantische denken over de jeugd geeft moge-
lijk een antwoord op het tragische denken over de jeugd. 
Aristoteles tragische concept vormt het logische systeem 
van De jeugd en de dood. Het romantisch-esthetische con-
cept van de schoonheid van de jeugd begint bij Plato en 
loopt via Schiller naar Kristeva.
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loopt via Schiller naar Kristeva.
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HET ZWART VAN DE LETTERS

Tekst Orlando is de dichter van “From the 
east to western Ind.” In de BBC-verfilming van 
As You Like It uit 1979 zien we Helen Mirren in 
de rol van Rosalinde lachend van de heuvel af-
dalen terwijl ze leest hoe ze door Orlando wordt 
neergezet als het mooiste meisje van de wereld, 
waar niets of niemand tegenop kan en bij wie 
ieder ander verbleekt.

Het personage Orlando kerft rijmpjes in de 
bomen en hangt versjes aan de takken. Hij is 
trots, opvliegend, gemakkelijk te misleiden en 
sentimenteel. Hij is gefixeerd op het verleden, 
zijn vader Roland de Bois, zijn verloren erfenis 
en het onrecht dat zijn broer Olivier hem heeft 
aangedaan.

Shakespeare’s Orlando is een onnozele jonge 
dwaas. Hij spreekt gedichten uit die volgens 
Touchsone nauwelijks serieus te nemen zijn. 
Als Touchstone Rosalinde het versje van Orlan-
do hoort oplezen waarschuwt hij: “This is the 
very false gallop of verses. Why do you infect 
yourself with them?” (3.2.102–3). Desondanks 
blijft Orlando spreken als een vorst tot zijn on-
derdanen (“That would I, were I of all kingdoms 
king,” 5.4.10).

Orlando wordt geleefd door platitudes. Als 
zijn geliefde Rosalinde voor hem staat, verkleed 
als Ganymedes in een wambuis, weet hij haar 
niet te herkennen. Hij spreekt haar aan als een 
jongeman, een“ fair youth” (3.2.348). Zelfs als 
Rosalinde er een schepje bovenop doet en als 
Ganymedes Rosalinde speelt, heeft hij geen en-
kel vermoeden wie in werkelijkheid voor hem 
staat. Gemeenplaatsen verblinden hem.

Rosalinde is zijn “jewel,” een kostbaar bezit.  
Hij reduceert haar tot een object van zijn fan-
tasie: een object dat hij begeert en waarvan hij 
afhankelijk is. Zinnen als “I beseech you, punish 
me not with your hard thoughts” (1.2.152–53) 
geven aan hoezeer hij het slachtoffer is van zijn 
verlangen. Rijkdom leidt, net als in King Lear 
(1605) en Macbeth (1606), vooral tot de angst 
om die rijkdom weer te verliezen.
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ROSALIND.

  123

“All the world’s a stage” (2.7.138) , zegt 
Jaques. Orlando speelt een rol waarin hij nau-
welijks serieus wordt genomen door zijn omge-
ving. Hij zegt niets nieuws. Af en toe neemt hij 
tijdelijk een andere rol aan en zien we iets meer, 
zoals op het moment dat hij, om te oefenen, de 
als man verklede Rosalinde een aanzoek doet: “I 
take thee, Rosalind, for wife” (4.1.116). Deze 
momenten zijn echter zeldzaam. Over het alge-
meen is Orlando erg voorspelbaar

Erich Segal Om Rosalinde te vinden dient 
de toeschouwer te luisteren naar de ruimte tus-
sen de woorden. Shakespeare lezen is een visu-
ele en een auditieve ervaring. Het literaire werk 
kent een scala aan onuitgesproken gedachten. 
Voor wie luistert, biedt elke zin en ieder woord 
nieuwe rijkdommen: een volgende variëteit, een 
overrompelende, unieke en verassende estheti-
sche vertakking, een mogelijke wereld.

Erich Segal merkt in The Death of Comedy 
(2001) op dat een van de lijnen waarlangs de 
cultuur zich organiseert de wereld van de ko-
medie is. Het is een plek waar onuitgesproken 
gedachten zichtbaar kunnen worden in de wit-
te ruimte. De komedie is een wereld die vaak 
verschijnt in de meervoudige ruimte tussen de 
woorden.

In de witte ruimte klinkt de muziek van de 
barokke componist Purcell. Dit gebeurt niet op 

dramatische of antithetische wijze, zoals bij het 
denken in chiaroscuro. De aangrenzende werel-
den stoten elkaar hier niet af, maar zoeken el-
kaar op. De zinnen spelen op elkaar in als de in-
strumenten van een orkest. Iedere dramatische 
handeling staat in het verlengde of in contrast 
met het grondthema van de liefde als creatieve 
kracht. Het woud als decor biedt een mooie me-
tafoor voor deze scheppende levenskracht.

Segals visie op de liefde komt overeen met 
het overwinnen van de tragedie. De lichtheid 
van de liefde heeft, zo merkt hij op, een regene-
ratief karakter. Liefde leidt tot wedergeboorte; 
liefde overwint de dood. Liefde kan een gebaar 
zijn van herstelde harmonie die uitmondt in een 
epifanie. In de tragische constructie van de wer-
kelijkheid manifesteert zich de retoriek van de 
dood. Ik zie in deze komisch-romantische con-
structie de retoriek van het leven.66 

De adolescent als cliché De adolescent 
spreekt loze woorden zonder betekenis; ze beli-
chamen geen doorvoelde waarden. Ieder woord 
krijgt daardoor iets overdrevens. Het worden 
hyperbolen. Ze overbelichten wat niet aanwezig 
is en overstemmen zodoende een onderliggen-
de leegte. De betekenis van de tekst verbleekt. 
Schoonheid vervalt tot kitsch. Liefde verwordt 
tot sentimentaliteit. 

Het zwart van de letters

66 Het romantische genre en het komische genre ko-
men soms dicht bij elkaar in de buurt. Segal stelt dat 
komos een combinatie is van chaos en eros. Hij stelt ten 
aanzien van Shakespeare: “In Shakespeare love is renewal, 
regeneration, and rebirth” (2001, 296).
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HET WIT TUSSEN DE WOORDEN

De protagonist Rosalinde wordt hoorbaar 
in het wit tussen “Through all the world bears 
Rosalind.” Het wit is de ruimte waar de tekstre-
laties tot stand komen. Rosalinde spreekt niet 
in hyperbolen. Ze leest niet andersmans tekst.  
Rosalinde schrijft haar eigen toneelstuk en ver-
kleedt zich daarvoor als Ganymedes. Liefde is 
voor haar geen rijmelarij. Haar taal is eigenzin-
nig, nuchter, humoristisch en tegelijk poëtisch.   

Een goed voorbeeld is hoe de verliefde Ro-
salinde niet zwelgt in emotie, maar nuchter op-
merkt: “There is a man haunts the forest that 
abuses our young plants with carving Rosalind 
on their barks” (3.2.326–27). Ze geeft daarmee 
aan ondanks haar verliefdheid ook te beschik-
ken over een relativerende humor, en de rijme-
larij niet helemaal serieus te nemen.

“Love,” zo merkt ze op, “is merely a madness, 
and I tell you, deserves as well a dark house and 
a whip as madmen do; and the reason why they 
are not so punished and cured is that the lunacy 
is so ordinary that the whippers are in love too” 
(3.2.359–62).   

Kortom, in plaats van te zwelgen in emoties, 
blijft Rosalinde helder en gevat. Ze herhaalt niet, 
maar neemt een eigen standpunt in. Ze reageert 
door dwars te kijken, de ene keer als feministe 
avant la lettre met haar “woman’s wit” (4.1.138), 
de andere keer in een homo-erotisch rollenspel 
met de door conventies verblinde Orlando.

Rosalinde zet Orlando gekscherend op zijn 
nummer: “if you break one jot of your promise 
or come one minute behind your hour, I will 
think you the most pathetical break-promise, 
and the most hollow lover, and the most un-
worthy of her you call Rosalind that may be 
chosen out of the gross band of the unfaithful” 
(4.1.162–66).

Ted Hughes Ted Hughes beschrijft As You 
Like It als het begin van Shakespeares volwassen 
werk. Hij ziet Arden daarbij als alchemistische, 
mythische ruimte, waarin niet alleen Rosalinde 

Het wit tussen de woorden

...TROUGH 
ALL THE WORLD 

BEARS ROSALIND...

  125

en Orlando tot elkaar komen, maar ook de twee 
broers (één donker en één licht) die met elkaar 
in een ritueel drama zijn verwikkeld.

Rosalinde in het paleis is een metafoor voor 
de kindertijd, Rosalinde in het bos staat sym-
bool voor de adolescentie en Rosalinde opnieuw 
in het paleis toont de volwassenheid. Deze vol-
wassen rol vormt een nieuwe spirituele verbin-
ding met het ego en het universum. In dit alles 
is Rosalinde, aldus Hughes, de verbeelding van 
een psychische functie; de vrouwelijke ziel van 
het personage Orlando, die zich tot mystieke 
hoogte verheft: “She is the femine aspect of Or-
lando’s mythic self ” (1993, 113). Hughes legt 
de nadruk op de psychische dimensie als con-
trast met de fysieke dimensie, die in de carava-
geske wereld aan bod kwam.

Het uitleggen van As You Like It in termen 
van een volwassenwordingsproces kan ik bevat-
ten. Dat volwassenwording ook automatisch 
een proces van spirituele groei betekent, vind 
ik echter aanvechtbaar. Hughes gaat ervan uit 
dat volwassenwording en spiritualiteit aan el-
kaar gelijk zijn. Shakespeare mijdt juist dit soort 
moralisme. Hij denkt niet lineair, maar vanuit 
voortdurend wisselende perspectieven, waarbij 
de waardetoekenning nauw samenhangt met 
het perspectief.

De kritische adolescent De adolescent wordt 
kritisch. Hij leeft in een complexe wereld vol 
vreemdsoortige gebeurtenissen en dubbelzinni-
ge personages. Hij vertoeft in een open ruimte 
en durft af te wijken van de normale route. Hij 
komt in opstand tegen de wetten van de natuur. 
Het sterven van het oude daagt uit tot het schep-
pen van iets nieuws. Het is de opstand tegen de 
natuur door te vervangen wat verdwijnt. Het is 
in alle opzichten het tegengestelde van Caravag-
gio’s duisternis, waar Thanatos heerst en ook de 
jeugd uiteindelijk wordt meegezogen.
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HET ONTSTAAN VAN 
HET VRIJE VERS

Rosalinde speelt een spel met fictie en reali-
teit. Ze is als een vrij vers zonder vaste strofen-
bouw. Ze “schrijft” en “herschrijft” zichzelf af-
hankelijk van het doel dat haar voor ogen staat. 
De ene verschijningsvorm komt daarbij voort 
uit de andere, als vertakkingen van een wortel-
stelsel.

In het paleis moet Rosalinde zich voegen naar 
de rigide “regie” van hertog Frederick en Orlan-
do’s oudere broer Olivier,maar dat verandert in 
het woud van Arden. Daar kan ze als vrouw de 
“many parts” spelen waar Jaques aan refereert 
(2.7.141). Het paradijselijke woud van Arden is 
het decor voor een ongeremd proces van groei 
en bloei. De ruimte is als een droomomgeving 
die alles mogelijk maakt. De meerstemmigheid 
van de personages kan tot leven komen. Iedere 
bocht herbergt een nieuw verhaal. Het is een vi-
tale wereld met zijn eigen wetten. Iedere boom, 
ieder pad, opent de weg naar iets nieuws, een 
onbekende nieuwe ruimte.

Ganymedes biedt Rosalinde alle vrijheid 
die ze nodig heeft. Ze krijgt een andere sekse. 
Ze bevrijdt zichzelf van alle angst door als een 
man met “a gallant curtal-axe upon my thigh” 
(1.3.111) rond te dwalen. De transformatie be-
tekent ook een bevrijding van iedere mogelijke 
seksuele belemmering. Ganymedes flirt bijvoor-
beeld openlijk met Orlando; in “zijn” teksten is 
een duidelijk homo-erotische ondertoon te be-
speuren. Liefde en erotiek laten zich niet langer 
in een monogame, overwegend heteroseksuele 
structuur vangen. Zo wordt Rosalinde als Ga-
nymedes het hof gemaakt door Phoebe, die ze 
enerzijds afwijst, maar met dubbelzinnige uit-
spraken als “I will marry you if ever I marry 
woman” (5.2.104–5) ook aan zich blijft binden. 
Ganymedes staat voor de bevrijde adolescent. 
Het feest gaat door zolang de jeugd duurt, want, 
in de woorden van Rosalinde, “maids are May 
when they are maids, but the sky changes when 
they are wives” (4.1.125–27). Oftewel: na het 
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Uiteindelijk is het Rosalinde die als leading 

lady de epiloog mag uitspreken en daarmee het 
hele stuk herpositioneert. Ze stelt dat het haar 
taak is “to conjure” (Epilogue, 9): ze wil het pu-
bliek ”betoveren.”  In het stuk veranderde Ro-
salinde van een vrouw in een man en van een 
man weer in een vrouw. Hier, in de epiloog, zin-
speelt ze erop dat ze eigenlijk nooit een vrouw is 
geweest. De zinsnede “If I were a woman [...]” 
(Epilogue, 14–15) verwijst naar het historische 
feit dat de vrouwenrollen in Shakespeares tijd 
werden gespeeld door jongens. Alle genderrol-
len lopen nu door elkaar, zodat je als lezer het 
spoor helemaal bijster raakt.

George B. Harrison merkt in Introducing 
Shakespeare (1991) op dat het gebruik van proza 
of van een rijmloos vers in elizabethaanse stuk-
ken veelal een vaste betekenis heeft. Personages 
die een meer verheven standpunt innemen, ge-
bruiken het rijmloos vers. (Harrison 1991, 177). 
Rosalinde doet het allebei. Er ontstaat een barok 
spel tussen alledaags proza en het meer verheven 
vrije vers. In de epiloog spreekt ze op een zelf-
bewuste toon (“If I were a woman”) en verwijst 
ze tegelijkertijd naar de platte werkelijkheid van 
“beards” en “sweet breaths.” Shakespeares para-
doxale spel maakt dat Rosalinde ontsnapt aan 
eenduidige definities.67 

Rosalinde staat uiteindelijk voor een ultieme 
vrijheid. Er zijn geen grenzen meer. Rosalinde, 
die zelfs gender een kwestie van “editing” maakt, 
is de tegenpool van de door clichés geplaagde 
Orlando.68

Harold Bloom Bloom beschrijft in Shake-
speare: The Invention of the Human (1999) de 
schrijvende lezer. Hij schetst de gestalte van Ro-
salinde niet alleen als een liefhebbende heldin 
of mystieke verschijning, maar vooral als een 
oprechte jonge vrouw die, meer dan de overige 
personages, spreekt in een onverbloemde, op-
rechte taal. Rosalinde is een adolescent die bij 
de luisteraars “our most humane faculties” op-
roept (204).

Bloom vervolgt hoe Rosalinde vitaal en mooi 
is, in ziel, lichaam en geest. Ze verdient, volgens 
Bloom, een betere minnaar dan Orlando en een 
betere conversatie dan die met Touchstone en 
Jaques, die met hun liederlijke verzen uitein-
delijk om de kern heen draaien (1999, 205). 
De glorie van Rosalinde en haar spel is volgens 
Bloom “her confidence, and ours, that all things 
will go well” (207).

In dit personage spreekt de tegenpool van 
Caravaggio’s David. Rosalinde is een blijmoe-
dige “representative of life’s possible freedoms” 
(Bloom 1999, 211). 

67 Art-Based Learning kenmerkt zich door een poëti-
sche gedachtestroom. Het begint bij het sprekend object. 
De lezer heeft oor voor de tekst en laat die “uitspreken.” 
Uitspreken is meer horen dan er staat. In het geval van 
Shakespeare is dat het luisteren naar wat Harrison aan-
duidt als de “game […] with words” (1999, 168), de 
“movements of his mind,” en (in het geval van Richard II) 
een “poetical stream of consciousness” (176). 

68 In “Feminist Editing and the Body of the Text” 
(2000) gaat Laurie E. Maguire in op de merkwaardige 
laatste passage van As You Like It, waarin Rosalinde naar 
zichzelf verwijst als “he.” Dit is in het verleden wel aan-
gemerkt als een fout van de redacteur van Shakespeares 
tekst, maar het kan er ook op wijzen dat Rosalinde een 
personage is dat zelf haar gender “stuurt.”
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De wereld van Rosalinde is niet alleen een 
wereld van schoonheid en van natuurlijke lief-
de, maar kent een vrijzinnigheid die de andere 
personages ontberen. 

Walter Pater, die regelmatig door Bloom 
wordt aangehaald, beschrijft in The Renaissan-
ce: Studies in Art and Poetry (orig. pub. 1910) 
deze vrije geestesgesteldheid als waarachtigheid. 
Waarachtigheid is volgens hem de bron, de es-
thetische ervaring: “the power of being deeply 
moved by the presence of beautiful objects” 
(2010, 2). Het is de compositie van een moge-
lijke wereld die de interne logica van een per-
sonage als Rosalinde duidelijk maakt: oprecht, 
mooi en superieur.

In Where Shall Wisdom Be Found? (2004) 
vervolgt Bloom dat Rosalinde bij het oprecht 
uitspreken van haar gedachten niet spreekt vol-
gens de gedragen conventies van de wijsheid, 
maar wijs is. Hamlet verwijst naar the heart of 
darkness, Rosalinde naar de ongerepte natuur.69

De creatieve adolescent De adolescent is cre-
atief geworden. Dit sluit aan bij de bevindingen 
van Eveline Crone in Het puberende brein: over 
de ontwikkeling van de hersenen in de unieke pe-
riode van de adolescentie dat adolescenten “vaak 
vele malen creatiever, idealistischer en vinding-
rijker [zijn] dan volwassenen (2008, 149). Ze 

geeft daarvoor een biologische verklaring, die te 
maken heeft met de ontwikkeling van de her-
senen.

Shakespeare voegt met Rosalinde het beeld 
van de creatieve adolescent toe aan de bestaande 
reeks van beelden. Rosalinde is het verhaal van 
de schoonheid van de adolescent in zijn voort-
durende anders-zijn. Het is de adolescent die 
rollen speelt: een inventief personage dat door 
zijn poëtische vermogen versteende culturele 
structuren achter zich kan laten.

Voor Bloom is Rosalinde zelfs zo’n belang-
rijk personage dat hij As You Like It omdoopt 
tot As Rosalind Like It. Het personage overstijgt, 
anticipeert en kent in haar onbevangen slim-
heid de taal van elk van de overige personages 
(Bloom 1999, 204). Ze is Elizabeth Swann 
(Keira Knightley) in Pirates of the Caribbean. 
Ze is Alice in Tim Burtons Alice in Wonderland. 
C.S. Lewis zou zeggen: hier spreekt het waar-
achtige vrije vers, de “regeneratieve stroom” van 
het hernieuwde leven.

69 Kunst is voor Bloom meer dan emotionele expressie 
of ambachtelijke techniek: het is een vorm van denken. 
In Genius: A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative 
Minds schrijft hij dat Shakespeare een van de grootste 
psychologen was die ooit heeft geleefd (2002, 26). Hij 
doorgrondt in stukken als Hamlet de mens als zelfonder-
zoekend wezen. Sterker nog: het was Shakespeare “[who] 
discovered [or] invented […] the self-recognition of self-
overhearing.” Het luisteren naar het sprekende zelf noemt 
hij daarbij “the royal road to change” (27). In Shakespeare: 
The Invention of the Human (1999) neemt hij de lezer bij 
de hand en laat hem kennismaken met de stemmen af-
komstig uit Shakespeares verschillende toneelstukken. In 
Where Shall Wisdom Be Found? (2004) gaat hij nog een 
stap verder en treedt hij binnen in Shakespeares “possible 
world.” Shakespeare blijkt daarbij een belangrijke bron 

voor kennis en wijsheid die volgens Bloom—naar de 
woorden van Joyce—door zijn omvang en diversiteit het 
werk van Dante, Chaucer en Cervantes overstijgt. Blooms 
favoriete personage, zijn “personal passion,” is naar eigen 
zeggen Rosalinde uit As You Like It. 

Het ontstaan van het vrije vers   129

TOT SLOT

Er ontstaat nu een palimpsest; de nieuwe 
poëtische tekst komt over de voorgaande tragi-
sche tekst te liggen. De oude tekst blijft bestaan, 
maar verdwijnt, net als herinneringen die weg-
zinken, in het onbewuste. Totdat hij—op enig 
moment—weer tot leven wordt geroepen. De 
nieuwe tekst verwijst naar een nieuwe onderlig-
gende metafoor.

Leibniz’ mogelijke werelden doen ons bin-
nentreden in een parallel universum. Hij be-
schrijft in zijn Monadology het universum als 
een reeks monaden: “every Monad is a mirror 
of the universe” (1908, 265). B. Russel legt een 
verband tussen deze verschillende werkelijkhe-
den. Hij beschrijft de verschillende monades 
niet uitsluitend als gesloten ruimtes, maar ook 
als ruimtes met ramen en deuren die een uitweg 
kunnen bieden. Het is mogelijk om van de ene 
in de andere ruimte te komen (2005). De lezer 
wordt een tijdreiziger. Hij doorkruist een onbe-
grensd universum dat zich kenmerkt door poly-
semie: een wereld waarin fictie en werkelijkheid 
door elkaar mogen lopen.70

De parallelle ruimte die nu ontstaat, ken-
merkt zich door een positieve ontologie. Het is 
een lichte wereld die direct in verbinding staat 
met verhalen over de jeugd. Rosalinde, een van 

de iconen van de jeugd, is een representant van 
deze lichte mogelijke wereld.

De wereld van Rosalinde komt in opstand 
tegen het verval in de natuur. Shakespeare laat 
zien hoe de adolescent zich in haar oprecht-
heid en haar anders-zijn aan de wetten van de 
natuur onttrekt. Het is zijn toneelstuk van de 
liefde, wat hij twee jaar eerder schrijft dan zijn 
toneelstuk van de dood: Hamlet. Rosalinde ont-
snapt uit Plato’s grot. Ze klimt op naar de we-
reld van de ideeën. De jonge Rosalinde vertelt 
het verhaal van iemand die zegt wat ze denkt en 
denkt wat ze zegt. De schoonheid van Rosalinde 
berust op de innerlijke vrijheid van het perso-
nage om ieder willekeurig terrein te betreden. 
Het is de positieve wereld van het licht en het 
leven. Deze manier van in het leven staan geeft 
Rosalinde aan het einde, terwijl ze zich ontdoet 
van alle schijn en ook de speler achter Rosalinde 
zich onthult,  zelfs het recht de epiloog uit te 
spreken. Een dergelijke ontwikkeling naar vrij-
heid vinden we ook terug bij Woolfs personage 
Orlando. De schoonheid schuilt in het spel 
met rollen en identiteiten dat Judith Butler in 
“Sekse, gender en verlangen” aanduidt als een 
open coalitie (2000, 50)—een reactie op een 
verstarde identiteit, die afhankelijk van het doel 
kan wisselen (35).

70 Hoe fictie en werkelijkheid door elkaar kunnen lo-
pen wordt onder meer uitgelegd door John Rajchman. 
Hij beschrijft in zijn introductie op de vertaling van Gilles 
Deleuzes Pure Immanence (2001) diens ervaringsleer, die 
ervan uitgaat dat er geen “sensus communis” bestaat. Het 
kunstwerk is volgens Rajchman een goede bron omdat 
het wél een samenhang vertoont. Evenzo richt ABL zich 
op kunstwerken. Het “sprekend object” vertaalt Rajch-
man in deleuziaanse termen als een “logic of sensations.” 
Deleuze maakt volgens de auteur een stap naar een “logic 
of multiplicity,” hetgeen vergelijkbaar is met het idee van 
parallele possible worlds. Tenslotte komt hij uit in een we-
reld van een “constructivist logic of unfinished series,” wat 
het gebied is van storytelling.

De logische ervaringsleer van Deleuze is, volgens Rajch-
man, een door Hume, Nietzsche en Bergson geïnspireerd 
kennisproces van een zich ontvouwende complexiteit. In 
plaats van eenvoud ontstaat gedurende het proces een 
“immanent plane” dat, anders dan het bewustzijn, het 
karakter heeft van een “work in progress”: een reëel, on-
gedifferentieerd en daardoor ook wat vage ervaring van 
singulariteiten. Net als Bollas ziet Rajchman denken niet 
als een proces dat steeds meer zekerheid geeft, maar eerder 
als een proces dat nuanceert en compliceert zonder zeker-
heid te bieden. 
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Het is tijd om een brug te slaan naar het 
middenpaneel van dit drieluik: het werk van 
Virginia Woolf. Richard Halpern beweert in 
Shakespeare Among the Moderns (1997) dat 
Shakespeare er is voor de massa en Woolf voor 
de minderheid. Oordelen als deze zijn naar mijn 
overtuiging even onzinnig als onjuist. Via de 
dialoog met het middenpaneel van dit drieluik 
hoop ik op basis van de methode van Art-Based 
Learning te laten zien hoe beide relevante bron-
nen van kennis bieden.71 

71 Het belang van kunst als bron van kennis wordt 
onder meer bepleit door Hubert Damisch en Ernst van 
Alphen. Van Alphens essay “Het intellectuele museum” 
(1998b) roept op tot een andere manier van kunstbe-
schouwen en een andere positionering van het museum: 
niet als archief van werken of een plaats voor emotionele 
gewaarwordingen en ervaringen, maar als een plek voor 
intellectuele arbeid. Van Alphen is van mening dat de 
museumeducator de kunst niet langer moet willen verkla-
ren in relatie tot andere kunst. Hij moet, net als de con-
ceptuele kunstenaar, de kunst gebruiken om iets te zeggen 
over de wereld om hem heen. Het museum wordt een in-
tellectuele ontmoetingsplaats waar aan de hand van kunst 
over de wereld buiten het museum wordt gesproken.

Tot slot   131126
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He – for there could be 
no doubt of his sex, though 

the fashion of the time did some-
thing to disguise it – was in the 
act of slicing at the head of a 

Moor which swung from the raft-
ers. It was the colour of an old 
football, and more or less the 

shape of one, save for the sunken 
cheeks and a strand or two of 

coarse, dry hair, like the hair of 
a cocoanut. Orlando’s father, 

or perhaps his grandfather, had 
struck it from the shoulders of a 
vast Pagan, who had started up 

under the moon in the barbarian 
fields of Africa; and now it swung, 

gently, perpetually, in 
the breeze which never ceased 

blowing through the attic rooms 
of the gigantic house of the 

lord who had slain him.

III.2.1: Sally Potter, Orlando (film still), 1992 
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2. DOORWERKING: 
    VIRGINIA WOOLF

INLEIDING

Het sprekend object dat in het middenpa-
neel aan bod komt, betreft een fragment uit Or-
lando, een fictieve biografie van Virginia Woolf 
(afb. III.2.1). Op 22 maart 1928 schrijft Virgi-
nia Woolf in haar dagboek: “Jazeker, af – Or-
lando – op 8 oktober begonnen als een grap; 
en inmiddels wat al te lang naar mijn zin. Mis-
schien valt het wel tussen twee stoelen, is het te 
lang voor een grapje, en te lichtvoetig voor een 
degelijk boek” (1999, 155).72 

Virginia Woolfs fictieve biografie gaat over 
een jonge dichter die gedurende vier eeuwen 
nauwelijks ouder wordt: een jongen die vrouw 
wordt en een persoonlijke ontwikkelingsweg 
gaat. In dit verhaal wordt de adolescent als dich-
ter steeds zichtbaarder.

Orlando  Het boek begint met het verhaal 
van de jonge dichter in spé. Orlando leeft aan 
het hof van koningin Elizabeth, aan het einde 
van de zestiende eeuw. Hij behoort tot Eliza-
beths meest geliefde dienaren. De ouder wor-
dende koningin (Quentin Crisp in de gelijkna-
mige film) ervaart in Orlando (Tilda Swinton) 

de kracht van de jeugd, die haar in leven houdt 
gedurende een onophoudelijk proces van ver-
eenzaming en lichamelijk verval. Orlando voelt 
zich omringd door weelde en geniet de bescher-
ming van het hof.

Op een winterse dag verschijnt een Russische 
gezant. Een van de leden van diens adellijke ge-
volg is de beeldschone Sasha. Orlando ziet haar 
aanvankelijk aan voor een man. Hij raakt spoor-
slag verliefd. De liefde is echter geen lang leven 
beschoren. Sasha kiest voor plezier en niet voor 
een duurzame relatie. Ze sluipt weg in de nacht 
en haar schip verdwijnt achter de horizon. Or-
lando ervaart voor het eerst de ineenstorting van 
het paradijs.

Terwijl hij zijn liefdesverdriet probeert te ver-
werken, valt Orlando in een zeven dagen duren-
de slaap en zoekt vervolgens troost in het schrij-
ven. Hij wil dichter worden. Het kasteel dat hij 
heeft gekregen van Elizabeth, als dank voor zijn 
diensten, wordt omgetoverd tot de bibliotheek 
van een schrijver. Hij kiest Greene, een naam 
ontleend aan een tijdgenoot van Shakespeare, 
als zijn leermeester. Deze blijkt echter een be-
drieger te zijn die uit is op geld en roem. In een 
publicatie, Visit to a Nobleman, maakt hij de na-
ieve Orlando met de grond gelijk.

In het tweede deel van het verhaal komt het 
thema van het anders-zijn aan bod. Omdat hij 
het vertrouwen heeft verloren in alles wat hem 
lief is, besluit Orlando het aanbod aan te nemen 
om ambassadeur te worden. Hij wordt belan-
genbehartiger van de Engelse troon in Constan-
tinopel. De situatie in het Ottomaanse rijk is 
echter instabiel en na een periode van relatieve 
rust breekt er een burgeroorlog uit.

Orlando ligt op zijn kamer en valt (voor de 
tweede keer) in een diepe slaap die opnieuw ze-
ven dagen duurt. Hij ontwaakt, maar nu com-
pleet veranderd. Orlando is een (jong)volwassen 
vrouw geworden. De verhoudingen in het land 
veranderen. Orlando verandert. Hij, die nu een 
zij is geworden, besluit de woestijn in te trek-
ken. In de onaangetaste natuur van de woestijn 

Inleiding

Let me imagine, since facts are so hard to come by, what 
would have happened had Shakespeare had a wonderfully gifted 

sister, called Judith let us say. 
—Virginia Woolf 2000, 48

72 Woolfs A Writer’s Diary (1953), door Joop van Hel-
mond vertaald als Schrijversdagboek (1999), is een selectie 
van de 26 delen met dagboekaantekeningen die Woolf 
maakte tussen 1915 en 1941 (tot vier dagen voor haar 
dood) en is samengesteld door Leonard Woolf. In het 
dagboek gaat de schrijfster in op ieder boek dat zij ter 
hand neemt. De fragmenten in het dagboek over Orlando 
(1928) zijn beperkt. Dit kan onder meer samenhangen 
met het feit dat Leonard Woolf in het voorwoord schrijft 
dat hij The Waves, To the Lighthouse en Between the Acts 
ziet als belangrijke literaire werken. De rest, dus ook Or-
lando, noemt hij lezenswaardig maar literair van een min-
der hoog gehalte.
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hervindt ze zich. De wereld van de woestijnvol-
ken is echter niet de hare. Ze voelt zich een bui-
tenstaander en besluit als vrouw terug te keren 
naar Engeland.

De achttiende en negentiende eeuw volgen 
elkaar in een rap tempo op. Orlando blijkt, om-
dat ze een vrouw is geworden, alles te zijn ver-
loren. Rechtszaken volgen. Ze ontmoet nieuwe 
rijke en geleerde vrienden, die haar als vrouw 
echter nauwelijks serieus nemen. Alleen tijdens 
nachtelijke bezoeken aan obscure cafés kan ze 
een beetje zichzelf zijn.

In het laatste deel beschrijft Woolf de vol-
groeide, vrije dichter. Het decor is de negen-
tiende en twintigste eeuw: het Victoriaanse en 
Edwardiaanse Engeland. Orlando ontmoet de 
man van haar dromen: Shelmerdine, een avon-
turier, globetrotter en, net als zij, man en vrouw 
tegelijk. Ze trouwen en krijgen een kind. Het 
is 1928, het moment van het verschijnen van 
Woolfs boek, als ook Orlando haar eerste grote 
werk publiceert. Ze is dan in de dertig en oogt 
nog even jong als in het begin van het verhaal, 
al leeft ze al vierhonderd jaar.

Peter Blos Blos beschrijft in On Adolescen-
ce dat Orlando een verhaal is over het vrouw-
worden (1966, 148). Hij preludeert daarmee 
op wat ik nader zal onderzoeken als we dieper 
ingaan op de wereld van de slapende, dromende 
en fantaserende adolescent. “Becoming a poet”: 
de jeugd transformeert van strijder tot dichter, 
waarbij losse fragmenten net als bij de montage 
van een film een nieuw beeld vormen.73

Inleiding

73 Peter Blos besteedt in On Adolescence: A Psychoana-
lytic Interpretation expliciet aandacht aan Orlando: “The 
theme of bisexuality in the girl is most intriguingly told 
by Virginia Woolf in Orlando, in which the main cha-
racter is transfigured from man to woman” (1966, 83). 
Blos beschrijft Orlando niet alleen als een voorbeeld van 
genderbending maar ook als een illustratie van een proces 
van “self-realization” en de “various roles the maturing 
self learns to live with” (148).
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HE... IT...
ORLANDO

3. WOOLF: HYPNOS - 
DE SLAPENDE IDENTITEIT
VAN DE JEUGD

DE STROOM VAN DE TIJD  

Tijdreeks Ik begin dit deel van het drieluik 
met de opening van Orlando. Het fragment stelt 
mij in staat om te zien hoe een klein detail als 
dit kan werken als index voor het hele werk. 
Het biedt toegang tot een verdere verdieping 
van het verschijnsel adolescentie, met de focus 
op de esthetiek als antwoord op de tragiek van 
het bestaan. De centrale vraag behelst wederom 
die naar het verhaal van de adolescent.

Als je het boek openslaat kom je in aanra-
king met een taal die werkt als een dromerige 
opeenvolging in de tijd. William James’ begrip 
stream of consciousness wordt vaak in verband 
gebracht met het werk van Woolf en manifes-
teert zich vanaf de eerste zin. Net als Laurence 
Sternes The Life and Opinons of Tristram Shandy 
(1759) heeft de tekst een sterk serieel karakter 
en een toevallige, improviserende toets. Het is 
een compositorische benadering die in de psy-
choanalyse—in mijn ogen ten onrechte genera-
liserend—wel eens wordt aangemerkt als vrou-
welijk en zo tegenover de statische, mannelijk 
composities wordt geplaatst.

Henri Bergson De taalstroom verwijst vol-
gens sommige Woolf-deskundigen naar Henri 
Bergsons élan vital, de levenskracht van de 
woorden. Ann Banfield ontkent echter nadruk-
kelijk de relatie tussen het werk van Bergson en 
dat van Woolf. Zij benadrukt juist dat we, voor 
het vaststellen van de interne logica van de tekst, 
meer naar Engeland dan naar Frankrijk moeten 
kijken. Het denken van Woolf is volgens die vi-
sie dan vooral terug te voeren op de epistemo-
logie van Moore, Fry en Russell en vindt zijn 
grondslag in het moderne Engelse denken, be-
ginnende bij de Schotse filosoof David Hume. 
Banfield schrijft: “The universe of Virginia 
Woolf ’s novels is a monadology whose plura-
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lity of possible worlds includes private points of 
space and time unobserved, unoccupied by any 
subject” (2000, 1). De schijnbare improvisaties 
vormen daarmee geen aaneengesloten lijn, maar 
een atomistisch spectrum dat zich kenmerkt 
door:

1. Denken in continuïteit: Woolfs adolescent 
kenmerkt zich door eindeloze reeks primaire 
en secundaire associaties, die zich als een sub-
jectieve bewustzijnsstroom, als golven van licht 
en geluid, manifesteren. Het is een atomistische 
wereld, maar ook een wereld van een regelma-
tige tijd en accentindeling—een wereld van 
continuïteit binnen een onzichtbaar uitdijend 
universum. 

2. Denken in contiguïteit: Woolfs adolescent 
kenmerkt zich door een manier van denken in 
aangrenzende gebieden. De tekst heeft een me-
tonymisch karakter; de vrijheid van de psyche 
en niet de beperking van het lichaam staat cen-
traal. De continguïteit creëert een universum 
van “particularia.”

3. Denken in polysemie: Woolfs adolescent 
kenmerkt zich door een gevarieerde, rijke en 
veelkleurige innerlijke werkelijkheid, waar vrij-
heid voor het afwijkende en een veelheid aan 

betekenissen steeds meer op de voorgrond tre-
den. De polysemie ontwikkelt zich door de ver-
schillende samenstellingen tot een dynamisch 
complex. Woorden vlechten ineen tot een beeld.

Een continue lijn van Shakespeare naar 
Sterne en Woolf wordt hoorbaar. In “Shake-
speare’s Sister” (A Room of One’s Own, 2000; 
orig. pub. 1929) schetst Woolf een beeld van de 
shakespeariaanse adolescent die de taal van de 
psyche spreekt. Caravaggio heeft de adolescent 
in zijn lichamelijkheid beschreven en becom-
mentarieerd. Daarbij stond het biologische pro-
ces centraal en bleek de schilderkunst hier een 
uitstekend medium voor te zijn. Shakespeare 
en Woolf becommentariëren de adolescentie 
in respectievelijk As You Like It en Orlando als 
een psychologisch verschijnsel. De literatuur is 
daarvoor een zeer geschikt medium.

Het thema waar alles om draait bij Virginia 
Woolf is de jeugd als identiteitsproces. Drie 
subthema’s komen aan bod: identiteit, alteriteit 
en fictionaliteit. Het betreft de wording van het 
individu als een proces van ontwaken; de slaap 
(Hypnos), de droom (Morpheus) en de fanta-
sie (Phantasmos) vormen de drie belangrijkste 
stadia.74

De stroom van de tijd

74 Virginia Woolf schrijft in hetzelfde jaar als Orlando 
de uitwerking van een lezing op Girton College, Cam-
bridge: A Room of One’s Own. Woolf introduceert daar Ju-
dith, de denkbeeldige zus van Shakespeare, die doorleeft 
in een personage als Orlando. De “zus” van Shakespeare 
stierf jong. Ze schreef nooit een woord. Woolf is echter 
van mening dat “this poet who never wrote a word and 
was buried at the cross-roads still lives. She lives in you 
and me, and in many other women, who are not here to-
night, for they are washing up the dishes and putting the 
children to bed. But she lives; for great poets do not die; 
they are continuing presences; they need only the oppor-
tunity, as I think, it is now coming within your power to 
give her” (2000, 111–12). Het onderliggende thema van 
deze lezing is daarmee de vrouw in de kunst. Woolf legt 
een verbinding tussen Shakespeare, Sterne, Coleridge, 

Keats en Proust. Alle vijf de auteurs kenmerken zich door 
een sterke mate van androgynie. “Shakespeare was andro-
gynous; and so were Keats and Sterne and Cowper and 
Lamp and Coleridge. Shelley perhaps was sexless. Milton 
and Ben Jonson had a dash too much of the male in them. 
So had Wordsworth and Tolstoy. In our time Proust was 
wholly androgynous, if not perhaps a little too much of a 
woman” (2000, 102). Androgynie is voor Woolf een ken-
merk van ideale creativiteit.
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De ontwikkelende adolescent De woolfi-
aanse poëtische adolescent kenmerkt zich door 
het accent dat, net als bij de opbouw van een 
verhaal, op groei en ontwikkeling ligt. Deze po-
etische adolescent verzet zich tegen de tragische 
immobiliteit van Caravaggio’s adolescent. De 
adolescent in chiaroscuro, het donkere denken 
en het gebied van de dood, verdwijnt naar de 
achtergrond. De “retoriek van het leven” doet 
zijn intrede. Het lichte denken verschijnt: een 
bewustzijnsstroom die zich qua vorm en inhoud 
kenmerkt door beweging, door leven, door een 
opwaarts streven naar volmaaktheid. 

De wereld van de adolescent die nu ter spra-
ke komt heeft het organische karakter van im-
provisatie. Het betreft een schoonheid die J.S. 
Bruner in Actual Minds, Possible Worlds (1986) 
meer een associatieve vorm van denken (A-den-
ken) noemt dan een logische en rationele vorm 
van denken (R-denken). Het patroon dat hier-
aan ten grondslag ligt, heeft de trekken van een 
positieve ontologie.75 

De stroom van de tijd

75 Art-Based Learning past meer bij Jerome Bruners 
associatieve manier van denken dan bij een rationele 
manier van denken. In Making Stories: Law, Literature, 
Life (2002) stelt Bruner hoe literatuur “offers alternative 
worlds that put the actual one in a new light” en hoe“[i]
t explores human plights through the prism of imagina-
tion” op een meer subversieve dan pedagogisch verant-
woorde wijze (10–11). Literatuur heeft volgens Bruner 
een aantal voordelen ten opzichte van beeldende kunst 
omdat het “human plans gone off the track” kan schilde-
ren. Literatuur kan met behulp van de genretheorie den-
ken in redelijk voorspelbare vormen en op grond daarvan 
helpen “to restore or to cope with the situation” (31).
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WOORDEN ALS ZINNEN
 
Fixatie Orlando, zoals hij hier in de eerste 

alinea valt te beluisteren en zich uitspreekt in 
de eerste twee hoofdstukken, is geen gespleten 
figuur maar een schijnbaar homogeen persona-
ge, passend bij een eenvoudige plot die je mee-
neemt in een besloten, evenwichtige wereld. De 
wereld van Chronos verdwijnt. De wereld van 
Thanatos vervliegt. We treden nu binnen in de 
wereld van Hypnos, in de Griekse mythologie 
de zoon van Nyx en broer van Thanatos.

Het eerste woord uit het gekozen tekstfrag-
ment, “He,” is een Wortsatz, een enveloppe. De 
gefragmenteerde held is een slaapwandelend ob-
ject geworden. Hij toont maar een fractie van 
het melancholische, peinzende subject en geen 
bewust handelend subject. Het is een personage 
dat spreekt, al blijven zijn beweegredenen ge-
heim. De klassieke schoonheid: perfect in zijn 
lichamelijke verhoudingen, maar zonder her-
kenbare binnenkant.

De verteller in dit verhaal beantwoordt aan 
het beeld dat Michel Chion schetst van de 
acousmetre in The Voice in Cinema (1999). Deze 
figuur bevindt zich achter een denkbeeldig gor-
dijn en becommentarieert de handeling van een 
in belangrijke mate onzichtbaar personage. De 
verteller beschrijft Orlando en voorziet hem op 
licht ironische wijze van commentaar. De vertel-
ler heeft al vertoefd in de wereld van de absolute 
schoonheid, waar Orlando nog geen toegang tot 
heeft.

De “he” is de derde persoon. De “ik,” de 
adolescent, is de eerste persoon en is nog niet 
ontwaakt. Door het gebruik van “he” ontstaat 
de indruk van een observatie. Het maakt de 
hoofdpersoon ongrijpbaar, net als het personage 
Mrs Dalloway in het gelijknamige boek (1925). 
“He” is een verschijnsel, het woord van de acous-
metre. Het is mogelijk een dichter, maar dan 
vanuit een extern perspectief bezien.

De enige “me” in dit verhaal is de vertel-
ler: een personage dat imaginair samenvalt met 
Virginia Woolf. Deze biografische interpretatie 

Woorden als zinnen
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correspondeert met het feit dat het verhaal van 
Orlando een humoristische en liefdevolle ver-
wijzing is naar het leven van Virgina Woolfs 
vriendin Vita Sackville-West, aan wie het boek 
is opgedragen. Nigel Nicholson, de zoon van 
Sackville-West, noemde Orlando daarom “de 
langste liefdesbrief ooit.” Woolfs acousmetre kan 
ook samenvallen met het alter ego van Orlando, 
al gaat het niet om een autobiografie maar om 
een (fictieve) biografie van Orlando.

Het samenvallen van de verteller en Virginia 
Woolf wordt goed uitgebeeld in de toneelbewer-
king van Orlando door het Oostpooltheater in 
Arnhem, gebaseerd op een bewerking van Joeri 
Vos. De verhouding verteller/Orlando werd 
vormgegeven door het toneel in twee helften te 
verdelen. Links—voor de toeschouwers—zagen 
we de helft van de romanpersonages. De rech-
terzijde was het terrein van de verteller. Voort-
durend gaven ze elkaar het stokje over.76

Roman Jakobson Jakobson wijst er in “Two 
Aspects of Language” (2004) op dat een betoog, 
een proces van betekenisgeving, langs twee lij-
nen kan lopen: die van de simulariteit (gelijke-
nis) en die van de contiguïteit (aangrenzend-
heid). Hypnos’ wereld, de slapende wereld die 
hier aan de orde is, sluit nog het meest aan bij 
die van de simulariteit. De wereld is nog wat het 
is: de koning is de koning, de leraar is de leraar, 

de geliefde is de geliefde. Dat is wat Orlando’s 
denkwereld beheerst in hoofdstuk een en twee 
van het eerste deel.

Deze wereld van simulariteit is nog statisch. 
Orlando as a Boy, de afbeelding op de voorkant 
van de oorspronkelijke Hogarth-editie van Or-
lando in 1928, sluit daarbij aan: een jongen, 
gekleed in een deftig kostuum, die geforceerd 
bij een tafel staat in een pose die niet past bij 
zijn leeftijd. Het is een statische, verticale pose. 
De wereld van simulariteit heeft hier een hiërar-
chisch karakter en heeft de schijn van rust. Er 
wordt een homogene wereld van gedragen een-
voud gepresenteerd. 

De mogelijke wereld waarin we ons nu be-
vinden is de wereld van een gesloten monade. 
De gordijnen zijn dicht. De gesloten monade is 
heel anders dan Bertrand Russells open monade 
(die meer aansluit bij het derde deel van Orlan-
do). Russell beschrijft de wereld van de monade 
als een wereld met open ramen en deuren, die 
voortdurend in relatie staan met aangrenzende 
gebieden in tijd en ruimte. Dit is hier nog niet 
het geval.

Robert Wilson, die samen met Philip Glass 
aan de wieg heeft gestaan van de opera Einstein 
on the Beach (1976), maakte het decor voor een 
theaterbewerking van Orlando die is gespeeld in 
Berlijn (1989), Parijs (1993, met Isabelle Hup-

Woorden als zinnen

76 De theatertekst van Orlando van Joeri Vos is gepu-
bliceerd onder de naam Orlando: werkboek. Joris van der 
Meer zegt over de tekst: “De bewerking van Orlando door 
Joeri Vos is niet alleen een vloeiende navertelling van een 
indrukwekkend verhaal. Vos spiegelt Woolfs zelfreflexie-
ve onderzoek naar het biografisch genre in een tekst die 
naast een poging de essentie van de biografie te vangen, 
ook het hoe en waarom van deze boekbewerking zelf ter 
discussie stelt. Bij mondde van, en in samenwerking met 
de acteurs – de ondertitel is niet zonder reden: Werkboek 
– bevraagt hij begrippen als dialoog en speelstijl en de 
noodzaak van theater. Met de toevoeging van eigen tek-
sten laat hij bovendien zijn eigen stem horen. Dit alles 
maakt deze versie van Orlando tot een bewerking en een 
nieuwe theatertekst ineen. Een tekst die zich misschien 
niet voegt naar de klassieke traditie, maar deze juist tot 

onderwerp maakt en zo, geïnspireerd door Virginia Woolf 
zelf, ook recht wil doen aan de grote reikwijdte van Or-
lando” (in Vos 2009, 3).
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pert in de titelrol), Engeland (1996) en Taiwan 
(2009). Het eerste decorbeeld is, heel toepasse-
lijk, een dicht gordijn, een beeld van een kinder-
lijke, gesloten wereld. Hier is nog weinig plek 
voor een nieuwe identiteit.77

De slapende adolescent De adolescent die 
oprijst na het lezen van het eerste deel van Or-
lando roept vooral het beeld op van de jongeling 
met een nog slapende identiteit. Dit komt over-
een met wat Blos aanduidt als de vroege adoles-
centie, die zich kenmerkt door een “free floating 
object libido” (1966, 75). Dit beeld past binnen 
de allegorie van de poëtische adolescent.

De jeugd zoals we die ontmoeten in Orlando 
kenmerkt zich door een receptieve houding. Hij 
wordt geportretteerd met een uiterlijke schoon-
heid en een (nog) verborgen, alles in zich op-
nemende binnenwereld. De adolescent is een 
mysterie. We kunnen slechts gissen naar wat hij 
denkt en voelt. We kunnen slechts afgaan op 
de houding en de gebaren van het personage. 
Een soort innerlijke slaap overheerst. Een eigen 
identiteit ontbreekt nog. De spanning die voel-
baar is, maakt nieuwsgierig naar het moment 
van ontwaken van deze identiteit. Woolf schetst 
dit prenatale stadium van de adolescentie in zijn 
onaangetaste, onbewuste, schimmige, harmoni-
euze toestand.

Woorden als zinnen

77 Het werk van Roman Jakobson helpt om de alle-
daagse wereld te onderscheiden van de poëtische wereld. 
Jan van Luxemburg, Mieke Bal en Willem Weststeijn 
benadrukken hoe bij alledaags taalgebruik de referienti-
ele functie domineert. Teksten gericht op emoties heb-
ben een emotionele functie. Teksten gericht op hoe iets 
gezegd wordt hebben in de eerste plaats een poëtische 
functie (1999, 37). De poëtische functie kan worden her-
kend aan het veelvuldig voorkomen van overeenkomsten 
en opposities (equivalentie) in metrum, klank, syntaxis 
(zinsbouw) en betekenis (semantiek). Jakobson en Jan 
Mukarovsky introduceerden het begrip “esthetische func-
tie,” hetgeen iets ruimer kan worden opgevat dan de po-

etische functie. De esthetische functie hoeft niet gepaard 
te gaan met een afwijkende syntaxis. De nadruk op het 
esthetische verzwakt de oriëntatie op de praktische doe-
len en maakt de uitdrukkingswijze belangrijker dan de 
inhoudelijke oriëntatie (Van Luxemburg et al. 1999, 39). 
Orlando is, in mijn analyse, een exponent van deze esthe-
tische oriëntatie.

  141

-FOR THERE
COULD BE...

HET RITME VAN DE TEKST 

Meanderen  Het tekstfragment uit Orlando 
vervolgt—na het eerste woord “He”—zijn weg 
in een meanderende stroom van woorden: “for 
… there … could … be.” Dit is een ogenschijn-
lijk improviserende techniek die past bij het 
onderwerp. De woorden in het fragment van 
Woolfs boek bewegen, buigen af en vervolgen 
hun weg via een andere lijn. Het is een rustige, 
welhaast jazzy verteltrant die bestaat uit een 
ritmische, rijmende onderstroom waarop de 
woorden als bootjes varen. De stroom kent een 
traag, mijmerend ritme zonder duidelijk einde.

Lezen is niet alleen het luisteren naar de ver-
heffingen, maar ook naar het gelijkmatige ritme 
dat de woorden voortstuwt. Lezen is luisteren. 
Het vraagt om mee te bewegen en niet te inter-
fereren. Wil je de stroom kunnen volgen, dan 
stel je vragen. Zo’n vraag van de lezer vormt de 
wegwijzer voor de keuze van het moment waar-
op een fragment zich kan openbaren. 

Het actief stellen van vragen brengt je voor-
uit in het netwerk van taaluitingen, dat zich 
gaandeweg ontwikkelt tot een imaginatieve 
werkelijkheid. Zo verschijnt, pennenstreek na 
pennenstreek, de jonge dichter als mogelijk-
heid. De woorden “there could be” verwijzen 
naar mogelijkheden in plaats van zekerheden.

De verbeelding ontstaat. In dit geval heeft 
die verbeelding veel weg van een laatimpressi-
onistisch schilderij. Een kleurrijk spel ontvouwt 
zich; de mooie jongeling met een subtiele inter- 
en intrasystematische dynamiek komt tot leven 
(Blos 1966, 75). De regelmatige heffingen en 
rusten ontvouwen zich in de tijd. De begelei-
dende interpuncties, rijmen, alliteraties en rit-
mes vormen een logisch samenhangend geheel. 
Woolf componeert met woorden en pauzes een 
evenwichtig samenhangende tekst, gebaseerd op 
een eenduidige opvatting over de jeugd.

Het ritme van de tekst136



  140

pert in de titelrol), Engeland (1996) en Taiwan 
(2009). Het eerste decorbeeld is, heel toepasse-
lijk, een dicht gordijn, een beeld van een kinder-
lijke, gesloten wereld. Hier is nog weinig plek 
voor een nieuwe identiteit.77

De slapende adolescent De adolescent die 
oprijst na het lezen van het eerste deel van Or-
lando roept vooral het beeld op van de jongeling 
met een nog slapende identiteit. Dit komt over-
een met wat Blos aanduidt als de vroege adoles-
centie, die zich kenmerkt door een “free floating 
object libido” (1966, 75). Dit beeld past binnen 
de allegorie van de poëtische adolescent.

De jeugd zoals we die ontmoeten in Orlando 
kenmerkt zich door een receptieve houding. Hij 
wordt geportretteerd met een uiterlijke schoon-
heid en een (nog) verborgen, alles in zich op-
nemende binnenwereld. De adolescent is een 
mysterie. We kunnen slechts gissen naar wat hij 
denkt en voelt. We kunnen slechts afgaan op 
de houding en de gebaren van het personage. 
Een soort innerlijke slaap overheerst. Een eigen 
identiteit ontbreekt nog. De spanning die voel-
baar is, maakt nieuwsgierig naar het moment 
van ontwaken van deze identiteit. Woolf schetst 
dit prenatale stadium van de adolescentie in zijn 
onaangetaste, onbewuste, schimmige, harmoni-
euze toestand.

Woorden als zinnen

77 Het werk van Roman Jakobson helpt om de alle-
daagse wereld te onderscheiden van de poëtische wereld. 
Jan van Luxemburg, Mieke Bal en Willem Weststeijn 
benadrukken hoe bij alledaags taalgebruik de referienti-
ele functie domineert. Teksten gericht op emoties heb-
ben een emotionele functie. Teksten gericht op hoe iets 
gezegd wordt hebben in de eerste plaats een poëtische 
functie (1999, 37). De poëtische functie kan worden her-
kend aan het veelvuldig voorkomen van overeenkomsten 
en opposities (equivalentie) in metrum, klank, syntaxis 
(zinsbouw) en betekenis (semantiek). Jakobson en Jan 
Mukarovsky introduceerden het begrip “esthetische func-
tie,” hetgeen iets ruimer kan worden opgevat dan de po-

etische functie. De esthetische functie hoeft niet gepaard 
te gaan met een afwijkende syntaxis. De nadruk op het 
esthetische verzwakt de oriëntatie op de praktische doe-
len en maakt de uitdrukkingswijze belangrijker dan de 
inhoudelijke oriëntatie (Van Luxemburg et al. 1999, 39). 
Orlando is, in mijn analyse, een exponent van deze esthe-
tische oriëntatie.

  141

-FOR THERE
COULD BE...

HET RITME VAN DE TEKST 

Meanderen  Het tekstfragment uit Orlando 
vervolgt—na het eerste woord “He”—zijn weg 
in een meanderende stroom van woorden: “for 
… there … could … be.” Dit is een ogenschijn-
lijk improviserende techniek die past bij het 
onderwerp. De woorden in het fragment van 
Woolfs boek bewegen, buigen af en vervolgen 
hun weg via een andere lijn. Het is een rustige, 
welhaast jazzy verteltrant die bestaat uit een 
ritmische, rijmende onderstroom waarop de 
woorden als bootjes varen. De stroom kent een 
traag, mijmerend ritme zonder duidelijk einde.

Lezen is niet alleen het luisteren naar de ver-
heffingen, maar ook naar het gelijkmatige ritme 
dat de woorden voortstuwt. Lezen is luisteren. 
Het vraagt om mee te bewegen en niet te inter-
fereren. Wil je de stroom kunnen volgen, dan 
stel je vragen. Zo’n vraag van de lezer vormt de 
wegwijzer voor de keuze van het moment waar-
op een fragment zich kan openbaren. 

Het actief stellen van vragen brengt je voor-
uit in het netwerk van taaluitingen, dat zich 
gaandeweg ontwikkelt tot een imaginatieve 
werkelijkheid. Zo verschijnt, pennenstreek na 
pennenstreek, de jonge dichter als mogelijk-
heid. De woorden “there could be” verwijzen 
naar mogelijkheden in plaats van zekerheden.

De verbeelding ontstaat. In dit geval heeft 
die verbeelding veel weg van een laatimpressi-
onistisch schilderij. Een kleurrijk spel ontvouwt 
zich; de mooie jongeling met een subtiele inter- 
en intrasystematische dynamiek komt tot leven 
(Blos 1966, 75). De regelmatige heffingen en 
rusten ontvouwen zich in de tijd. De begelei-
dende interpuncties, rijmen, alliteraties en rit-
mes vormen een logisch samenhangend geheel. 
Woolf componeert met woorden en pauzes een 
evenwichtig samenhangende tekst, gebaseerd op 
een eenduidige opvatting over de jeugd.

Het ritme van de tekst 137



  142

Jacques Lacan Op deze manier wordt taal 
tot een beeld, naar het model van Lacans ima-
ginaire orde. Antoine Mooij spreekt in Taal en 
verlangen: Lacans theorie van de psychoanalyse 
(1987, orig. pub. 1975) over een wereld die aan 
het begin staat van een serie nog te vormen reek-
sen. Het is een wereld van samenhang, traagheid 
en herhaling. 

De “imaginaire orde” is volgens Lacan de 
eerste ontwikkelingsfase waarin een kind zich 
totaal identificeert met zijn omgeving. Het kind 
stelt zich in deze fase gelijk aan “het andere.” 
Dit resulteert in een situatie van gelijktijdige 
identificatie en vervreemding (Mooij 1987, 80). 
De wereld is overzichtelijk maar tegelijk ook 
ongrijpbaar. De imaginaire orde is een muzisch-
lyrische wereld en volgens Lacan een “natuur-
lijke wereld.” Het Zelf en de Ander bevinden 
zich nog in een en dezelfde cocon. De wereld is 
nog niet gescheiden en heeft meer vrouwelijke 
dan mannelijke trekken. Roland Barthes noemt 
deze wereld “plakkerig” (2002, 25). 

Ik moet denken aan de laatrenaissancistische 
wereld van Shakespeare, aan de slaperige Victo-
riaanse wereld van de schilderingen van Burne 
Jones en zelfs aan postimpressionisten als Vanes-
sa Bell en Duncan Grant. De schoonheid van de 
imaginaire orde raakt aan de oude wereld, die 
de nieuwe wereld in zich draagt. Deze muzisch-

lyrische wereld is een natuurlijke en heeft zelfs 
animistische trekken, waarop een nieuwe cul-
tuur kan bloeien. De serene aria’s van Dowlands 
castraten klinken op de achtergrond. De sceno-
grafie komt overeen met een vredig landschap 
van glooiende, groene heuvels. Purcells compo-
sities voor houtblazers begeleiden de bewegin-
gen van de jonge adolescent. Op het ritme van 
de woorden ontstaan klanken met een muzisch 
karakter. Daarbij passen zowel de kleding van 
Sandy Powell als de luisterrijke banketten van 
Ben van Os (in de verfilming van Orlando door 
Sally Potter) perfect binnen deze totale compo-
sitie.

De mystieke adolescent De poëtische ado-
lescent krijgt nu mystieke trekken, hetgeen niet 
verwonderlijk is in een wereld tussen waken en 
slapen. De kenmerken van de mystieke wereld 
zijn door Alfred North Whitehead beschreven 
in Process and Reality (1978, orig. pub. 1929). 
De eindeloze mystieke ruimte toont de wereld 
van een adolescent die leeft in onwetendheid, 
onschuld en sereniteit. Daarbij spreekt de ado-
lescent soms in raadsels, in onzichtbare getallen. 
Maar meestal zwijgt hij. Dit zwijgen is vergelijk-
baar met de lange pauzes en accenten van een 
psalm. De adolescent bevindt zich in een wereld 
zonder vastgestelde duur en omvang. Dat dit 
deels nog onbewust wordt ervaren, verklaart de 
mystieke werkelijkheid.78 
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78 De mystieke wereld van Whitehead wordt door 
Hent de Vries in Philosophy and the Turn to Religion 
(1999) uitgelegd als een procestheologie. Het is een “on-
tology of the event.” Whiteheads gefragmenteerde uni-
versum kenmerkt zich door dynamiek, waarbij hij spiri-
tualiteit ziet als een proces van wording. Het is een wereld 
van een monade tussen de andere monaden, steeds in een 
andere positie, die in een onkenbare en oneindige wereld, 
door talloze ervaringen, zijn plaats bepaalt binnen het ge-
heel. Kenmerkend voor het universum van de wiskundige 
Whitehead is een consistent en coherent logisch systeem. 
Zijn speculatieve filosofie heeft een onthullende functie. 
Mystiek brengt dieper inzicht.
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DE POETISCHE MONOLOOG 

Monoloog De volgende frase leest als een ri-
vier, een natuurlijke opeenvolging van woorden 
tot aan: “slicing at the head of a Moor.” Ieder 
woord lijkt in deze stroom zijn plaats in te ne-
men. Logische werkelijkheden én onlogische 
werkelijkheden ontvouwen zich. Orlando, die 
voor mij het gezicht heeft gekregen van Tilda 
Swinton na het zien van de verfilming van Sally 
Potter, is de bron van deze woorden. Hij pre-
senteert zich als een exponent van een Eliza-
bethaanse—steeds weer veranderende—hofwe-
reld. 

De onderstroom is die van een interne mo-
noloog, waarbij de verteller als personage de in-
tervallen die deze tekens omlijsten draagt. De 
interpunctie introduceert het interval dat in de 
vertelwijze een belangrijke rol speelt. De inter-
punctie functioneert als de opspelende drum-
mer van een band: de leestekens markeren waar 
het om gaat en geven aan waar de lezer een 
nieuw gebied kan of moet betreden. De kom-
ma, de punt en de puntkomma openen zo een 
oneindige ruimte.

Yra van Dijk heeft een proefschrift gewijd 
aan dit wit als interval (Leegte, leegte die ademt, 
2006). Het wit is de drager van het denken. Het 
wit, de ruimte van het wit, vormt de basis voor 
de bewustzijnsstroom. Het is het equivalent van 
het zwart, de drager van het chiaroscuro bij Ca-
ravaggio. Hierbij zie ik het zwart als basis van 
het spreken. Het wit is de basis van het zwijgen. 
Het wit is het lege witte boek. Het is de slaap. 
Sprekende letters vullen het wit en vertegen-
woordigen zo een ontwaken.

Het ontwaken, de werkelijkheid van het 
woord op een witte pagina, komt sterk naar vo-
ren in The Waves en To the Lighthouse. Het wit 
achter de woorden, de zee die overal in het werk 
aanwezig is, vormt de achtergrond van het ont-
wakende landschap. De woorden zijn als golven 
in een zee. Ze volgen elkaar op. Ze zijn van el-
kaar onderscheiden maar horen ook bij elkaar. 
Iedere golf, ieder woord, is een oprichting, een 
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zich herhalende heffing in de poëzie. Deze hef-
fingen worden gevolgd door korte momenten 
waarop alles stilvalt: een afdaling en een rust, 
een interval, gevolgd door een nieuwe golf.

And in me too the wave rises. It swells; it ar-
ches its back. I am aware once more of a new 
desire, something rising beneath me like the 
proud horse whose rider first spurs and then 
pulls him back. What enemy do we now 
perceive advancing against us, you whom I 
ride now, as we stand pawing this stretch of 
pavement? It is death. Death is the enemy. 
It is death against whom I ride with my 
spear couched and my hair flying back like 
a young man’s, like Percival’s, when he gal-
loped in India. Against you I will fling mys-
elf, unvanquished and unyielding, O Death! 
(1992, 228) 

De lineaire stroom van tekens verloopt in 
sequenties. De interval, als kleinste melodie, 
klinkt in het geheim mee. De zee van Woolf 
heeft daarmee stille momenten, alsof er iets staat 
te gebeuren. De woorden waaieren ineens breed 
uit. De lezer kan ze proeven. De achtergrond 
van rust geeft ze iets transparants. Het is alsof je 
zonder enige moeite tot de bodem kunt kijken 
en de planten kunt zien wiegen, om vervolgens 

verrast te worden door een stukje monoloog.79

Stéphane Mallarmé Mallarmés L’après-midi 
d’un faune laat ook de natuurlijke stroom van 
het ontwaken zoals geschetst in de vorige alinea’s 
zien: een rituele dans van het ontwaken. Mallar-
més gedicht is op muziek gezet door Debussy, 
gedanst door Nijinsky en geschilderd door Fry. 
Het is een van de hoogtepunten uit het moder-
nisme. Het gedicht begint als volgt:

Ces nymphes, je les veux perpétuer.

    Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.

                            Aimai-je un rêve?
(Mallarmé 1992, 35)

Mallarmés wereld is er een vol ijle gestalten die 
vluchtig verschijnen en verdwijnen. Ze verschij-
nen een voor een, gehuld in rijke kostuums. De 
regelmatige verwijzingen naar kostuums zijn 
niet helemaal willekeurig. Mallarmé was (net 
als Woolf ) dol op mode, niet zozeer als vorm 
van expressie maar eerder als context. Mode 
schept het personage en niet andersom. Ieder 
kledingstuk dat een personage draagt geeft hem 
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79 The Waves (1992, orig. pub. 1931), Woolfs zevende 
roman, kent een ritmisch taalgebruik en is opgebouwd 
uit negen delen, die parallel lopen met de dagelijkse be-
weging van de zon langs de hemel. Centraal staat een pro-
ces van identiteitsontwikkeling van een aantal vrienden. 
Op hun vijfentwintigste kijken ze terug op de tragiek en 
de schoonheid van hun jeugd. Percival is dan al gestorven, 
op tweeëntwintigjarige leeftijd in India. Hij vertegen-
woordigt het vraagteken van de eeuwige jeugd. De roman 
is opgebouwd uit alleenspraken van de personages voor 
een niet-geadresseerd publiek. Het boek refereert daar-
door niet alleen naar de vorm van een gedicht, maar ook 
naar dat van een toneelstuk. Woolf noemt het een “play-
poem” die is ontstaan uit het verlangen om haar “mystical 
feelings” te doorgronden. De vorm is in sterke mate ont-
leend aan Shakespeare, die veel werkt met alleenspraken. 

Bernard, een van de hoofpersonages in The Waves, zegt dat 
“rhythm is the main thing in writing.” Woolf schrijft het 
boek, naar eigen zeggen, meer op een ritme dan op een 
plot. In 1933 schrijft ze terugblikkend in haar dagboek 
dat het schrijven van Orlando heeft geleid tot het schrij-
ven van The Waves. Zie Hussey 1995, 348–62.
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een andere identiteit. Ieder personage dat zich 
vervolgens in zijn omgeving bevindt, geeft hem 
een specifieke context en verandert daarmee ook 
zijn identiteit.

Sandy Powell, die net als Tilda Swinton veel 
heeft samengewerkt met Derek Jarman, ont-
wierp de kostuums voor Sally Potters verfilming 
van Orlando. Iedere jurk en iedere cape heeft 
een enorme zeggingskracht. Het belangrijkste is 
echter het totaalbeeld dat dit oplevert: de voort-
durende beweging, zoals de jurken die passe-
ren in Mallarmés modetijdschrift La Dernière 
Mode.80

De natuurlijke adolescent De wereld van de 
poëtische adolescent is een stromend universum 
en heeft een volstrekt natuurlijk karakter. Woolf 
beschrijft Orlando als iemand met “strength, 
grace, romance, folly, poetry and youth” (1998, 
24). De adolescent heeft nog geen zelfbewust-
zijn maar maakt deel uit van de natuur. Hij is de 
soms zwijgende en soms dansende slaapwande-
laar die doet, eet, drinkt en leeft. 

Het lijkt alsof deze adolescent bijna alles au-
tomatisch ondergaat —de omgeving merkt de 
adolescent niet op als “iets anders”. De dieren 
komen zelfs op Orlando af. Wat geldt voor de 
natuur, geldt ook voor de culturele ruimte. De 
cultuur lijft hem in, in dit verhaal als de schand-

knaap van de koningin. Hij leidt niet, hij neemt 
geen eigen plaats in. Hij volgt maar vindt dat 
niet erg. De cultuur is zijn natuurlijke staat. 
Hierin mag hij ontkiemen. 

De poëtische monoloog

80 Voor Mallarmé en mode, zie Furbank en Cain 
2004. Mallarmé onderscheidt in zijn essays la parole im-
mediate van la parole essentielle. Waar het eerste begrip het 
dagelijkse taalgebruik betreft, verwijst het tweede naar 
het poëtisch taalgebruik. Met dat laatste doelt Mallarmé 
op een taal waarin klanken, associaties en symbolen op 
de voorgrond treden. Hij beschouwt het poëtisch taalge-
bruik als de taal van het innerlijk. Het ontwaken van het 
innerlijk is een ontwaken van het poëtische.
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zich herhalende heffing in de poëzie. Deze hef-
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ride now, as we stand pawing this stretch of 
pavement? It is death. Death is the enemy. 
It is death against whom I ride with my 
spear couched and my hair flying back like 
a young man’s, like Percival’s, when he gal-
loped in India. Against you I will fling mys-
elf, unvanquished and unyielding, O Death! 
(1992, 228) 
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heeft daarmee stille momenten, alsof er iets staat 
te gebeuren. De woorden waaieren ineens breed 
uit. De lezer kan ze proeven. De achtergrond 
van rust geeft ze iets transparants. Het is alsof je 
zonder enige moeite tot de bodem kunt kijken 
en de planten kunt zien wiegen, om vervolgens 

verrast te worden door een stukje monoloog.79
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De poëtische monoloog

79 The Waves (1992, orig. pub. 1931), Woolfs zevende 
roman, kent een ritmisch taalgebruik en is opgebouwd 
uit negen delen, die parallel lopen met de dagelijkse be-
weging van de zon langs de hemel. Centraal staat een pro-
ces van identiteitsontwikkeling van een aantal vrienden. 
Op hun vijfentwintigste kijken ze terug op de tragiek en 
de schoonheid van hun jeugd. Percival is dan al gestorven, 
op tweeëntwintigjarige leeftijd in India. Hij vertegen-
woordigt het vraagteken van de eeuwige jeugd. De roman 
is opgebouwd uit alleenspraken van de personages voor 
een niet-geadresseerd publiek. Het boek refereert daar-
door niet alleen naar de vorm van een gedicht, maar ook 
naar dat van een toneelstuk. Woolf noemt het een “play-
poem” die is ontstaan uit het verlangen om haar “mystical 
feelings” te doorgronden. De vorm is in sterke mate ont-
leend aan Shakespeare, die veel werkt met alleenspraken. 

Bernard, een van de hoofpersonages in The Waves, zegt dat 
“rhythm is the main thing in writing.” Woolf schrijft het 
boek, naar eigen zeggen, meer op een ritme dan op een 
plot. In 1933 schrijft ze terugblikkend in haar dagboek 
dat het schrijven van Orlando heeft geleid tot het schrij-
ven van The Waves. Zie Hussey 1995, 348–62.
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HET SYNESTHETISCH EFFECT

Synesthesie  Het lezen van de tekst geeft al-
gauw de plezierige ervaring van een rivier die 
zich vertakt zich in zijrivieren. In het tekston-
derdeel met “under the moon” en de “barbarian 
fields of Africa” is ieder woord een nieuwe ver-
takking die een nieuwe sensatie oproept. Mijn 
neus wordt geprikkeld door de droge geur van 
de Afrikaanse steppen. Mijn ogen, “under the 
moon,” zien een gele maan aan een nachtelijke 
hemel. Ik ervaar de koelheid van de Afrikaanse 
avond na de warmte van de dag. De vertak-

...under the moon 
in the barbarian 
fields of africa...

kingen vormen een synesthetische ervaring: 
verschillende zintuigelijke ervaringen zijn op 
elkaar betrokken. Ze bewerkstelligen geen en-
kelvoudige esthetische, maar een meervoudige 
synesthetische ervaring. 

De synesthetische ervaring komt overal in 
het boek terug: het ene moment ondergronds, 
het andere moment aan de oppervlakte. Als Or-
lando voor het eerst zijn geliefde Sasha ontmoet, 
beschrijft hij de indruk die zij maakt op synes-
thetische wijze: “A melon, an emerald, a fox in 
the snow” (1998, 37). In zijn animistische we-
reld lijkt alles bezield te zijn. Ieder object lijkt de 
status van een subject te hebben gekregen. De 
Elizabethaanse wereld heeft daarmee iets weg 
van het paradijselijke bos van Shakespeare. Ieder 
onderdeel maakt deel uit van een groter geheel. 
Ieder woord heeft evenveel gewicht. Het is geen 
wereld van tegenstellingen, maar een stelsel van 
liefdevolle verbindingen.

Roland Barthes Deze synesthetische er-
varingen brengen me bij Roland Barthes’ be-
schrijving van de liefde: “de andere zijde van 
de slaap.” Het volgende fragment uit A Lover’s 
Discourse is illustratief: “In the loving calm of 
your arms” (1990, 105). Barthes beschrijft hoe 
de omarming van de geliefde en het wiegen van 
de baby in de armen van de moeder hetzelfde 
gevoel vertegenwoordigen. De overeenkomst zit 
hem vooral in de overgave, wat zowel geldt voor 
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de liefde als voor de slaap—of de natuur en de 
mystiek. Caravaggio’s chiaroscuro is een denken 
in activiteit. Woolfs “bewustzijnsstroom” is een 
denken in passiviteit. 

De liefde kenmerkt zich door organische sa-
menhang, creëert spanning en wekt sympathie. 
De liefdesrelaties zijn zodanig vormgegeven dat 
de luisteraar wordt verleid om zich te identifi-
ceren. In dit spel van identificatie is de interne 
focalisator de intermediair die de beweging aan 
weerszijden volgt. Hij is in gesprek met de le-
zer en zegt: “Zie je wat ze hem aandoen?” In de 
romantische werkelijkheid is alles uniek, maar 
hangt ook alles met alles samen.81

De adolescent als geliefde De poëtische ado-
lescent leeft vanuit een overgave aan de liefde, 
met de geliefde als symbool van overgave aan de 
vitale, natuurlijke krachten. Overgave betekent 
hier voor mij: je openstellen voor wat je over-
komt, een gevoel, een gedachte of een gebeurte-
nis. Daarbij zit weinig verschil tussen de externe 
wereld en de innerlijke wereld. De adolescent 
is impulsief; hij reageert en improviseert. Liefde 
en vriendschap liggen heel dicht bij elkaar. Dit 
mondt volgens Peter Blos regelmatig uit in een 
vergaande idealisering van een vriend (1966, 
77). 

De eenheid van de geliefden kent wel aparte 
delen. De geliefden, als takken met elkaar ver-
groeid, groeien door elkaar en over elkaar heen, 
niet gestuurd vanuit een centrum maar overge-
leverd aan de omstandigheden. De adolescent 
trekt de grenzen in twijfel. Zijn bewegingen ko-
men overeen met een onbegrensde “barbarian 
fields of Africa.”

Het synesthetisch effect

81 Taalfiguren zijn het uitgangspunt van Fragments 
d’un discours amoureux (1977), in het Nederlands uitge-
bracht onder de titel Uit de taal van een verliefde (2002). 
Barthes komt aan de hand van verschillende voorbeelden 
in de mogelijke wereld. Ook ik werk met taalfiguren. 
Mijn studie zou, als cinematografische vertelling, De taal 
van de jeugd kunnen heten. De negen behandelde kunst-
werken vormen een montage van scènes uit de adolescen-
tie. Barthes’ Uit een taal van een verliefde is opgebouwd 
rond begrippen als “Contact,” “Gek” en “Monsterlijk.” 
De taal van de jeugd zou begrippen omvatten als “Held,” 
“Minnaar” en “Dichter.”
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DE MAAT ALS 
 ORDENINGSPRINCIPE

Maat De tekst houdt, ondanks alle bewe-
ging, zijn rust en samenhang door de rijke pa-
norama’s, zoals bijvoorbeeld het “gigantic house 
of the lord.” Zulke woorden vormen de beelden 
waarmee de taal zich organiseert. De rijkdom, 
liefde, natuur, de Engelse welvaart en glorie: al-
les staat via beelden met elkaar in verbinding.

De omgeving in deze tekst is een stabiele fac-
tor. Net als de maat geeft deze omgeving een 
overwogen timing aan van rusten en accenten. 
De esthetiek van Orlando en zijn omgeving 
voert ons in een regelmatige gang langs locaties 
als Charing Cross, de Dome en St Paul’s Cathe-
dral, meebewegend met de achtergrondmuziek. 
Woolfs wereld is verwant aan Russells complexe 
filosofie van de opeenvolgende werkelijkheden, 
waarin de psychologische werkelijkheid tot een 
steeds verdere verdieping komt.

De subtiele arabesken van de verteller spelen 
zich af tegen dit decor. Het is alsof je je bevindt 
in een schilderij waarin je telkens ziet hoe de ene 
kleur overgaat in de andere zonder dat je weet 
waar precies de grens ligt.

Ann Banfield In The Phantom Table: Woolf, 
Fry, Russel and the Epistemology of Modernism 
(2000) beschrijft Ann Banfield de wereld van 
de woorden zoals ze zich ordenen in het taal-
spel van de Cambridge Apostles. De manier van 
denken waarnaar hier wordt verwezen ontstaat 
rond 1910. In dat jaar wordt door Fry een ten-
toonstelling met het werk van postimpressionis-
ten als Van Gogh en Seurat georganiseerd. De 
tentoonstelling markeert een overgang van het 
denken in universele werkelijkheden naar het 
denken in particuliere werkelijkheden (10).

De oude wereld verdwijnt. De psalm ver-
dwijnt. De middeleeuwse troubadour raakt op 
de achtergrond. Er ontstaat een nieuwe vorm 
van realisme die wortelt in het werk van Ber-
keley, Hume en Locke; via het werk van Step-
hen, Moore, Whitehead en Russell worden die 

De maat als ordeningsprincipe

...the gigantic
house of the 

lord...
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laatste denkers zelfs in verband gebracht met het 
werk van Wittgenstein (Banfield 2000, 43). Het 
is een manier van denken die zich niet meer ba-
seert op de strikte logica, maar op een vrije epis-
temologie. Kenmerkend voor de Cambridge 
Apostles is hun betrekkelijke desinteresse in het 
visuele. Ze waren meer gericht op het tactiele en 
het auditieve. Het zicht was een “eyeless dimen-
sion” (13).

Dit nieuwe filosofische wereldbeeld gaat 
voorbij aan de strikte logica van de traditionele 
kennistheorie (epistemologie) en beweegt van 
het visuele naar het auditieve domein. Men legt 
de nadruk op het belang van het associatieve, 
wat filosofen als Russell zien als het mentale 
equivalent van de zwaartekracht in de fysieke 
wereld (Banfield 2000, 39). Agnosticisme wordt 
beschouwd als de voorwaarde voor een weten-
schappelijke houding. Het loslaten van een ge-
loof genereert een houding waarin alle kennis 
onzeker is.82

De esthetische adolescent Woolfs denken 
over de schoonheid van de jeugd en de poëti-
sche adolescent wordt in samenhang met con-
crete beelden als “the gigantic house of the lord” 
steeds tastbaarder. De adolescent die door een 
esthetisch antwoord op de tragiek van het be-
staan kan ontsnappen laat van zich horen. Zijn 

esthetiek uit zich in een ontvankelijke toestand 
als die van de slaap; mystiek, natuurlijke on-
schuld en liefde spelen daarbij een grote rol. 

De adolescent blijkt al zoekende en spelende 
in een “toestand van onbepaaldheid” te verke-
ren (Schiller 2009, 67). Deze esthetische oriën-
tatie is meer onbewust dan bewust. Hij is niet 
het centrum, maar een klein onderdeel van een 
deels tragisch, deels romantisch universum. Hij 
bevindt zich in een enorme onzichtbare reali-
teit, een droomwereld die samenvalt met het gi-
gantische huis.

De maat als ordeningsprincipe

82 Banfields werk sluit aan bij Foucaults beschrijving 
van de negentiende-eeuwse epistemologie, die hij in 
The Order of Things (2002) karakteriseert als een genu-
anceerd samenspel tussen een uitgewerkt formalisme in 
het denken (Russell) en het onbewuste (Freud). 1900 is 
voor zowel Freud als Russell een belangrijk jaar. Freuds 
Droomduiding verscheen in 1900. Russell schreef in 1900 
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz (2005). 
Het werk van Russell ademt een kritisch-positieve geest. 
Hij bekritiseert de neiging van de mens tot beheersing en 
benadrukt de waarde van filosofie als een oneindig proces 
van (zelf )onderzoek.

144



  148

DE MAAT ALS 
 ORDENINGSPRINCIPE

Maat De tekst houdt, ondanks alle bewe-
ging, zijn rust en samenhang door de rijke pa-
norama’s, zoals bijvoorbeeld het “gigantic house 
of the lord.” Zulke woorden vormen de beelden 
waarmee de taal zich organiseert. De rijkdom, 
liefde, natuur, de Engelse welvaart en glorie: al-
les staat via beelden met elkaar in verbinding.

De omgeving in deze tekst is een stabiele fac-
tor. Net als de maat geeft deze omgeving een 
overwogen timing aan van rusten en accenten. 
De esthetiek van Orlando en zijn omgeving 
voert ons in een regelmatige gang langs locaties 
als Charing Cross, de Dome en St Paul’s Cathe-
dral, meebewegend met de achtergrondmuziek. 
Woolfs wereld is verwant aan Russells complexe 
filosofie van de opeenvolgende werkelijkheden, 
waarin de psychologische werkelijkheid tot een 
steeds verdere verdieping komt.

De subtiele arabesken van de verteller spelen 
zich af tegen dit decor. Het is alsof je je bevindt 
in een schilderij waarin je telkens ziet hoe de ene 
kleur overgaat in de andere zonder dat je weet 
waar precies de grens ligt.

Ann Banfield In The Phantom Table: Woolf, 
Fry, Russel and the Epistemology of Modernism 
(2000) beschrijft Ann Banfield de wereld van 
de woorden zoals ze zich ordenen in het taal-
spel van de Cambridge Apostles. De manier van 
denken waarnaar hier wordt verwezen ontstaat 
rond 1910. In dat jaar wordt door Fry een ten-
toonstelling met het werk van postimpressionis-
ten als Van Gogh en Seurat georganiseerd. De 
tentoonstelling markeert een overgang van het 
denken in universele werkelijkheden naar het 
denken in particuliere werkelijkheden (10).

De oude wereld verdwijnt. De psalm ver-
dwijnt. De middeleeuwse troubadour raakt op 
de achtergrond. Er ontstaat een nieuwe vorm 
van realisme die wortelt in het werk van Ber-
keley, Hume en Locke; via het werk van Step-
hen, Moore, Whitehead en Russell worden die 

De maat als ordeningsprincipe

...the gigantic
house of the 

lord...

  149

laatste denkers zelfs in verband gebracht met het 
werk van Wittgenstein (Banfield 2000, 43). Het 
is een manier van denken die zich niet meer ba-
seert op de strikte logica, maar op een vrije epis-
temologie. Kenmerkend voor de Cambridge 
Apostles is hun betrekkelijke desinteresse in het 
visuele. Ze waren meer gericht op het tactiele en 
het auditieve. Het zicht was een “eyeless dimen-
sion” (13).

Dit nieuwe filosofische wereldbeeld gaat 
voorbij aan de strikte logica van de traditionele 
kennistheorie (epistemologie) en beweegt van 
het visuele naar het auditieve domein. Men legt 
de nadruk op het belang van het associatieve, 
wat filosofen als Russell zien als het mentale 
equivalent van de zwaartekracht in de fysieke 
wereld (Banfield 2000, 39). Agnosticisme wordt 
beschouwd als de voorwaarde voor een weten-
schappelijke houding. Het loslaten van een ge-
loof genereert een houding waarin alle kennis 
onzeker is.82

De esthetische adolescent Woolfs denken 
over de schoonheid van de jeugd en de poëti-
sche adolescent wordt in samenhang met con-
crete beelden als “the gigantic house of the lord” 
steeds tastbaarder. De adolescent die door een 
esthetisch antwoord op de tragiek van het be-
staan kan ontsnappen laat van zich horen. Zijn 

esthetiek uit zich in een ontvankelijke toestand 
als die van de slaap; mystiek, natuurlijke on-
schuld en liefde spelen daarbij een grote rol. 

De adolescent blijkt al zoekende en spelende 
in een “toestand van onbepaaldheid” te verke-
ren (Schiller 2009, 67). Deze esthetische oriën-
tatie is meer onbewust dan bewust. Hij is niet 
het centrum, maar een klein onderdeel van een 
deels tragisch, deels romantisch universum. Hij 
bevindt zich in een enorme onzichtbare reali-
teit, een droomwereld die samenvalt met het gi-
gantische huis.

De maat als ordeningsprincipe

82 Banfields werk sluit aan bij Foucaults beschrijving 
van de negentiende-eeuwse epistemologie, die hij in 
The Order of Things (2002) karakteriseert als een genu-
anceerd samenspel tussen een uitgewerkt formalisme in 
het denken (Russell) en het onbewuste (Freud). 1900 is 
voor zowel Freud als Russell een belangrijk jaar. Freuds 
Droomduiding verscheen in 1900. Russell schreef in 1900 
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz (2005). 
Het werk van Russell ademt een kritisch-positieve geest. 
Hij bekritiseert de neiging van de mens tot beheersing en 
benadrukt de waarde van filosofie als een oneindig proces 
van (zelf )onderzoek.
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TOT SLOT

Kunst kan ons helpen bij het overdenken 
van belangrijke culturele vragen. Kunst is im-
mers een vorm van denken die we kunnen lezen 
en waarvan we—indien we een relevante vraag 
hebben—kunnen leren. Fry noemt fictie “een 
impliciete vorm van kennis” (Banfield 2000, 
52). 

In de caravageske wereld kwam het thema 
naar voren van de homo biologicus: de confron-
tatie van de adolescent met het fysieke proces 
van ouder worden, wat door het kijken naar 
David met het hoofd van Goliath duidelijk werd. 
Het gaat om een polaire, confronterende, diago-
nale en aflopende manier van denken met een 
onderliggende ontologie van de dood. 

In de woolfiaanse wereld zijn we aanbeland 
bij de homo poeticus. Nabokov stelt in Speak, 
Memory (1989, orig. pub. 1951) dat aan de 
homo sapiens de homo poeticus voorafgaat. 
Hier, in de wereld van de psyche, horen we het 
andere verhaal van de jeugd. We komen terecht 
in de wereld van de subjectieve schoonheids-
ervaring. Woolf legt daarbij de nadruk op een 
vrije, evolutionaire, harmonieuze, horizontale, 
improviserende en vooral voortgaande manier 
van denken: een positieve ontologie van het le-
ven.

Woolfs Orlando wordt door deze manier 
van denken een pastorale elegie. De adolescent 
wordt in dit eerste deel beschreven in termen 
van kinderlijke onschuld, die meestal beschermd 
wordt. Alles is daarop afgestemd: de relatie met 
het hof, zijn prille relatie met Sasha, het ont-
snappen in de nacht uit de geborgenheid van 
het kasteel. Al deze scènes worden beschreven 
met een lichte, schetsmatige ondertoon.

Kenmerkend voor deze wereld is een sprook-
jesachtige, lieflijke schoonheid. Er bestaat nog 
een eenheid van het zelf en de ander; de imagi-
naire wereld van het kind is nog onaangeroerd. 
Woolf leert ons dat een adolescent als Orlando 
deel uitmaakt van een onzichtbare platonische 
ideeënwereld. Orlando is een kind; hij ziet de 

wereld nog niet voor wat die is. Het is niet dat 
hij zich heeft afgewend, maar meer dat hij zich 
nog niet bewust naar de wereld toewendt. We 
leren over een adolescent die in een wereld 
woont van vrijwel onbewuste psychische erva-
ringen: emoties, aandriften en soms gedachten. 

Dit is de wereld van het “unthought known” 
waar het “true self ” nog niet tot wasdom is ge-
komen—dat ontstaat door het aangaan van ob-
jectrelaties (Bollas 1987, 280). Het zelf is zich 
gewaar van het bewuste en deels van het onder-
bewuste. Voor Orlando is deze realiteit echter 
nog geen gesprekspartner. Hij zit opgesloten 
in zijn eigen gedachtewereld. Het contact tus-
sen de binnenwereld en de buitenwereld wordt 
slechts gesignaleerd door de verteller.

De lyrische taal van de adolescent klinkt als 
een recitatie, een zangerige melodie. De stem 
beweegt door de ruimte in “een vrije toestand” 
(Schiller 2009, 75). De beschreven adolescent is 
een nog relatief gebonden verschijning in ruim-
te en tijd. De wereld waarin hij zich bevindt, 
kenmerkt zich door continuïteit, verbonden-
heid, “dwang van de natuur” en “wetgeving van 
de rede” (76). 

De schoonheid van de jeugd is overal hoor-
baar. Het bevrijdende spel dat schoonheid heet 
komt uit de mond van de acousmetre, die de jon-
geling bezingt als in een ballade en hem speels 
volgt—als een cameraman. We zien een samen-
gesteld beeld van een geliefde, mysticus en na-
tuurlijke jongeling.

De poëtische monoloog is het gevolg van 
een nog voor een groot deel onzichtbare be-
wustzijnsstroom in een wereld van (on)bewuste 
fragmenten en continuïteit. De intermezzo’s, 
die ingaan op de omgeving zoals het landschap, 
de lucht, het kasteel of de stad Londen, horen 
hierbij. 

De talloze afzonderlijke beelden per leesmi-
nuut zitten zo dicht op elkaar dat er een aan-
eengeschakeld geheel ontstaat; een wereld van 
eenheid die onder te verdelen is in atomen. Het 
is de wereld van Hypnos, van waaruit de stem 
van de verteller klinkt.

Tot slot   151

4. WOOLF: MORPHEUS - 
ALTERITEIT ALS AANGRENZENDE
RUIMTE

EEN WISSELEND POINT OF VIEW  

Point of view Orlando heeft, als dichter 
in wording, behalve het karakter van Hypnos 
ook het karakter van Morpheus, de god van 
de droom. Orlando vertegenwoordigt de dro-
mende jongeling. De rustige en overzichtelijke 
maat van de slaap uit het eerste deel verandert in 
het tweede deel in het eigenzinnige, wonderlijke 
ritme van de droom. De eb van de slaap en de 
vloed van de droom wisselen elkaar af. De jon-
geling, een half ontwaakt droomgestalte, begint 
langzaam volwassen te worden, al blijft hij in 
zijn (en haar) hart de slaperige adolescent van 
weleer. 

In de eerste twee hoofdstukken zagen we de 
buitenkant van de adolescent: zijn gezicht, zijn 
benen, zijn kleding. Er verscheen een klassieke 
adolescent met een bijna kinderlijk eenvoudi-
ge, evenwichtige schoonheid die verwijst naar 
een positieve ontologie van de jeugd. Orlando 
spreekt echter de taal van verandering. Hij komt 
terecht in een dynamische heterogeniteit. Het 
tempo wisselt. Het gezichtspunt verandert. De 
vaste maat wordt doorbroken door een serie 
syncopen. De deuren en de ramen van de mo-
nade openen zich naar “niet afgebakende, aan-
grenzende gebieden” (Russell). De aanzet zien 
we al in het eerste fragment, met zinnen als “no 
doubt […] sex.” De tekst hapert. De letters vol-
gen een omgekeerde redeneerwijze. Ik hoor een 
andere lijn, een afwijkend ritme.

Een tegengesteld ritme van volwassenwor-
ding manifesteert zich en loopt parallel met 
een proces van genderbending, hetgeen als op-
tie wordt ingebracht. Het roept de vraag op of 
er überhaupt twijfel zou kunnen zijn over zijn 
sekse. Het woord “disguise” in de volgende zin 
completeert die gedachte. De eerste zin loopt 
daarmee vooruit op iets dat later gebeurt: “Or-
lando had become a woman – there is no den-

Een wisselend point of view

“for there could be 
no doubt of his sex, 
though the fashion 

of the time did 
something to dis-

guise it ...”
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Een wisselend point of view

“for there could be 
no doubt of his sex, 
though the fashion 

of the time did 
something to dis-

guise it ...”
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ying it.” Waarna Orlando inderdaad verderop 
verschijnt in de gedaante van een vrouw, “He 
stood upright […] he was a woman” (Woolf 
1998, 134). De jongeman is vrouw geworden.

Het andere, vrouwelijke perspectief manifes-
teert zich in de organisatie van de tekst. Deel 
één kent nog het eenzijdige primaat van de al-
ledaagse werkelijkheid. Het accent ligt op de ge-
organiseerde buitenwereld. Deel twee kent een 
indeling die niet noodzakelijk hoeft te worden 
gekoppeld aan inhoud, maar stuurt op de po-
etische vorm. Het accent ligt meer en meer op 
de binnenwereld. Het ritme van het subject is 
bepalend. De objectwereld volgt. Dit zien we in 
de beschrijving van de transformatie van man 
tot vrouw, of de beschrijving van Orlando’s wee-
moedige onderdompeling in de natuur, waarbij 
Orlando’s beleving belangrijker is dan de na-
tuurbeschrijving. Een poëtische, ritmische, ge-
detailleerde en in complexiteit groeiende serie 
zinnen vervangt een relatief eenvoudige plot 
(Woolf 1998, 137–38).

Christopher Bollas Orlando bevindt zich nu 
in de wereld van de droom. In het essay “At the 
Other’s Play: To Dream” stelt Bollas: “I regard 
the dream as a fiction constructed by a unique 
aesthetic: the transformation of the subject 
into his thought, specifically, the placing of the 

self into an allegory of desire and dread that is 
fashioned by the ego” (1987, 64).

Bollas ziet de droom als een esthetische 
ruimte. De wereld van de droom biedt ruimte 
om te twijfelen aan sekse en om naar believen 
te verkleden. Naast het ene zelf kan hier ook 
een ander zelf verschijnen. Parallelle werelden 
worden zichtbaar. Heden en verleden, man en 
vrouw, jong en oud en boven- en onderwereld 
kunnen in de droom door elkaar lopen.

Volgens Bollas is de droom bij uitstek “a 
place for this interplay of self and other” (1987, 
68). De eenvoudig schijnende identiteit van 
het kind raakt verwikkeld in een spel met de 
alteriteit van de jongvolwassene. De droom ver-
telt het verhaal van de onbewuste, ontwakende 
identiteit. Bollas beschrijft de droomervaring 
daarbij als het opgaan in de dramatische erva-
ring—het theater—van de ander. Deze ruimte 
van de alteriteit legt daarmee de basis voor de 
wereld van de meerstemmigheid.

Bollas onderscheidt de esthetische principes 
van wetenschappelijke en praktische principes. 
De taal van de droom wordt daarbij vooral 
gedragen door de steeds wisselende droomset-
ting: de omgeving, het decor of de gedachte. De 
beelden hebben een surrealistisch karakter. De 
mise-en-scène geeft, meer dan de personages, 
uitdrukking aan het denken (1987, 75).83 

Een wisselend point of view

83 Bollas gaat in The Shadow of the Object in op de ver-
rijkende, grensoverschrijdende interplay. De droom ge-
hoorzaamt daarbij aan esthetische wetten. Het beeld van 
de jeugd dat in dat taalspel ontstaat is onder meer dat van 
de esthetische adolescent . Hij is een dromer die in een ri-
zomatische werkelijkheid terecht komt. Bollas stelt dat de 
droomesthetiek berust op een poëtisch vormenspel. De 
adolescent als dromer kenmerkt zich door die poëtische 
manier van denken. Freud vergelijkt dromen met literaire 
teksten in het gebied van “de Ander.” Het domein van de 
droom sluit aan bij dat van de grap en de fantasie (Bollas 
1987, 66–67).

84 In lijn met haar postessentialistische visie op subjec-
tiviteit stelt Lorraine Code dat genderconstructen en ken-
nisvormen nauw vervlochten zijn (1991). Het buiten de 
grenzen treden is volgens Code voor een vrouw doorgaans 
moeilijker dan voor een man. Ze gaat met name in op 
het verstrekkende gegeven dat kennis seksebepaald is. Ze 
gaat daarbij uit van een persoonlijk (object)relatiemodel. 
Dat betekent dat in de totstandkoming van kennis, net als 
in de waardering van kennis, de culturele omgeving—die 
niet genderneutraal is—bepalend is. Ook Orlando bevat 
een goed voorbeeld van kennis als cultureel construct. Or-
lando wordt van een man een vrouw. Ze wordt een Ander. 
Dit heeft meteen zijn weerslag op haar maatschappelijke 
positie. In het vierde hoofdstuk zegt Orlando: “ Praise 
God that I am a woman” (Woolf 1998, 154). De verteller 
plaatst daarbij echter de kanttekening dat het vrouw-zijn 
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De andere adolescent De poëtische adoles-
cent betreedt het gebied van de ander. Het zelf 
breidt zich uit en toont zich als vrouw. “He” 
wordt “she.” Orlando wordt een vrouw.

De adolescent is voorzichtig wakker gewor-
den. Hij treedt, mogelijk onbewust, buiten de 
sekseloze begrenzing van de kindertijd. Het aan-
grenzende gebied wordt beheerst door een ma-
nier van denken waarbinnen de vrouw een rol 
van betekenis speelt. De eenheid van de sprook-
jesachtige, half slapende wereld waar nog spra-
ke is van een cultureel aangeleerde en samen-
hangende androgyne identiteit, verbrokkelt en 
brengt een vooralsnog onbekend “zelf ” in beeld.

Hier ontstaat een dromerige, associatieve 
manier van denken. In termen van identiteits-
ontwikkeling is er een overgang van continuïteit 
in het denken naar discontinuïteit in het den-
ken. De adolescent doorbreekt de chronologi-
sche, historische begrenzing. “Zijn” denken als 
bewustzijnsstroom manifesteert zich door het 
opgeven van de simulariteit en het betreden van 
verwante, maar ook afwijkende en aangrenzen-
de gebieden.84 

Een wisselend point of view

haar ook voor problemen stelt: “[…] there is a little secret 
that men share among them; Lord Chesterfield whispered 
it to his son with strict injunctions to secrecy, “Women 
are but children of a larger growth… A man of sense only 
trifles with them, plays with them, humours and flatters 
them,” which, since children always hear what they are 
not meant to, and sometimes, even, grow up, may have 
somehow leaked out, so that the whole ceremony of pou-
ring out tea is a curious one. A woman knows very well 
that, though a wit sends her his poems, praises her judge-
ment, solicits her criticism, and drinks her tea, this by no 
means signifies, that he respects her opinions, admires her 
understanding, or will refuse, though the rapier is denied 
him, to run her through her body with his pen” (205). 
De verteller maakt duidelijk dat een jonge vrouw niet al-
leen niet serieus wordt genomen in haar denken, maar dat 

haar ook het recht op vrijheid—van groot belang binnen 
Woolfs principieel positieve opvatting over de creatieve 
ontwikkeling van de mens—wordt ontzegd. De jonge 
vrouw wordt, in een door mannen als Pope, Swift en Ad-
dison gedomineerde wereld, beschouwd als een onschul-
dig kind, en niet als een zich ontwikkelend, intelligent 
en esthetisch sensitief wezen. Dit blijft blijkbaar (in het 
geheim) voorbehouden aan de man. De vrouw kan zich 
hooguit tegen de stroom in ontwikkelen.
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Een wisselend point of view

83 Bollas gaat in The Shadow of the Object in op de ver-
rijkende, grensoverschrijdende interplay. De droom ge-
hoorzaamt daarbij aan esthetische wetten. Het beeld van 
de jeugd dat in dat taalspel ontstaat is onder meer dat van 
de esthetische adolescent . Hij is een dromer die in een ri-
zomatische werkelijkheid terecht komt. Bollas stelt dat de 
droomesthetiek berust op een poëtisch vormenspel. De 
adolescent als dromer kenmerkt zich door die poëtische 
manier van denken. Freud vergelijkt dromen met literaire 
teksten in het gebied van “de Ander.” Het domein van de 
droom sluit aan bij dat van de grap en de fantasie (Bollas 
1987, 66–67).

84 In lijn met haar postessentialistische visie op subjec-
tiviteit stelt Lorraine Code dat genderconstructen en ken-
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De andere adolescent De poëtische adoles-
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Een wisselend point of view

haar ook voor problemen stelt: “[…] there is a little secret 
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haar ook het recht op vrijheid—van groot belang binnen 
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DE WERKING VAN SYNCOPEN

Syncopen Het denken in alteriteit, de taal 
van de jonge dichter, manifesteert zich als een 
tegenstroom. De bewustzijnsstroom kent een 
synchrone tegenbeweging. Orlando verandert 
vanaf het eerste “no,” maar deze transformatie 
zet vooral door vanaf hoofdstuk 3, als in een 
syncope. De bijzin over Orlando’s “sex” en de 
“fashion of the time” loopt daar al op vooruit.

Een syncoop is een tegen de maat ingaand 
ritme. Het wordt veel gebruikt in de jazz die 
opkwam in de jaren twintig van de twintigste 
eeuw, de tijd van het verschijnen van Orlando. 
De syncoop legt het accent op onverwachte 
plekken. Het accent komt soms, in plaats van 
op de eerste en de derde tel, op de tweede en 
de vierde tel te liggen. Het kan ook zijn dat een 
korte tel wordt tussengevoegd.

De vertelwijze die wordt gedemonstreerd 
past in een ontwikkeling waarin de vaste maat 
wordt verstoord en er een swing ontstaat. Het 
rustige, saaie ritme van een eentonige liefde en 
de slaap is passé. “Yes” verandert in “no.” Het 
“no” verandert daarna weer terug in een “yes” en 
weer terug naar een “no.” Dit procedé genereert 
een stroom van woorden, waarin de ene impro-
visatie de andere opvolgt.

Dromen staan voor een verdiepende kracht 
die aan de levensstroom raakt. Bollas spreekt 
over “a remarkable rendezvous between the 
two domains of existence, our conscious co-
ordination of lived experience involving per-
ception and integration of the observed, and 
our unconscious reading of life” (1987, 52). De 
droom raakt het leven en heeft daardoor een 
voortdurende vitaliteit. De droomgestalte is een 
groeiende en bloeiende gestalte. De verteller be-
schrijft hoe Orlando in een gebied geraakt dat 
“deepen[s] those feelings which she had had as a 
man” (154). Orlando betreedt steeds nieuwe ge-
bieden, waarbij iedere geografische verplaatsing 
kan dienen als een metafoor voor een psychische 
heroriëntatie in tijd en ruimte en een ritmische 
antifrase—een syncoop.

De werking van syncopen
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Julia Kristeva Kristeva geeft in La révolution 
du langage poétique (1974) aan dat de poëtische 
taal het logische en lineaire denken doorbreekt. 
Deze poëtische taal geeft ruimte aan non-line-
aire, tijdloze en emotionele processen die vanaf 
het einde van de negentiende eeuw de literatuur 
beheersen, waarbij het verhaal niet meer ver-
loopt via een vaststaand patroon.

De onderdelen van het verhaal staan als ver-
schillende elementen naast elkaar en kunnen 
door de lezer variërend met elkaar in relatie 
gebracht worden. Het dwingende mechanisme 
van de tijd, dat in de voorgaande beschouwing 
over de tragedie van de jeugd dominant was, 
wordt in de esthetische wereld doorbroken. De 
poëtische werkelijkheid kent nieuwe combina-
ties, relaties, associaties en mogelijkheden, en is 
in de grond positief en hoopvol.

De klankaspecten overheersen dan de in-
houd en de vertelwijze gaat boven het denk-
patroon. De taal waar Kristeva over spreekt, is 
voortdurend bezig een “fascist state of mind” 
te doorbreken. De taal verliest het dwingende, 
uniform voorschrijvende karakter van een taal 
die alle tegenstellingen elimineert (Bollas 2003, 
200).

Dit is de wereld van Pessoa’s meervoudig per-
sonage: een personage met talloze deelpersona-
ges. De ene is niet belangrijker dan de andere. 

Ze zijn noten die samen een melodie vormen. 
Iedere nieuwe noot geeft het geheel een nieuwe 
klank. Het kan een afsluitende klank zijn die 
een compositie afrond. Het kan ook nieuwe vra-
gen oproepen, of een brug slaan naar een geheel 
nieuw deel van de compositie dat tot dan toe 
niet belicht is of onderbelicht is gebleven.85 

De werking van syncopen

85 In “The Adolescent Novel” brengt Kristeva naar 
voren dat adolescentie een leeftijdsloos concept is. Ado-
lescentie is voor haar “less a developmental stage than an 
open psychic structure” (1995, 136). Deze open psychi-
sche structuur is onder meer terug te vinden in het werk 
van Rousseau, Stendhal, Sand, Dostojevski, Nabokov en 
Gombrowicz. Kristeva ziet het veel voorkomen van ado-
lescentie in fictie overigens niet alleen als positief. Het kan 
ook een compenserend mechanisme zijn. De “imaginary 
activities” rondom de adolescentie hebben dan weinig te 
maken met de epistemologische bijdrage waarop ik focus 
in het proces van ABL. Fictie is de compensatie van een 
ontbrekende werkelijkheid: het ontbreken van een daad-
werkelijke rite de passage wordt goed gemaakt in een boek, 
een film of een schilderij. Op basis van deze theorie kun 
je zelfs een verband zien tussen Woolfs talloze boeken met 

als thema de adolescentie en haar eigen gemiste kansen 
om als jonge vrouw aan het einde van het Victoriaanse 
tijdperk adolescent te zijn.
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DE DUBBELZINNIGE 
VERWIJZINGEN

Ironie Het verhaal over de jonge dichter 
kenmerkt zich ook door autonome woordfrag-
menten die soms met de stroom meebewegen 
en soms tegen de stroom ingaan als zelfstandige 
woordbeelden. Ieder woord creëert een indexi-
cale werkelijkheid; het woord “doubt” is daar-
van een voorbeeld. 

Het vertegenwoordigt een eigen leefwereld.
Het woord “doubt” uit het beginfragment (ook 
al wordt het hier ontkennend gebruikt) treft 
een bijzondere toonsoort omdat het al het voor-
gaande met een pennenstreep teniet kan doen. 
Het is alsof iemand een verhaal vertelt en daarna 
zegt dat er twijfels bestaan over de rechtmatig-
heid. De tekst kan zo met één woord van zijn 
legitimiteit worden ontdaan en in een nieuwe, 
onzekere context belanden. 

Het woord “doubt” heeft een ironische kwa-
liteit die al vooruit wijst naar een post-poëtisch 
denken. Woolf doet dat vaker, soms met een 
strijdbare ondertoon waarmee ze iedere vorm 
van vertoon en gezag ondergraaft. Wat begint 
als een vraagteken omtrent het geslacht van 
Orlando, wordt in de ontmoeting met Greene, 
maar vooral later in het hoofdstuk “Orlando on 
Her Return to England,” verder uitgewerkt.

Woolf besteedt met name in het tweede deel 
van Orlando meer en meer aandacht aan de iro-
nische ondertoon, zelfs tot het punt waarop je 
het satire zou kunnen noemen. Het dispuut tus-
sen Pope, Swift en Orlando, met op de achter-
grond de onnozele hertog Harry, is daarvan een 
goed voorbeeld. De nieuwe verlichte denkers 
kruisen de degens. Ze protesteren, in hun salon, 
tegen de verouderde aristocratische cultuur.

Op meta-tekstniveau zijn de critici zelfinge-
nomen dwazen die opgaan in hun mannelijke 
pose. “What are we?” zegt Orlando, “Ages to 
come will never cast a thought on me or on Mr 
Pope either” (196). De criticus wordt ontmas-
kerd. De naïeve maar ook integer rebellerende 
Orlando doorziet inmiddels de met hem con-

 
doubt.
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trasterende schijnwereld: de small talk, de door-
zichtige opgewektheid. 

De tekst verwijst ook naar Caravaggio’s tra-
giek van de nacht. Overdag doet Orlando haar 
beleefdheidsronde, als een werknemer die braaf 
naar de werkplaats gaat. Als de avond valt kleedt 
Orlando zich om. Ze verdwijnt in de plaatse-
lijke kroegen, zoals ze dat ook al deed in de tijd 
van Elizabeth.

Ironisch is tenslotte het conflict tussen de 
chronologie van de opeenvolgende gebeurtenis-
sen en de diachronie van de psychische activi-
teit. De diachronisch gestructureerde psyche van 
Orlando betoont zich met name in het tweede 
deel. Orlando wordt gedurende het proces van 
volwassenwording steeds meer een ervarend en 
onderzoekend subject in plaats van een object 
van waarneming. De groeiende opzet in losse 
fragmenten past daarbij. De externe omgeving 
is over het algemeen een chronologische werke-
lijkheid. De interne omgeving, van het subject 
en de droom, is veel meer een diachronische 
werkelijkheid.86       

 
Robert Wilson Robert Wilson heeft twee-

entwintig tekeningen gemaakt met Woolfs Or-
lando als thema (1989)—de al eerder genoemde 
schetsen voor een theaterdecor. Hier zien we 
op minimalistische wijze Orlando’s proces van 

transformatie verbeeld. De tekeningen hebben 
het karakter van film stills. Ze zijn als de ven-
sters waarachter de verschillende beelden van 
de adolescent zich manifesteren. De tekeningen 
vormen deuren waarachter zich een verhaal af-
speelt. De serie is opgedeeld in drie onderdelen 
die ongeveer corresponderen met de onderver-
deling in mijn analyse: slaap (identiteit), droom 
(alteriteit) en fantasie (performativiteit).

De eerste serie—de slaap—bevat donkere 
schetsen waarbij opvalt dat het licht moeilijk 
doordringt. Af en toe breekt het door via een 
paar strakke punten. Opvallend is dat het licht 
horizontaal, verticaal en trapsgewijs geometrisch 
is vormgegeven.

De tweede serie—de droom—begint met 
een grote opening en brengt de toeschouwer 
in een andere, lichte ruimte. De achtergrond is 
permanent licht. Op de voorgrond tekenen zich 
af en toe objecten af die het licht tijdelijk weg-
nemen van het achterliggende gebied. Er zijn 
kleine, geometrische raampjes: figuurtjes die het 
geheel, door het geringe contrast, iets dromerigs 
geven. Ze benadrukken dat alle elementen in 
feite behoren tot dezelfde ruimte.

De derde serie—de fantasie—is het meest 
schilderachtig. Deze beelden roepen het idee 
van “golven van luchten” op, van wolken en zee. 
Het spel van de wolken heeft iets raadselachtigs 

86 De diachronie verwijst naar een vorm van noma-
disch denken. Deze interne werkelijkheid groepeert zich 
rond thema’s. De thematische werkelijkheid kent geen 
eenduidig verloop. Hij bestaat uit een serie losse fragmen-
ten die aan elkaar zijn gesmeed om een bepaalde beteke-
nis te genereren. Het materiaal is vergaand subjectief en 
ook geschikt voor een andere montage. Het belangrijkste 
thema dat in het tweede deel aan bod komt is de margina-
le positie van de vrouw in de westerse samenleving. Woolf 
construeert echter nog geen synchrone werkelijkheid. De 
diachrone werkelijkheid heeft vooral nog een chaotische 
structuur. Het alteriteitsprincipe overheerst: Orlando 
weet vooral wat ze niet wil en nog niet wat ze wel wil.
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Robert Wilson Robert Wilson heeft twee-
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86 De diachronie verwijst naar een vorm van noma-
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ten die aan elkaar zijn gesmeed om een bepaalde beteke-
nis te genereren. Het materiaal is vergaand subjectief en 
ook geschikt voor een andere montage. Het belangrijkste 
thema dat in het tweede deel aan bod komt is de margina-
le positie van de vrouw in de westerse samenleving. Woolf 
construeert echter nog geen synchrone werkelijkheid. De 
diachrone werkelijkheid heeft vooral nog een chaotische 
structuur. Het alteriteitsprincipe overheerst: Orlando 
weet vooral wat ze niet wil en nog niet wat ze wel wil.

De dubbelzinnige verwijzingen 153



  158

omdat het contrasteert met de rest van het werk 
door zijn vrije geometrische vormgeving.87

De nomadische adolescent De poëtische 
adolescent reist door een droomwereld en is in 
diepste wezen een nomade. De motor achter dit 
reizen is een gezonde twijfel over het bestaan. 
Adolescenten als Orlando leven op de grens—
een grens als ruimte.

De wereld van de adolescent kent geen dui-
delijk omschreven karakter meer. De adolescent 
als subject bevindt zich in een ruimtetijd waarin 
werelden door elkaar lopen. De ene klank weeft 
verder waar de vorige is opgehouden, als een im-
provisatie die niet bewust gepland is maar puur 
op basis van het gehoor plaatsheeft. De vorige 
klank blijft echter doorklinken. Steeds meer 
gedaanten verschijnen binnen de ruimte. Deze 
ruimte is geen eenheid, maar een veelheid; hij 
is niet centripetaal, maar centrifugaal geordend.

Deze wereld omschrijft Inge Boer in “No-
Man’s-Land? Deserts and the Politics of Place” 
(2006) als een feitelijk onzekere ruimte. Het 
is de wereld van Orlando die door de woes-
tijn reist. Engeland ligt achter haar, maar haar 
toekomst is onzeker; ze heeft nog geen bestem-
ming. Het centrum is verdwenen. Het enige 
vaste punt is de rustplaats in de avond (Lutters 
2009, 125).

Orlando’s wereld is uitdijend in plaats van sa-
mentrekkend. De adolescent is een universum. 
Zijn psyche bestaat uit talloze hemellichamen 
die als subpersoonlijkheden verschijnen en ie-
der een eigen baan door het heelal beschrijven; 
soms harmoniseren ze met elkaar, maar ze ko-
men ook met elkaar in botsing. Botsingen zijn 
echter geen eindpunt maar beginpunt; ze vor-
men de aanzet tot een nieuwe gedachtegang en 
het begin van een nieuw stelsel.

TOT SLOT

Het poëtische ritme van de woorden, zinnen, 
interpuncties en paragrafen—het ritme van de 
wind en de golven—heeft me gebracht in een 
nieuwe mogelijke wereld van de adolescent. Het 
is het verhaal waarin Orlando stap voor stap tot 
leven komt. De rustige wereld van de voorou-
ders uit het eerste deel, Orlando’s voorlopige 
identiteit, wordt doorgeprikt.

We komen in een wereld die Virginia Woolf 
omschrijft als een “crowded dance of modern 
life” (1993, ix). De adolescent bevindt zich in 
de wereld van Morpheus, het gebied van het 
andere, het ongeziene, een spel met de intra-
subjectieve aangrenzende werkelijkheden. De 
esthetische en mystieke wereld van de continu-
iteit komt tot een einde. Het onvoorspelbare, 

87 Het werk van Wilson geeft in abstracte beelden 
weer hoe het denken van Woolfs Orlando is gestructu-
reerd. In 1989 maakt Wilson een serie van tweeëntwintig 
tekeningen voor een decor bij een opvoering van Orlando 
in een bewerking van Darryl Pinckney, uit te voeren op 
11 november 1989 in Berlijn. De tekeningen worden ver-
volgens vanaf eind 1989 tot begin 1990 tentoongesteld in 
de Annemarie Verna Galerie in Zürich. Darryl Pinckney 
beschrijft in de catalogus het eerste deel als “disciplined” 
en “formal.” Het tweede deel kenmerkt zich door “spots” 
en “marks.” Deel drie is “very painterly,” “chromatic” en 
opgebouwd uit “free projections.” Wilson blijkt daarmee 
in staat (met een verwijzing naar Mieke Bals analyse van 
Proust) om Woolf “visueel te lezen.”

Tot slot   159

explosieve, improviserende, rebelse, nomadische 
denken komt op.

Deze nieuwe wereld kenmerkt zich door een 
denken in contiguïteit. Het is het verhaal van 
een subject dat zijn eigen verhaal vertelt via een 
aantal personages en gebeurtenissen. Parallelle 
werelden bieden voldoende ruimte en tijd, zo-
dat er telkens weer nieuwe elementen kunnen 
worden toegevoegd. De configuratie van die 
elementen maakt dat er doorlopend nieuwe fi-
guren ontstaan.

Deze wereld van Woolf stelt ons voortdurend 
voor raadsels. Iets wordt aangeroerd, maar niet 
afgemaakt. Mysteries en spanningen zijn overal 
aanwezig. Telkens worden de kaarten geschud 
en start een nieuw spel. Er zijn geïdentificeerde 
gebieden, maar ook “tussengebieden” waarin de 
lezer en de verteller zich bevinden.

Woolf schept een diachrone wereld waarin 
parallelle gebieden zichtbaar worden. Tijd is 
meer dan alleen een eenheid. Het valt ook uit-
een in delen die met elkaar samenhangen en 
tegelijkertijd ook steeds weer anders zijn. Het 
A-denken, het associëren (niet het redeneren), 
is volgens Bollas in The Mystery of Things de drij-
vende kracht, de bron van nieuwe kennis. De 
ongrijpbare, eindeloze horizon is een sprook-
jeswereld in een esthetisch onbewuste, waar de 
dingen telkens weer anders kunnen worden en 
waar je leert om anders te zijn.88

88 Het A-denken kan een omvangrijke analyse gene-
reren. Bollas spreekt in The Mystery of Things over deze 
analyse als een combinatie van de matriarchale en de 
patriarchale orde. De matriarchale orde produceert de 
droomwerkelijkheid vanuit een onbewuste gebied. De 
patriarchale orde bestaat tegelijkertijd en behelst perma-
nent proces van creatieve interventies (2001, 42). Uitein-
delijk maakt iedere analysant zo zijn eigen waarheid (37). 
Bollas’ proces van vrije associatie past bij het beeld van 
een parabool. Dit is een kennisproces dat gebaseerd is op 
waarneming, vernietiging en schepping. Kennis begint bij 
een eerste bewustzijn om vervolgens, via een proces van 
vernietiging, uit te monden in het vrije woord. ABL is 
in die zin een proces van constructie, deconstructie en 
reconstructie.
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5. WOOLF: PHANTASOS - 
DE ONEINDIGE TIJD

INLEIDING  

Tot slot wordt de levenslustige jonge dich-
ter Orlando, door onze dialoog met de taal van 
Woolf en de werelden achter deze taal, een crea-
tieve Phantasos. Phantasos, broer van Morpheus 
en zoon van Hypnos, is de Griekse god van de 
fantasie. “What a phantasmagoria the mind is,” 
roept Orlando (Woolf 1998, 169). 

De droom gaat over in fantasie. Het “Ik” 
bestaat nu niet in de nog-niet realiteit van de 
droom, maar vormt in navolging van Locke en 
Hume een fictief beginsel.89

Woolf geeft vorm aan het idee dat opgroeien, 
creativiteit en het ontwikkelen van zelfvertrou-
wen hand in hand gaan. Identiteit als fictief be-
ginsel betekent in haar geval dat de realiteit van 
een metafysische essentie niet bestaat. Identiteit 
is een positief, dynamisch, cultureel bepaald 
product van verbeelding—het resultaat van de 
door culturele factoren bepaalde creatieve geest. 
Bij de theorie van de levensfasen kan op verge-
lijkbare wijze worden gesteld dat adolescentie 
een construct, een fantasie en een cultureel ge-
geven is.

Woolf vertelt over de menselijke psyche als 

he - for there 
could be no doubt 
......who had slain 

him

89 De Britse empirische traditie sluit aan bij Virginia 
Woolfs identiteitsconcept. John Locke is een van de be-
langrijkste vertegenwoordigers. In An Essay Concerning 
Human Understanding (1689) beschrijft Locke de mens 
als een tabula rasa die wordt wat hij is door waarnemin-
gen en ervaringen. Hij staat daarmee in dezelfde traditie 
als David Hume. Hume beschrijft in A Treatise on Human 
Nature (1739–40) hoe de menselijke identiteit een fictief 
verschijnsel is. Identiteit ontwikkelt zich door een knip- 
en plakwerk van enkelvoudige indrukken. De samenge-
voegde indrukken ontwikkelen zich tot ideeën, de ideeën 
ontwikkelen zich tot gedrag. Woolfs “identity aesthetics” 
past uitstekend in deze lijn van Locke en Hume. Het eer-
ste deel van Orlando betreft de gebeurtenissen die leiden 
tot identiteitservaringen. Deel twee gaat over de ervarin-
gen die leiden tot ideeën over identiteit. Het derde deel 
gaat over de ideeën die leiden tot identiteit als gedrag.

Inleiding   161

een vrije, zelf in richten ruimte. De intrasub-
jectieve realiteit wordt een complexe realiteit. 
Het leven is (als) een droom. Dromen worden 
daarmee werkelijkheid. Fysieke realiteit is van 
nevengeschikt belang; je bent wat je denkt dat 
je bent.

De laatste twee hoofdstukken van Orlando 
beschrijven de weg die loopt van de slaap via 
de droom naar de fantasie. Orlando ontmoet 
de man van haar dromen. Een man die net als 
zij… fantasie is? Realiteit is? Zo wordt fantasie 
het antwoord van de estheticus op de tragiek 
van het bestaan.

Woolfs fictieve biografie is te vergelijken met 
de voorgevel van de kathedraal van Chartres. 
Het is wat Bollas aanduidt als een “special ex-
perience” of “erotics in form” (2003, 89). Drie 
grote beelden die het proces naar volwassenheid 
tonen bevinden zich op die gevel: de mysticus 
aan de linkerkant van de boog, de rebel in het 
midden en de dichter rechts. Orlando, een icoon 
van de adolescentie, is een homo poeticus: dich-
ter, performer en queer. Enerzijds is hij/zij een 
tabula rasa, anderzijds een nog altijd voelbaar 
“unthought known.”

Gertrude Stein De wereld die we nu betre-
den overschrijdt gaandeweg de lineaire vorm. 
Daar waar de wereld van Shakespeare zich nog 
kenmerkt door het woord, kenmerkt het negen-
tiende-eeuwse taalgebruik zich door zinnen, al-
dus Gertrude Stein in haar lezing “What Is En-
glish Literature?” (“The phrases, the emotion of 
phrases, the explaining in phrases” [2004, 53]). 
Het denken in zinnen, gevolgd door zinnen die 
de voorgaande zinnen toelichten of verklaren, 
kenmerkt ook Woolfs manier van schrijven.

In Orlando doet Woolf echter ook een voor-
zichtige poging tot een nieuwe, twintigste-
eeuwse manier van denken die Stein aanduidt 
als het denken en schrijven in paragrafen. De 
schrijver heeft niet meer genoeg aan woorden of 
zinnen, maar betrekt een cinematografisch ka-
der. Elke keer als je weer iets leest, zie en hoor 
je complexe woordfiguren. De ruimte kent geen 
cesuur meer. De zin is onderdeel geworden van 
een scène.

Feit en fictie, ruimte en tijd, protagonist en 
figurant: alles loopt door elkaar en wordt met el-
kaar in verband gebracht. Dit resulteert in war-
rige configuraties. We komen in het gebied dat 
we in de poëzie aanduiden als het vrije vers, wat 
we ook al zagen in Rosalindes taalgebruik. De 
vrije gedachte is nu het enige leidende principe, 
waarbij pas achteraf kan worden vastgesteld wat 
de strikt individuele betekenis van een tekst is.90

 
90 Stein en Woolf staan in dezelfde traditie: op het 

grensvlak van het denken in zinnen en paragrafen. Er 
is niettemin ook een verschil. Stein neigt meer naar de 
twintigste-eeuwse wereld van de paragrafen, Woolf naar 
de negentiende-eeuwse wereld van de zinnen.
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cesuur meer. De zin is onderdeel geworden van 
een scène.

Feit en fictie, ruimte en tijd, protagonist en 
figurant: alles loopt door elkaar en wordt met el-
kaar in verband gebracht. Dit resulteert in war-
rige configuraties. We komen in het gebied dat 
we in de poëzie aanduiden als het vrije vers, wat 
we ook al zagen in Rosalindes taalgebruik. De 
vrije gedachte is nu het enige leidende principe, 
waarbij pas achteraf kan worden vastgesteld wat 
de strikt individuele betekenis van een tekst is.90

 
90 Stein en Woolf staan in dezelfde traditie: op het 

grensvlak van het denken in zinnen en paragrafen. Er 
is niettemin ook een verschil. Stein neigt meer naar de 
twintigste-eeuwse wereld van de paragrafen, Woolf naar 
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Inleiding 157



  162

TEKST ALS MUZISCHE VORM

Melodie De verteller schetst het leven van 
de jonge dichter als een complexe, maar afge-
ronde melodie: een samenhangend geheel van 
klanken en rusten. De ritmische, explosieve, li-
neaire stroom aan woorden die zich gaandeweg 
ontwikkelt, wordt een onderdeel van een groter 
geheel. De melodie onderscheidt zich van het 
ritme als een eigenzinnige oprisping tegen de 
dwang van de maat. De melodie is de stroom 
van het leven. Het maakt van de losse onder-
delen een geheel. Het geheel heeft een begin en 
een einde, met accenten en rusten.

De melodie is de ruimte tussen de woorden 
“he” en “him,” het kleine fragment dat ik heb 
gekozen voor dit stukje close reading. De klanken 
kunnen alle kanten op gaan; ze zijn onbegrensd. 
Ze bevinden zich tussen twee belangrijke woor-
den: de opening “he” en de afsluiting “him.” De 
uitgesproken woorden vormen wel tekst, maar 
het blijft niet bij de uitgesproken woorden. De 
onuitgesproken gedachten klinken ook mee: “It 
[PAUZE] was [PAUZE] the [PAUZE] colour 
[PAUZE] of [PAUZE] an [PAUZE] old [PAU-
ZE] football.” Ieder zin is een strofe. De onder-
brekingen na iedere punt, komma en puntkom-
ma geven ruimte aan het ongedachte. De tekst 
spreekt in verschillende richtingen. De schrijver 
openbaart zich chronologisch in woorden. De 
lezer openbaart zich memografisch, binnen de 
witregels.

Woolf is zich terdege bewust van de mo-
gelijkheden van de onbeschreven ruimte. De 
verteller wijst dan ook op “a great blank here” 
(1998, 242). Woolf stelt dat wat niet gezegd 
wordt eigenlijk het belangrijkst is. Het zijn de 
onbesproken aangrenzende ruimten. De tekst is 
in feite niet meer dan een eerste aanzet tot een 
proces van denken. Hiermee wordt benadrukt 
wat het literaire object, als sprekend object, in 
feite al vanaf het begin probeert te zeggen: de 
lezer is de eigenaar van de tekst. Welke melo-
die tot stand komt, is aan degene die de witte 

he ... him.
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ruimte invult: de creatieve lezer volgt vanaf hier, 
als een homo faber, zijn eigen weg.91

De adolescent als dichter De poëtische 
adolescent transformeert van een ontvankelij-
ke mysticus via een nomadische rebel tot een 
dichter en performer, met fictie als overkoe-
pelend begrip. De ruimte tussen de stortvloed 
aan woorden wordt zichtbaar. De adolescent 
droomt niet meer. Hij ontwaak; niet in de rede, 
maar in de fantasie.

In het verhaal van De schoonheid van de jeugd 
bereikt de adolescent de top van zijn kunnen. 
Hij heeft daarvoor een fundamentele omkering 
gemaakt in zijn denken. Het denken, de stroom 
die begon in de begrensde objectwereld, eindigt 
in een oneindige subjectwereld. Fictie vormt het 
grondbeginsel voor zijn identiteit. Zijn biologi-
sche en zijn culturele bepaaldheid maken deel 
uit van een oneindige hoeveelheid materiaal die 
de adolescent ter beschikking staat.

De adolescent is een levenskunstenaar. Man, 
vrouw, jong, oud, rijk, arm, autochtoon, alloch-
toon; het zijn de manipuleerbare gestalten in de 
virtuele wereld waar Jos de Mul over schrijft in 
Cyberspace Odyssee. Ernest Becker stelt in The 
Denial of Death (1973) zelfs dat hij als homo 
poetica in staat is de dood te overwinnen door 
hem te ontkennen.92  

91 Dat het subject de sturende instantie is, betoogt ook 
de socioloog Richard Sennett in The Craftsman (2008). 
Vakmanschap beschouwt hij—in het verlengde van Han-
nah Arendt in The Human Condition (1958)—als het 
beheersen van een ambacht en het zelfstandig richting 
kunnen geven aan dit ambacht. Wat geldt voor de am-
bachtsman geldt ook voor de lezer in het proces van ABL. 
De lezer is niet alleen consument, maar ook producent 
van een tekst. Binnen de responsieve benadering die daar-
uit voortvloeit—in Nederland uitgewerkt door Abma en 
Widdershoven—spreekt men over een verschuiving van 
verantwoordelijkheden van de auteur naar de recipiënt. 
Ze schrijven: “In een responsieve benadering verschuiven 
de rollen en verantwoordelijkheden van de onderzoeker 

van technicus, descriptor en rechter naar die van interpre-
tator, educator, facilitator van proces en socratische gids” 
(2006, 37). De dichter wordt een lezer en de lezer wordt 
een dichter. 

92 Becker noemt de mens een “homo poetica” omdat 
hij zich onderscheidt van het dier door zijn voortdurende 
streven naar zin- en betekenisgeving. Becker valt daarbij 
in belangrijke mate terug op het werk van Otto Rank, 
wiens werk uitgaat van een identiteitsproces gebaseerd 
op een permanent construeren en reconstrueren (door 
onderhandelen) van identiteiten. De adolescentiepsycho-
loog Robert Kegan (1982) baseert zich eveneens op het 
werk van Otto Rank (en dat van Jean Piaget).
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als een homo faber, zijn eigen weg.91
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dichter en performer, met fictie als overkoe-
pelend begrip. De ruimte tussen de stortvloed 
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droomt niet meer. Hij ontwaak; niet in de rede, 
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bereikt de adolescent de top van zijn kunnen. 
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uit van een oneindige hoeveelheid materiaal die 
de adolescent ter beschikking staat.

De adolescent is een levenskunstenaar. Man, 
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van technicus, descriptor en rechter naar die van interpre-
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(2006, 37). De dichter wordt een lezer en de lezer wordt 
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92 Becker noemt de mens een “homo poetica” omdat 
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TAAL ALS PERFORMANCE

Iedere letter over de jonge dichter vraagt om 
een levende, literaire performance. Dat kan de 
stem van een derde zijn. De performer kan ook 
de stem in het hoofd van de lezer zijn. Taal is 
een daad. De woorden van het beginfragment, 
“perhaps his grandfather,” krijgen een scala aan 
betekenissen. De taal van het object is niet meer 
alleen het woord van de schrijver. Literatuur als 
vorm van denken wordt een gesproken tekst die 
in belangrijke mate samenhangt met de inter-
pretatie van de lezer.93

Een uitvoering is een nieuwe vorm van kunst 
en een vorm van denken. Het perspectief van de 
lezer en de luisteraar is bepalend. Het gaat daar-
bij niet alleen om goed of fout, maar ook om 
persoonlijke smaak. Het gekozen tekstfragment 
op dit middenpaneel van het drieluik werkt to-
taal anders als het wordt uitgesproken door een 
man of een vrouw. De tekst voorlezen in stilte of 
tegen een muzikale achtergrond heeft een heel 
ander effect. Twintig procent van de betekenis 
van een tekst wordt in mijn beleving bepaald 
door inhoud. De andere tachtig procent van de 
betekenis komt voort uit de context.

...perhaps his 
grandfather...

93 Dit is waar Chion op doelt met de term acousmetre. 
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Sally Potter Potter geeft een volstrekt ei-
genzinnige interpretatie van Orlando (1992). 
Ze creëert een James Purdy-achtige wereld die 
wordt bewoond door merkwaardige figuren. 
Polysemie is daarbij het onderliggende concept. 

Polysemie gaat uit van heterogeniteit en 
waardeert de verschillen. Tilda Swinton past 
daar uitstekend bij als acteur. Ben van Os ont-
wierp een kleurrijke mise-en-scène. Sandy Po-
well maakte groteske kostuums. Een barokke, 
carnavaleske, Bakhtin-waardige opzet tekende 
zich af. Kenmerkend is dat niets in een defini-
tieve eenvormige toestand is, maar dat—net als 
bij carnaval—de voortdurende beweging en ver-
andering centraal staat.

Deze geschetste wereld benadrukt de verschil-
len in heteroglossia. De talen zijn niet altijd op 
elkaar afgestemd. Spel en werkelijkheid, heden 
en verleden, plot en vormaspecten lopen door 
elkaar, waardoor er een product ontstaat dat al-
leen in deze wereld, in deze uitvoering mogelijk 
is: de adolescent als een steeds transformerend 
personage. Sally Potters Orlando-interpretatie 
bevestigt hiermee het belang van de performer.94 

De adolescent als performer Dick Hebdige 
benadrukt in Hiding in the Light hoe de poëti-
sche adolescent zich manifesteert als performer. 
Stijl is waar het om draait. In het eerste drieluik 
van Pedriali, Caravaggio en Kassovitz leerden 
we de tragische adolescent kennen. Deze ado-
lescent werkte vanuit de stijlopvatting: “youth is 
trouble.” Het drieluik van Shakespeare, Woolf 
en Vinterberg raakt de metafoor “youth is fun.” 

De adolescent is een jonge Lord Byron die 
niet alleen denkt maar ook handelt vanuit een 
doordacht concept. Hij is niet alleen de teke-
naar maar ook de uitvoerder. Niet alleen de 
componist, maar ook de muzikant. Niet alleen 
de ontwerper, maar ook het model. Hij past zijn 
gedrag, zijn contacten, zijn kleding, zijn taal 
en zijn bestedingspatroon aan op een onderlig-
gend concept. In deze mogelijke wereld wordt 
schoonheid freestylepoëzie.95

  

94 Catherine Fowler beschrijft Potter als een filmmaak-
ster die antwoorden zoekt op vragen die raken aan iden-
titeit: seksualiteit, gender en sociale, culturele en etnische 
achtergronden. In het bijzonder vrouwen—in hun ver-
mogen te spreken, te kijken, te denken, te verlangen—
zijn onderwerp van studie. In de woorden van Fowler: 
“from Orlando onwards, her films have used their main 
protagonists’ travel to explore identity” (2009, 59). Pot-
ters werk leent zich uitstekend om het proces van ABL te 
begrijpen. Ze genereert kennis en verkent het identiteits-
vraagstuk door permanent verhalen te vertellen. Vorm en 
inhoud zijn daarbij beide belangrijk. In haar interpretatie 
van Orlando benadrukt Fowler niet alleen de romantische 
aspecten van het verhaal maar ook “Woolf ’s playful and 
ironic style of narration.” Ze benadrukt dat niet alleen de 
beelden vertellen, maar ook de taal. Immers, “Language 

and identity are closely related” (61). 

95 Hebdige besteedt veel aandacht aan de adolescentie 
als een esthetisch fenomeen. Adolescentie gaat nu over de 
geheimen van het jong zijn, smaak, populaire cultuur, le-
ven op de grens en aan de andere zijde. Hebdige beschrijft 
hoe deze wereld overeenkomt met een postmoderne set-
ting gevuld met “vital strategies.” Hij spreekt over een 
wereld die wordt gekenschetst door een “more playful, 
less authorative, less authority-bound tone” (1988, 225). 
Het is een positief systeem van “zacht denken” dat zich 
uitspreekt in een creatieve stroom van hypotheses, spel-si-
tuaties en complexe vormen. Het is de wereld van Lyotard 
die zich voortdurend richt op “the opening up of institu-
tional and discursive spaces within which more fluid and 
plural social and sexual identities may develop” (226).
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WOORDEN ALS 
 GENERATIEVE KRACHT

Compositie  Woolfs jonge dichter wordt be-
zongen in een ritmische alliteratie: 

The poet’s, then, is the highest office of all, 
she continued. His words reach where others 
fall short. A silly song of Shakespeare’s has 
done more for the poor and the wicked than 
all the preachers and philanthropists of the 
world. (Woolf 1998, 166)

De woorden hebben een generatieve kracht. 
De wijze van componeren is de voorwaarde 
voor Orlando’s onnavolgbare nieuwe werkelijk-
heden—werkelijkheden waarin je misschien de 
taal kunt afschaffen omdat “modern spirit can 
almost dispense with language” (292) en waarin 
nieuwe, nooit eerder vertoonde beelden realiteit 
worden.

De verstoorde mystieke werkelijkheid van 
weleer wordt opnieuw tot een geheel, maar nu 
vanuit vrije scheppingskracht. Deze werkelijk-
heid is gecomponeerd door een “sleutel-ik” dat 
de verschillende “ikken” die de psyche rijk is bij-
eenpakt en schikt (Woolf 1998, 296).

Judith Butler Butlers ideeën, geformuleerd 
in Gender Trouble (2007), komen in belangrij-
ke mate overeen met het denken van Virginia 
Woolf. Butler definieert “performativity” als de 
wijze waarop iemand zijn eigen subject-georiën-
teerde werkelijkheid mag en kan scheppen. Het 
ontstaan van die werkelijkheid is daarbij geen 
kwestie van het vinden van een oorspronkelijk 
ik, maar eerder het ontdekken van alteriteit. 
Daarna volgt pas, in het artistieke proces van 
zelfrealisatie, het construeren van een fictieve 
identiteit.

Butler spreekt over identiteit als een creatief 
en generatief proces. Het is daarna zaak de iden-
titeit te leven door hem steeds weer te herhalen. 
Het is een iteratief proces waarin deze kan uit-
groeien tot een consistente, congruente en per-

...sex...something...sli-
cing...shape….save...sun-
ken…cheeks…strand…

struck…started…
swung…slain...
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soonlijke stijl. Identiteit krijgt op deze manier 
een narratieve logica. Soms zijn daarbij graduele 
verschuivingen zichtbaar, tot een zeker doel is 
bereikt.

Butler is zich voortdurend bewust dat keuzes 
zich afspelen in een veld van machtsverhoudin-
gen tussen klassen en seksen. De discontinuïteit 
in de identiteit (alteriteit) is een politieke reali-
teit. Het vormgeven van een nieuwe identiteit 
speelt zich eveneens af in een sociaal-politieke 
context.96 

De adolescent als queer Woolfs poëtische 
adolescent zou je kunnen zien als een queer, op-
gevat als een manier van buiten de hokjes den-
ken. Er is een positieve ontwikkeling richting 
vrijheid gaande. Het vrijheidsconcept dat ten 
grondslag ligt aan De schoonheid van de jeugd is 
open, transgender en construeert een identiteit 
naar eigen inzicht. 

Woolf beschrijft een avontuurlijke, vreemde, 
exotische wereld. De poëtische adolescent in 
deze wereld cultiveert zichzelf. Hebdige zegt 
over het lichaam: “The body can be decorated, 
and enhanced like a cherished object” (2007, 
31). Het lichaam is een afspiegeling van een 
stijlopvatting. Het is de wereld van Ziggy Star-
dust (David Bowie) en Lady Gaga. Het gede-
coreerde lichaam is de manifestatie van de ont-
waakte jongvolwassene. 

TOT SLOT

De analyse van Orlando heeft een nieuw 
beeld toegevoegd aan de reeks antwoorden op 
de vraag wat adolescentie is. Het is het beeld 
van de adolescent als jonge dichter en sluit aan 
bij de romantische denkwijze in The Rhetoric 
of Romanticism van Paul de Man (1984). Het 
betreft een positieve ontologie, passend in de 
verteltraditie die beschrijft hoe het menselijk 
bestaan—in het bijzonder de adolescentie—een 
vrije keuzeruimte is die zich manifesteert als een 
bewustzijnsstroom. Woolf toont dit in vorm en 
inhoud.

Woolfs taal is een zich permanent ontwik-
kelende serie variaties: een oneindige, levende 
gestalte. Inhoudelijk is er ook een organische 
opbouw. De mens kiemt, groeit en bloeit. Hij 
verandert voortdurend. Woolfs verhaal past in 
een verteltraditie die, uitgaande van het feit dat 
kunst deel uitmaakt van de cultuur, het hele 
maatschappelijk leven doortrekt. De verteltra-
ditie die uitgaat van een negatieve ontologie—
zoals eerder omschreven—lijkt daar recht tegen-
over te staan. 

Caravaggio zegt met zijn werk in wezen 
dat de mens, en daarmee ook de adolescent, 
gevangen zit. De neergang is een feit. De ba-
rokke epistemologie is een biologisch bepaald 
denken-in-achteruitgang. De modernistische 

96 Toril Moi stelt in Sexual/Textual Politics (2002) dat 
performativiteit niet alleen tot stand komt door de in-
houd van woorden, maar ook door de organisatie ervan. 
Melba Cuddy-Keane, Geofrey Hartman en Geoffrey 
Pearce beschrijven in de door Anna Snaith samengestelde 
bundel Virginia Woolf Studies (2007) hoe zelfs het ritme 
van de woorden en vooral de pauzes daartussen genderbe-
paald zijn. De ruimtes, de gaten en de stiltes in de teksten 
van Virginia Woolf doen ertoe. Veel leegte maakt dingen 
mogelijk en werkt volgens hen als ruimte voor verbeel-
ding. De gereguleerde sequentie, de versimpeling en de 
organisatie van de ruimte zijn daarentegen typisch man-
nelijk. De vrouwelijke benadering is meer expressief; de 
mannelijke ruimte is vooral mimetisch (23).
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WOORDEN ALS 
 GENERATIEVE KRACHT
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...sex...something...sli-
cing...shape….save...sun-
ken…cheeks…strand…

struck…started…
swung…slain...
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epistemologie en ontologie van Woolf is een 
psychologisch bepaald denken-in-vooruitgang, 
een boodschap van troost en hoop in een duis-
tere wereld. Poëtische schoonheid wordt zo het 
antwoord op de troosteloosheid van het weten-
schappelijk wereldbeeld.

Hebben de esthetiek en het leven de tragiek 
en de dood overwonnen? Overwint Woolfs Or-
lando Caravaggio’s David? Heeft het vrije vers 
de oplossing gebracht? Het antwoord is nee. 
Schijn bedriegt. Orlando is uiteindelijk ook een 
tragische, sterfelijke gestalte. Het antwoord op 
de vraag naar de adolescent laat in die zin zien 
dat de ogenschijnlijke romantische overwinning 
van de esthetiek een pyrrusoverwinning is en 
dat de tragische dood regeert, ondanks tijdelijk 
optimisme. 

De onbewuste dood kan niet worden over-
meesterd. We realiseren hooguit een roman-
tisch moment van uitstel. De verhouding tussen 
tragiek en poëzie herhaalt zich. De esthetiek is 
uiteindelijk een moment van uitstel en niet de 
overwinning van de dood. De schoonheid van 
de adolescent geeft gedurende enige tijd het ge-
voel dat hij of zij onoverwinnelijk is. Uiteinde-
lijk delft de adolescent echter het onderspit.

Tot slot   169164
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It’s the time of the season
When love runs high 

In this time, give it to me easy
And let me try, with pleasured hands  

To take you and the sun 
to promised lands 

To show you everyone
It’s the time of the season for loving.

III.6.1: Thomas Vinterberg, Dear Wendy (film still), 2005 
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6. REPRISE: 
VINTERBERG - DE RETORIEK
VAN HET LEVEN

INLEIDING

Ik sta nog steeds voor het tweede drieluik. Ik 
zet een stap naar rechts en sta nu voor het derde 
paneel (afb. III.6.1). Ik lees de tekst van The 
Zombies uit de titelsong van Thomas Vinter-
bergs film Dear Wendy (2005). Deze kan door 
zijn cultstatus worden beschouwd als een een-
entwintigste-eeuws antropologisch document. 
De allegorie van de tragische adolescent vindt 
hier zijn vervolg in een verhaal dat de tragiek 
probeert op te heffen: dat van de poëtische ado-
lescent.

Indachtig Peter Brooks’ opmerking dat een 
eenduidig, cultureel “heilig” masterplot is ver-
dwenen en daarvoor in de plaats tal van ver-
halen zijn onstaan (1992, 6), verschijnt er hier 
een nieuw allegorisch verhaal: Vinterbergs Dear 
Wendy. Het is een film die de werkelijkheid eer-
der creëert dan representeert.

Dear Wendy sluit aan bij Woolfs denken in 
een bewustzijnsstroom, maar heeft plaats in een 
hedendaagse setting. Vinterberg schetst een lu-
diek beeld van een groep jongens in een afblad-
derend oud mijnstadje. “It’s the time of the sea-

Alleen diegene vraagt zinvol naar de benaming, die er al 
iets mee weet aan te vangen. 

—Ludwig Wittgenstein 2006, 28

Inleiding

son,” tekst uit de soundtrack van de film, biedt 
een goede ondersteuning. “Something is about 
to happen…”97

Hayden White White constateert dat zo-
wel fictie als non-fictie op te delen is in genres 
die aan de wieg staan van mogelijke werelden. 
Daarbij beschouwt hij het romantische genre als 
een belangrijke variant.

In Metahistory (2010, orig. pub. 1973) stelt 
White dat deze vorm van “emplotment,” met 
zijn “poetic sensibility en critical selfconscious-
ness,” sinds de eerste helft van de negentiende 
eeuw in opkomst is (Novalis). Hij heeft het over 
de wereld van de poëzie. Orpheus laat zijn lier 
klinken en bekoort daarmee zelfs Hades. Er ont-
staat een subcultureel kader, waarbij de elitaire 
dandy en de idealistische hippie de plaats inne-
men van de sceptische hiphopper. De aandacht 
verschuift van de biologie naar de psychologie.

De romantische benadering is te beschouwen 
als een theorie van het leven, zoals ook in de 
analyse van Woolf al aan bod kwam. Ik zal tegen 
deze achtergrond het volgende verhaal van de 
jeugd te vertellen, uitgaande van drie thema’s:

97 De manier waarop Vinterberg filmt is een vorm van 
visuele poëzie. Zijn camera neemt een “luisterende” hou-
ding aan. De objecten, de acteurs en de omgeving spreken 
zich uit; de camera registreert. De regisseur speelt vervol-
gens met het materiaal, net als een schrijver met zijn waar-
nemingen. Freud schrijft daarover in “De schrijver en het 
fantaseren” uit 1907: “De schrijver nu doet in feite het-
zelfde als het spelende kind; hij schept een fantasiewereld 
die hij heel ernstig neemt […]” (1983a, 14). Vinterberg 
zwoer zelfs ten tijde van Dogma 95 een eed van zuiver-
heid die erop neerkwam dat hij als subject het object zou 
laten spreken in plaats van het zijn mening op te leggen.
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1. Biografie: de jeugd als een proces van ont-
wikkeling, opgevat als onderdeel van een sa-
menhangende levensstroom. Gebeurtenissen 
staan niet tegenover elkaar maar groeien vanuit 
een gemeenschappelijke bron.

2. Organische verbanden: de jeugd als een 
droomwereld—een liefdevolle, romantische 
leefwereld waarin de onderdelen op een organi-
sche manier met elkaar in verbinding staat. 

3. Epifanie: De jeugd als een weg naar het 
sublieme; een levende creatieve kracht die in een 
positieve, opwaartse beweging de dood tracht te 
overstijgen, richting het volmaakte.

De eigentijdse adolescent Deze nieuwe ado-
lescent is een poëtische gedaante. De tragische 
helden verdwijnen. We worden binnengeleid 
in René Boomkens’ postmoderne stad. Hij be-
schrijft deze als een anti-mythologisch cultureel 
landschap. Overleven is niet gemakkelijk. De 
stad biedt een keiharde werkelijkheid waarin het 
enige haalbare toekomstperspectief over minder 
gaat in plaats van meer.98 

DE PLOT

In dit verhaal zien we de wereld zoals we die 
kennen uit kranten, tijdschriften en eigen erva-
ringen. Het is een ogenschijnlijk rustige wereld 
die gaandeweg tot ontploffing komt.

Het decor is een desolaat Amerikaans mijn-
stadje. Richard woont er met zijn vader en hun 
hulp, Clarabel. Zijn vader werkt in de mijn. Ri-
chard is ongeschikt voor het werken in een mijn 
en werkt in een winkel. Clarabel is de enige van 
wie hij liefde ontvangt.

Op de dag dat Richard Wendy ontdekt, ver-
andert er iets in deze troosteloze, eenzame om-
geving. Wendy is een kleine damesrevolver die 
hij aanvankelijk koopt voor de verjaardag van 
Sebastian, de kleinzoon van Clarabel. Hij be-
sluit niettemin een boek te geven: Oscar Wildes 
The Picture of Dorian Gray. De laatste twintig 
bladzijden ontbreken echter.

Vanaf dat moment zijn Richard en “zijn” 
Wendy onafscheidelijk. Samen met Stevie, die 
ook een pistool bezit, gaat hij ’s avonds naar een 
mijnschacht om te schieten. De twee besluiten 
daarop om alle losers van het stadje in hun com-
plot te betrekken. Ze vormen een groep: The 
Dandies, een gang zonder geweld. De groep 
heeft zelfs een manifest dat is gebaseerd op pa-
cifisme.

De plot

98 Boomkens doet veelvuldig onderzoek naar de ge-
globaliseerde en geürbaniseerde wereld waarin wij leven. 
Binnen Boomkens’ antropologie van de stad domineert 
de chaos, maar die chaos krijgt tegelijkertijd een dusdanig 
bijzonder karakter dat Boomkens in De nieuwe wanorde: 
globalisering en het einde van de maakbare samenleving 
spreekt over een “alledaagse metafysica” (2006, 296). In 
deze wereld zijn revolutie en vernieuwing geen optie meer. 
Boomkens verdedigt juist het belang van de continuïteit, 
het continuïsme, waarbij een besef van identiteit, in alle 
openheid en veranderlijkheid, steeds opnieuw verbonden 
kan worden met de omringende vreemdheid, chaos en 
wanorde. Continuïsme is een levend beginsel, en sluit aan 
bij de wereld van Shakespeare, Woolf en Vinterberg.
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Op een dag verschijnt Sebastian in de mijn-
schacht. Hij kent het echte leven en de harde 
realiteit van revolvers. Hij verhoudt zich tot Ri-
chard als Kaïn tot Abel. Er ontstaat een klimaat 
van polarisatie en overmoed.

In een overmoedige actie besluiten The 
Dandies hun wapens in te zetten om Sebasti-
ans grootmoeder Clarabel te verlossen van haar 
angst om over straat te gaan. Het gevolg is een 
onbedoelde confrontatie met de politie waarin 
The Dandies een voor een het leven laten.  

Lars von Trier Thomas Vinterberg wordt in 
Stevensons Dogme Uncut (2003) beschreven als 
een regisseur met oog voor schoonheid en aan-
dacht voor de eenvoud. 

Vinterberg en Lars von Trier schrijven op 13 
maart 1995 hun “Eed van Kuisheid.” Kuisheid 
staat voor het tegengaan van effectbejag. Ze doen 
dit door de aandacht te vestigen op de pure taal 
en het pure beeld. Dogma 95, de stroming die 
ze oprichten, is een protest tegen Hollywoods 
spectaculaire beeld van de werkelijkheid.

Vinterbergs stijl is verwant aan het werk van 
Cassavetes en Godard en daarmee ook aan het 
werk van Kassovitz. Wat deze filmmakers bindt 
is eenvoud van locatie, geluid, camerawerk en 
acteren (Stevenson 2003, 23).99  

De adolescent als dandy Het verhaal van De 
schoonheid van de jeugd is het verhaal van het 
ontworstelen uit de gevangenschap, de eento-
nigheid van het bestaan. Het is een zoektocht 
naar vrijheid—niet door een confrontatie met 
de werkelijkheid, zoals in La Haine, maar door 
het scheppen van een alternatieve werkelijkheid. 
De adolescent verschijnt daarbij als een 
dandy.100

De plot

99 De eed van de kuisheid waar Jack Stevenson aan 
refereert vormt de basis van het “back to basics”-program-
ma van de Dogma 95 groep en gaat uit van de volgende 
regels:

– Er wordt geschoten op locatie.
– Geluid en beeld moeten niet apart van elkaar 
   worden gemaakt.
– De camera moet in de hand worden gehouden.
– Filmen doe je in kleur, zonder speciale belichting.
– Optische filters zijn verboden.
– Er mag geen sprake zijn van kunstmatig geweld.
– Vervreemding in plaats of tijd is uit den boze.
– Genrefilms zijn niet acceptabel.
– Er wordt gefilmd op 35mm.
– De regisseur wordt niet genoemd.

100 In Reading for the Plot: Design and Intention in Nar-
rative (1992, orig. pub. 1984) legt Brooks uit hoe de plot 
in een verhaal de lezer vasthoudt. “Plotting,” zo stelt hij, 
is “the activity of shaping”; het is “the dynamic aspect of 
narrative”; het is datgene dat “makes us read forward,” 
“the unfolding of the narrative.” Het is “the promise of 
progress towards meaning” (1984, xiii).
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DE PLOT
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De plot

98 Boomkens doet veelvuldig onderzoek naar de ge-
globaliseerde en geürbaniseerde wereld waarin wij leven. 
Binnen Boomkens’ antropologie van de stad domineert 
de chaos, maar die chaos krijgt tegelijkertijd een dusdanig 
bijzonder karakter dat Boomkens in De nieuwe wanorde: 
globalisering en het einde van de maakbare samenleving 
spreekt over een “alledaagse metafysica” (2006, 296). In 
deze wereld zijn revolutie en vernieuwing geen optie meer. 
Boomkens verdedigt juist het belang van de continuïteit, 
het continuïsme, waarbij een besef van identiteit, in alle 
openheid en veranderlijkheid, steeds opnieuw verbonden 
kan worden met de omringende vreemdheid, chaos en 
wanorde. Continuïsme is een levend beginsel, en sluit aan 
bij de wereld van Shakespeare, Woolf en Vinterberg.
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Op een dag verschijnt Sebastian in de mijn-
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Lars von Trier Thomas Vinterberg wordt in 
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dandy.100

De plot

99 De eed van de kuisheid waar Jack Stevenson aan 
refereert vormt de basis van het “back to basics”-program-
ma van de Dogma 95 groep en gaat uit van de volgende 
regels:

– Er wordt geschoten op locatie.
– Geluid en beeld moeten niet apart van elkaar 
   worden gemaakt.
– De camera moet in de hand worden gehouden.
– Filmen doe je in kleur, zonder speciale belichting.
– Optische filters zijn verboden.
– Er mag geen sprake zijn van kunstmatig geweld.
– Vervreemding in plaats of tijd is uit den boze.
– Genrefilms zijn niet acceptabel.
– Er wordt gefilmd op 35mm.
– De regisseur wordt niet genoemd.

100 In Reading for the Plot: Design and Intention in Nar-
rative (1992, orig. pub. 1984) legt Brooks uit hoe de plot 
in een verhaal de lezer vasthoudt. “Plotting,” zo stelt hij, 
is “the activity of shaping”; het is “the dynamic aspect of 
narrative”; het is datgene dat “makes us read forward,” 
“the unfolding of the narrative.” Het is “the promise of 
progress towards meaning” (1984, xiii).
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It’s the time 
of the season...

EEN NIEUWE STROOM 
AAN WOORDEN 

Een bewustzijnsstroom komt op gang. De 
“time of the season” dient zich aan. De muziek 
van The Zombies loopt voorop. De beelden vol-
gen op het ritme van de muziek. Het verlangen 
naar een andere, betere wereld wordt opgewekt. 
Richard leeft in de wereld van de marginalen. 
Zijn alter ego, “Dick,” leeft in een nieuwe we-
reld. Hij beseft dat hij meer is, meer kan. Hij wil 
zich onderscheiden.

De mijnschacht, symbool voor Hades, re-
fereert aan de wereld van zombies: de wereld 
waarin werk, economie, materie en dood ge-
positioneerd zijn boven fantasie, geest en leven. 
Vinterberg toont een stadje waarin de tijd stil-
staat. Eten en werken is het enige dat rest. Het 
is een ruimte zonder beweging en ontwikkeling, 
een wereld van ouderdom en dood.

Guy Debord Debord heeft de precaire we-
reld waarbinnen de jeugd zijn weg moet vinden 
aan de kaak gesteld in Society of the Spectacle 
(1983, orig. pub. 1967). Hij beschrijft de da-
gelijkse werkelijkheid als een brechtiaanse we-
reld waarin de mens van zichzelf vervreemd is 
geraakt. De wereld is gereduceerd tot schouw-
spel en show, waarbij wij niet meer zijn dan toe-
schouwers. Economie en cultuur liggen daarbij 

Een nieuwe stroom aan woorden   175

in elkaars verlengde. Kwantiteit is wat telt. Kwa-
liteit is betekenisloos. Alles is een economisch 
goed geworden. De schoonheid van de kunst 
heeft niet meer het primaat. De economische 
waarde die het vertegenwoordigt, is wat ertoe 
doet. Consumptieve patronen regeren.

De mens is een productiefactor geworden. 
Hij is geen levende gestalte meer. Hij mag zich 
niet onderscheiden. Individuele acties zijn on-
gewenst. Hij is verworden tot een radar in een 
machine.101 

Een nieuwe stroom aan woorden

101 Debord was een van de grondleggers van het situ-
ationisme. Hij wilde poëzie en muziek samenbrengen in 
het stedelijk landschap. Debords drie elementen (stede-
lijk landschap, poëzie en muziek) zijn ook terug te vinden 
in Dear Wendy. Zowel Vinterberg als Debord zijn maat-
schappijkritisch. The Dandies staan voor wat Debord be-
schrijft: het samenvallen van theoretische kritiek, sociale 
praktijk en poëtische kennis.
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PLOTPOINTS EN 
ANDERE VERWIJZINGEN

Vinterberg beschrijft de jeugd in opstand. 
“With pleasured hands” willen ze het slaapstadje 
veranderen in een droomwereld. Dan ontwaakt 
de adolescent en volgt de vondst van een kleine 
revolver en het complot dat daarop volgt. Het 
wapen geldt hier als een substituut voor het ego. 
De liefde tussen de groepsgenoten en de ont-
dekking van een gesublimeerd zelf zetten een 
stroom aan ontwikkelingen in gang.

The Dandies gaan op zoek naar het beloofde 
land. Dat heeft aanvankelijk nog iets weg van 
een verborgen wereld. The Dandies leven over-
dag het leven dat ze gewend zijn, maar in hun 
ondergrondse tempel, in de twilight zone, laten 
ze hun ware gedaante zien. Ze verschijnen er 
bijvoorbeeld in hippe kostuums. De verlaten 
mijnschacht vormt zo een wereld van romanti-
sche isolatie, een soort droom. Het is een wereld 
waar liefde en idealen nog kunnen bestaan.

Henri Lefebvre Henri Lefebvre schetst een 
wereld die kan dienen als grondpatroon voor 
Dear Wendy. In zijn driedelige werk Critique of 
Everyday Life (1947–81) beschrijft hij hoe crea-
tieve kracht een antwoord kan zijn op de stati-
sche wereld van stof en vorm.

Andere verwijzingen

...with pleasured 
hands...

to promised lands...

102 René Sanders’ Beweging tegen de schijn: de situatio-
nisten, een avant-garde (1989) beschrijft de opkomst van 
een beweging die niet streeft naar vernieuwing van de 
kunst, maar juist het opheffen van de kunst, het creëren 
van ruimte voor een revolutionaire politieke omwente-
ling die de weg baant voor een vrije en ongebonden es-
thetische cultuur. Sanders schets de weg van het existen-
tialisme via het situationisme naar het postmodernisme 
(14). Hij wijst op het werk van Lefebvre, die—als een 
voorland van het situationisme—de existentiefilosofie en 
maatschappijkritiek met elkaar verbindt. Hij wijst ook op 
het verband tussen de situationisten en postmoderne filo-
sofen als Deleuze, Guattari, Lyotard en Baudrillard.
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Poëzie heeft volgens Lefebvre de functie om 
het verborgen verlangen naar vrijheid op te 
wekken. Hij bepleit net als Debord een leven 
van praktische poëzie. De stad dient een “esthe-
tische polis” te zijn (Sanders 1989, 70) met een 
eigen taal: die van de lettristen, een esthetische 
beweging, die van mening is dat elke gedachte 
tot een letter (een teken) kan worden terug-
gebracht. De lettristen verzetten zich tegen de 
dwingende, semantische omknelling van het 
woord. Iedere letter vertegenwoordigt een eigen 
werkelijkheid.102 

Lefebvres opstandige poëzie is al te herken-
nen in Rimbauds leven en en werk. Hij creëert 
een voortwoekerend proces waarbinnen afster-
ven het leven niet belemmert maar dient. De 
verandering is de immanente natuur. Stilstand 
komt van buitenaf. Deze opvatting is ook al te 
vinden in het werk van Deleuze.103

Andere verwijzingen

103 De praktische poëzie van Lefebvre komt ook terug 
in het proces van ABL. Lefebvre citeert in deel 2 van zijn 
Critique of Everyday Life een uitspraak van Picasso: “First 
of all I find something, then I start to search for it” (2008, 
143). Deze uitspraak schetst het dialectisch karakter van 
het denken/leren. Een excessieve aandacht voor logica 
maakt het denken niet flexibel, hetgeen indruist tegen de 
essentie ervan. Een overdaad aan logica “presupposes the 
object without knowing it.” Het formaliseert, kwantifi-
ceert en negeert het subjectieve karakter. Het indexicale, 
contingue denken genereert het onverwachte . Het is een 
vorm van denken die raakt aan de poëzie.
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BEELDEN ALS 
DRAGERS VAN DE TEKST

De tekst van de soundtrack draait om het 
woord “loving.” Zelfs het doden wordt gezien 
als een manier om de liefde bedrijven. Het is 
een vorm van pacifisme met duidelijke seksu-
ele verwijzingen. Er bestaat echter in dit verhaal 
een absoluut verbod de mystieke grens te over-
schrijden: “The regulations are, that the most 
important thing for a Dandy is never to show 
off his partner, whatever the provocation. We 
carry them as moral supports. And that’s the 
most important thing. They may be carried, 
but never brandished. That would be the worst 
thing of all.”

Het seksueel geïnspireerde taboe zorgt voor 
spanning. Het overtreden van de wet is onver-
mijdelijk. Het uitgestelde moment van wens-
vervulling is het moment van ondergang. Het 
in werking treden van de revolvers tekent het 
einde. De fallusverwijzingen zijn eenduidig. De 
kogels penetreren de Dandies als het komt tot 
een confrontatie met de politie, als ging het om 
een seksuele daad.

Vinterberg schetst het moment van sterven 
als een moment van ultieme bevrediging. De 
gesublimeerde geest wordt bevrijd van een hin-
derlijk lichaam. De dood is een moment van 
verlossing.

It’s the time 
of the season
for loving...

Beelden als dragers van de tekst   179

TOT SLOT

Tot zover het tweede drieluik. Ik ben tot nu 
toe in dialoog gegaan met tekst en beeld. Het 
ideaal van John Cotton Dana krijgt vorm; de 
museumfunctie (Caravaggio), de bibliotheek-
functie (Woolf ), de bioscoopfunctie (Ray) en de 
hogeronderwijsfunctie werken samen—geheel 
in lijn met de visies van Damisch, Bal en Van 
Alphen, die beeldende kunst, literatuur en film 
beschouwen als relevante vormen van denken104 

Al lezend ontdekte ik in dit tweede drieluik 
het woolfiaanse denken: het verhaal van het eeu-
wige leven, het Elysium. Woolf denkt roman-
tisch. Schoonheid vormt daarbij een belangrijk 
element. Het is de wereld van de creatie, de po-
ezie, het streven naar volmaaktheid, harmonie 
en leven. De dood lijkt overwonnen in een “re-
toriek van het leven.” 

De twee zijpanelen van Shakespeare en Vin-
terberg geven uitdrukking aan een vergelijkbaar 
idee. Rosalinde trouwt uiteindelijk met haar ge-
liefde Orlando, en Richard beleeft het moment 
van sterven als seksuele bevrediging. Vanaf het 
eerste moment kent het drieluik echter ook al 
scheuren. De romantische betovering wordt 
doorbroken.

Het raydiaanse, ironische taalspel van het 

medium film, dat in het komende hoofdstuk 
aan bod komt, doorbreekt de illusie van het 
“Romantic Image” waar Frank Kermode over 
spreekt (2002, orig. pub. 1957). In het derde 
drieluik zien we hoe de tragiek weer boven 
komt drijven. De poëtisch-romantische wereld 
lijkt alleen te kunnen blijven bestaan in isole-
ment. Het is een werkelijkheid die niet bestand 
is tegen de intersubjectieve, tragisch-ironische 
kracht van de relativering.

104 John Cotton Dana was een bibliothecaris en mu-
seumdirecteur. Zijn doel was het museum toegankelijker 
te maken voor de samenleving. Cotton Dana beschrijft 
in The New Museum uit 1917 hoe het hoger onderwijs 
en de musea veel meer samen zouden moeten werken. 
Hij spreekt over het museum als een “school – object – 
teaching”-museum (1999, 192). In zijn theoretische ver-
handelingen en het experiment met het Newark Museum 
laat hij zien wat hem voor ogen staat.

Tot slot174
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De twee zijpanelen van Shakespeare en Vin-
terberg geven uitdrukking aan een vergelijkbaar 
idee. Rosalinde trouwt uiteindelijk met haar ge-
liefde Orlando, en Richard beleeft het moment 
van sterven als seksuele bevrediging. Vanaf het 
eerste moment kent het drieluik echter ook al 
scheuren. De romantische betovering wordt 
doorbroken.

Het raydiaanse, ironische taalspel van het 

medium film, dat in het komende hoofdstuk 
aan bod komt, doorbreekt de illusie van het 
“Romantic Image” waar Frank Kermode over 
spreekt (2002, orig. pub. 1957). In het derde 
drieluik zien we hoe de tragiek weer boven 
komt drijven. De poëtisch-romantische wereld 
lijkt alleen te kunnen blijven bestaan in isole-
ment. Het is een werkelijkheid die niet bestand 
is tegen de intersubjectieve, tragisch-ironische 
kracht van de relativering.

104 John Cotton Dana was een bibliothecaris en mu-
seumdirecteur. Zijn doel was het museum toegankelijker 
te maken voor de samenleving. Cotton Dana beschrijft 
in The New Museum uit 1917 hoe het hoger onderwijs 
en de musea veel meer samen zouden moeten werken. 
Hij spreekt over het museum als een “school – object – 
teaching”-museum (1999, 192). In zijn theoretische ver-
handelingen en het experiment met het Newark Museum 
laat hij zien wat hem voor ogen staat.

Tot slot 175
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III.6.2: Bronzen hoofd van Hypnos gevonden bij Civitella 
d’Arno, Italië, 1e of 2e eeuw n. Chr. 

Tot slot   181176




