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SAMENVATTING 

 

Sensible Interventions is verankerd in de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde 

Staten en hun culturele erfenis, het culturele verzet in het bijzonder. Het proefschrift brengt 9/11 en 

verschillende oppositionele praktijken samen middels het analyseren van de politiek van de 

aanslagen en hun repercussies, alsmede het onderzoeken van het 9/11- geïnspireerde artistiek verzet 

en zijn deelnemers, doelwitten, werkwijzen en motivaties. 

  Net zozeer als de politiek, de financiële economie en het militaire apparaat, heeft het culturele 

veld vergaande gevolgen van de aanslagen ondervonden. Een vluchtig overzicht van de talloze 

Amerikaanse culturele objecten over 9/11, toont aan dat er een reeks conventionele thema’s en 

functies voorhanden is. Of het nu gaat om terloopse verwijzingen naar 9/11 of de representatie van 

de catastrofe als het hoofdthema, al deze reflecties (films, tv-drama, documentaires, politieke 

cartoons, muziek en video games) worden gekenmerkt door een of meer van de volgende motieven: 

het herdenken van brandweermannen of andere noodwerkers en slachtoffers door een prisma van 

heroïsme en patriottisme; het creëren van een gevoel van urgentie door zowel ingebeelde als echte 

beschrijvingen van paniek en angst binnen de torens en gekaapte vliegtuigen; het rouwproces in gang 

zetten door het verschaffen van heling en catharsis middels persoonlijke getuigenissen van zowel 

overlevenden als families van slachtoffers; het uitleggen van en informeren over geglobaliseerd 

terrorisme, al-Qaeda en antiterrorisme; het bekritiseren van de Bush-administratie, post-9/11 

paranoia en beperkingen van civiele vrijheden. 

 Er zijn echter ook culturele objecten voorhanden die afwijken van deze gangbare thema’s. 

Deze werken behouden weliswaar veel van de antagonistische kracht van de hierboven genoemde 

laatste kritische categorie, maar ze maken ook nadrukkelijk iets anders waarneembaar. Vier van deze 

objecten fungeren als bron voor mijn proefschrift: de roman The Reluctant Fundamentalist, het 

hiphopalbum Sonic Jihad, de Canadese tv-sitcom Little Mosque on the Prairie en de verzameling 

van studiofoto’s getiteld Taliban. Vanwege hun uiteenlopende genre, medium, thema en circulatie, 

aldus ver van elkaar verwijderd in elk schematisch overzicht van 9/11 objecten, wordt hun 

zichtbaarheid verminderd, waardoor ogenschijnlijk imponerend als enigszins geïsoleerde punten in 

een constellatie die grotendeels bestaat uit illustere en meer bekende objecten. De potentie van hun 

artistieke interventie wordt echter duidelijk als ze in onderling verband bestudeerd worden. Dit 

proefschrift identificeert de oppositionele eigenschappen van deze vier objecten, alsmede hun 

esthetische vorm, politieke intensiteit en commerciële circulatie.  
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 Door de artistieke objecten van dit proefschrift – literatuur, muziek, televisieprogramma en 

fotografie – in een politieke context te plaatsen, moet noodzakelijkerwijs ook ingegaan worden op de 

wrange relatie tussen kunst en politiek. Is kunst slechts supplementair aan oppositionele bewegingen, 

of behoudt kunst, in een vraagstelling van Boris Groys, “ook macht in eigen vermogen?” Om de 

complexe vervlechting van kunst en politiek in ogenschouw te nemen wordt de nexus tussen 9/11 en 

verzet ondersteund door een derde element: het theoretische werk van de Franse filosoof Jacques 

Rancière. Zijn theorieën keren, ondanks dat die verscheidene onderwerpen en disciplines 

doorkruisen, telkens weer terug naar precies deze relatie tussen esthetiek en politiek en is als zodanig 

van groot belang voor mijn onderzoek. Het begrip sensible in de titel van het proefschrift is dan ook 

een directe verwijzing naar Rancières invloed op mijn proefschrift. Het resoneert met de specifieke 

wijze waarop hij het politieke heeft getheoretiseerd door middel van zijn meest bekende concept, the 

distribution of the sensible: een verdeling van het zintuiglijk waarneembare. Deze notie van het 

zintuiglijk waarneembare wordt gebruikt met een tweevoudige definitie in gedachte, zoals Rancière 

zelf uitlegt: in de eerste plaats kan het zintuiglijk waarneembare begrepen worden als het domein van 

de waarnemingen en de wijze waarop de zintuigen fenomenen kunnen waarnemen. In de tweede 

plaats kan zintuiglijk geduid worden als zinnig: het vaststellen en waarborgen van een coherente 

betekenis. Sensible Interventions verwijst dus naar de oppositionele werking van mijn vier objecten 

qua zintuiglijke presentatie en zinnigheid, alsmede naar het spel tussen de twee definities op het 

moment dat een object de coherentie of gedetermineerde connectie tussen beide verstoord. 

Samengevat, richt Sensible Interventions zich op een convergentie van 9/11, cultureel verzet en 

Rancière, waar artistieke praktijken verzet bieden tegen de culturele nalatenschap van 9/11 door 

middel van de verschillende dimensies en betekenissen van de zintuiglijke waarneembaarheid. 

 

Hoofdstukoverzicht 

In het eerste hoofdstuk werk ik mijn theoretische kader uit aan de hand van een overzicht van 

Rancierès werk omtrent de relatie tussen politiek en esthetiek. Ik begin met zijn idee van de politieke 

gemeenschap en eindig met zijn conceptualisering van esthetische dissensus. Omdat Rancières notie 

van dissensus ingebed is in een complexe historische argumentatie en als zodanig niet simpelweg uit 

zijn specifieke context gehaald kan worden, analyseer ik de publicaties van Rancière in detail. Zijn 

concept van het zintuiglijk waarneembare wordt ook toegepast op de specifieke gebeurtenissen van 

9/11 en verder verhelderd door Judith Butlers notie “sfeer van verschijning.” Het hoofdstuk sluit af 

met een verduidelijking van Rancières invloed op mijn onderzoek, waarbij zowel de impact als de 
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beperkingen worden aangeven. 

In het tweede en derde hoofdstuk analyseer ik de kern voorbeelden van het post-9/11 

verzet middels het exploreren van de ontregelende elementen in relatie tot nationale identiteit, 

patriottisme, en de war on terror. Daarnaast oriënteer ik de post-9/11 politiek richting Rancières 

esthetiek door het bestuderen van de “audibiliteit”: hetgeen dat gehoord kan worden. In 

hoofdstuk twee verken ik de wijze waarop Mohsin Hamids roman The Reluctant Fundamentalist 

het onderscheid tussen “wij tegen zij” aanvecht, het meest dominante refrein in Amerika na de 

aanslagen van 9/11. Ik doe dit door de aandacht te richten op de figuur van de vreemdeling en 

zijn precaire positie in Amerika na 9/11. Door het benadrukken van zaken als nationale identiteit, 

culturele affiliatie en constructie van de vijand schetst Hamid in zijn roman een ontheemde en 

buitengesloten Pakistaanse protagonist, Changez, wiens alternatieve ervaring met de 

terreuraanslagen de naturalisering en normalisering van Amerikaans patriottisme en 

rouwprocessen ontregelt. In het politieke landschap na 9/11, waar de vijand en de terrorist 

doorgaans als absoluut extern en anders wordt begrepen, blijkt Changez een ambivalent karakter 

die merkwaardig genoeg meer Amerikaans lijkt dan Amerikanen zelf, terwijl hij tegelijkertijd 

een mogelijke vijand is van de Amerikaanse staat. Deze en andere desoriëntaties van identiteit, 

als een gevolg van de catastrofe, genereren mogelijkheden voor verzet tegen de prevalerende 

post-9/11 identiteit categorieën, ruimtelijke demarcaties, narratieve knelpunten alsmede 

dominante en conventionele herinneringen aan de ramp. De roman biedt ook een alternatieve 

zintuiglijk waarneembare sfeer rondom de catastrofe, die normaliter de voorkeur geeft aan 

verhaallijnen over een zeer selecte groep slachtoffers en helden. Hamid benadrukt de worsteling 

tussen audibiliteit en inaudibiliteit door gebruik te maken van de dramatisch monoloog als 

onconventionele vertelvorm, waardoor Changez de enige spreker is in de roman en het andere 

personage aldus onhoorbaar blijft. 

 Hoofdstuk drie bouwt voort op dit inzicht middels een analyse van het post 9/11 hiphopalbum 

Sonic Jihad van de Amerikaanse politiek rapper Paris. Hier vindt dus een transitie plaats van de stem 

en audibiliteit van een romanpersonage naar een letterlijke en woeste schreeuw van verzet door 

Paris’ tegengeluid betreffende de war on terror van George W. Bush en alle militaire en culturele 

gevolgen van dien. Thema's uit het vorige hoofdstuk, zoals nationale identiteit, culturele affiliatie en 

de constructie van de vijand, worden verkend door deze Afrikaans-Amerikaan die zijn nationale 

identiteit contrasteert met andere vormen van subjectiviteit en identificatie. Een zogenoemde interne 

alteriteit komt zo aan het licht, die elke simpele poging om een onderscheid te maken tussen vriend 
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en vijand, burger en vreemdeling, in- en uitgesloten, terrorist en patriot problematiseert. Anders dan 

Changez, die meer Amerikaans is dan Amerikanen zelf, is Paris een Amerikaan die een dergelijke 

identificatie weigert en daarvoor in de plaats een symbolische alliantie aangaat met de terroristen. 

Door deze weigering van post-9/11 patriottisme voert Paris de war on terror en status van de natie 

op andere wijze ten tonele en laat daarmee een ander geluid horen aangaande de geschiedenis van 

onderdrukking van zwarte mensen en zijn eigen globale en diasporische affiniteiten. 

 Hoofdstukken vier en vijf gaan voorbij aan het hoorbare en onderzoeken het domein van de 

zichtbaarheid via het analyseren van multiple catastrofe geïnduceerde zienswijzen. Hiertoe 

concentreren de twee hoofdstukken zich op twee zowel iconische als controversiële figuren in de 

war on terror: moslims en Taliban-strijders. De eerder opgeworpen vragen omtrent oppositionele 

identiteiten, zowel nationaal als cultureel, raken nu verder gecompliceerd door de toegevoegde 

dimensie van de Islam. In hoofdstuk vier richt de aandacht zich op de Canadese sitcom Little Mosque 

on the Prairie, die de alledaagse bezigheden van een moslimgemeenschap toont en deze vertaalt naar 

het populaire en makkelijk te verhapstukken genre van de situation comedy. Deze opzet opent 

mogelijkheden voor verzet omdat het tv-programma de vaak gebruikte vijandige terrorisme- 

gerelateerde beeldvorming van moslims ondervraagt en daarvoor in de plaats een meer banale blik 

werpt op moslims en Islam. Ik plaats moslimfiguren in een breder Rancièriaans visueel regime en 

beschrijf een alternatieve zichtbaarheid en visie die verankerd is in wat ik “oppositionele banaliteit” 

noem. Echter, ik vraag me in het hoofdstuk ook af of dit oppositionele proces van visuele 

normalisering van moslimidentiteiten wellicht al te gemakkelijk en onkritisch wordt aangenomen 

binnen de geldende nationale normen en waarden. 

 De ontregeling van het post-9/11 visuele landschap door de introductie van alternatieve 

zienswijzen staat ook centraal in mijn laatste case study, waar ik inga op de contra-visualisatie van 

de vijand in de war on terror: de Taliban. Het hoofdstuk bestudeert een reeks foto’s van 

Talibanvolgers die in 2001 gemaakt zijn door Afghaanse fotografen in studio’s in Kandahar. Deze 

foto’s en portretten, gemaakt buiten het strijdveld, representeren het gezicht van de vijand. Wanneer 

geplaatst in de bredere context van oorlog, krijgen de foto’s hun oppositionele betekenis, doordat ze 

contrasteren met de dominante beelden die gepromoot worden in de visuele circulatie. De foto’s 

keren zich tegen de gangbare beeldvorming in de media van de Taliban als de “terrorist-vijand.” 

Naast het verstoren van de veronderstelde militante en masculiene identiteit van de Taliban, 

problematiseren de beelden ook het gangbare “wij-zij”-onderscheid omdat het uitnodigt tot een meer 

compassievolle zienswijze, waardoor ze niet langer als slechts de vijand worden gezien. Ik 
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ondervraag deze sympathieke visualisering echter door Rancières notie van esthetische dissensus toe 

te passen op de Taliban foto’s teneinde te toetsen in hoeverre zo’n dissensuele zienswijze de controle 

over het waarneembare en het perceptuele kan aanvechten. 

 In de conclusie neem ik de vier case studies nog een laatste keer in overweging, om 

zowel hun convergenties als divergenties te verhelderen alsmede mijn kern standpunten. Ook 

verbreed ik het focus van mijn proefschrift door in te gaan op de discussie rondom de rol van het 

toeschouwerschap in deze artistieke manifestaties van verzet. Dit nodigt uit tot zowel een 

overweging van Rancières notie van de “geëmancipeerde” toeschouwer als mijn eigen kritische 

visie op zijn gedachtegoed. 

 

– Translated by Thijs Witty and Menno van Wattingen 

 

 

 


