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Samenvatting g 

Hett onderzoek houdt zich bezig met de zienswijze dat delen van de „DDR-literatuur van de jaren negen-

tig""  zich kenmerken door een vergissing qua stijl en inhoud. Deze teksten, van auteurs die met het einde 

vann de DDR ontheven werden van hun natuurlijke rol van tegenstander van de staat, vertonen een voor-

keurr voor het humoristische schrijven. In een tijd van ommekeer, als oude beelden verbleken en nieuwe 

ontstaan,, kan het komische een bevrijdende werking hebben. De keuze voor een meer luchtiger toon 

levertt tijdens het proces van poëtische heroriëntering echter andere problemen op dan in de context van 

eenn dictatoriaal georganiseerde maatschappij. Figuratief gesproken, dreigt een vrolijke lach zich tot een 

„schevee grijns" te vertrekken. Met deze door Alexander von Bormann geïnitieerde premisse zullen de 

werkenn in deze promotie methodologisch worden voorbereid. Op texten van Jens Sparschuh, Thomas 

Brussig,, Katja Lange-Müller en Kerstin Hensel toegepast, zal met het hier ontwikkelde uitgangspunt de 

voorkeurr voor humoristische schrijfwijzen kritisch worden belicht en hun geschiktheid voor de literaire 

reactiee op de nieuwe realiteit worden bediscussieerd. 

Centraall  in het onderzoek staat het literaire werk van Katja Lange-Müller. De in 1951 in Oost-Berlijn 

geborenn auteur is in de letterkundige discussies nog een relatief onbeschreven blad. De bijzondere om-

standigheden,, waaronder zij is uitgegroeid tot schrijfster, dwingen ons tot een nadere blik op haar biogra-

fie.. Een gesprek met Katja Lange-Müller, dat in de appendix van dit werkstuk is afgedrukt, is om precies 

dezee reden bedoeld als een uitbreiding van het materiaal. Hierbij valt op te merken, dat autobiografische 

getuigenissenn van auteurs slechts als aanvulling op het tekstbegrip worden opgevat. Om het ontstaan van 

eenn tekst te begrijpen, is de gedachtenwereld van de auteur van belang. Biografische informatie mag ech-

terr nooit tot interpretatiemodel worden verheven. 

Alduss kan in dit onderzoek een tweeledig doel worden nagestreefd. Aan de ene kant staat Katja Lange-

Müllerr centraal, met specifieke monografische aandacht voor haar werk. Aan de andere kant gaat het 

erom,, de theorie van de „scheve grijns" een bredere basis te kunnen verschaffen. Van fundamentele 

invloedd in beide gevallen is de omschakeling in schrijfwijzen na 1989. 

Bijj  de keuze van de teksten, die naast Katja Lange-Müllers proza van de jaren negentig worden geplaatst, 

iss het idee van een groepering gebaseerd op gemeenschappelijke ervaringen koersbepalend. Daarom ma-

kenn twee romans en een verhaal van twee auteurs, die op vergelijkbare ervaringen met de DDR terug-

kijken,, ook deel uit van het onderzochte materiaal. Met Jens Sparschuh en Kerstin Hensel zijn twee 

auteurss uitgekozen, die tijdens het bestaan van de DDR een kritisch-oppositionele houding hebben 

ingenomen.. Thomas Brussig. de jongste in dit gezelschap, is pas na de ..Wende" als auteur voor een 

brederr publiek voor het voetlicht getreden. 

Dee theoretische invalshoek, die in veel opzichten Michael Bakhtins theorie van het carnaval volgt en uit-

eindelijkk in de afzonderlijke analyses een concrete vorm aanneemt, bepaalt mede de opbouw van het 

eerstee deel van dit werkstuk. Zoals de titel reeds aangeeft, wordt er een verband gesuggereerd tussen de 

subversievee stijl van schrijven in de DDR en de humoristische schrijfwijzen in de Oostduitse literatuur 

vann de jaren negentig. In dit werkstuk wordt er van uitgegaan dat de rol van het concept van de ..scheve 



grijns""  in de hedendaagse literatuur pas vastgesteld kan worden na een grondige studie van de subver-

sievee schrijfmodellen in de literatuur van de Prenzlauer Berg. 

Hett type van de „listige Lyrik" kan tot voorbeeld dienen voor de wijze waarop het officiële taalgebruik 

wordtt geconfronteerd met een poëtische „Gegensprache", die door een handig gebruik van haar speel-

ruimtee haar subversieve functie kan uitoefenen. In de gedichten van Thomas Rosenlöcher komt men 

bijvoorbeeldd schrijfmodellen tegen, waarmee een dergelijke literaire subversie nagestreefd werd. Een 

groteskee vervorming van het perspectief biedt mogelijkheden om een kritische blik op de maatschappe-

lijkee realiteit te werpen. Het effect van groteske motieven, ook hiermee moet in de DDR-context rekening 

wordenn gehouden, is afhankelijk van het historisch-sociale standpunt van de lezer. Naast vormen van de 

groteskee humor werd er in de inofficiële literaire subcultuur ook veel aandacht geschonken aan de inter-

tekstuelee schrijfmethode. Met het door Julia Kristeva geconcipieerde intertekstualiteit-concept wordt het 

feitt dat teksten hun betekenis in relatie met andere teksten hebben theoretisch begrijpelijk. Gezien de 

beperktee mogelijkheden die de DDR bood, werd vaak van deze schrijfwijze gebruik gemaakt, om as-

pectenn van taalgebruik en kwesties van representatie op de voorgrond te plaatsen. Dit type poëzie reflec-

teertt over haar eigen voorwaarden en beperkingen. Dit komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de poëzie van 

Stefann Döring, waarin de mogelijkheden zich openbaren voor een taalkritische poëzie onder invloed van 

hett poststructuralisme. 

Naa 1985 beriepen de jonge auteurs van de Prenzlauer Berg zich steeds meer op de Franse theorievorming. 

Inn de teksten van Foucault, Kristeva of Baudrillard zag men een theoretisch handvat, om zich volledig 

vann het officiële discours in de DDR los te kunnen maken. Het daadwerkelijke vermogen tot subversie 

vann deze „Textpraxis" moet echter kritisch benaderd worden. Bijzondere aandacht gaat bij deze vergelij-

kingg 'tussen droom en daad' uit naar de methoden van taalgebruik, waarmee de teksten in contact zijn 

gekomenn met de maatschappelijke realiteit. 

Ookk vóór de „linguistic turn" in de Prenzlauer Berg was een verband tussen subversie en humor zicht-

baar.. Een vergelijking tussen de subversieve stijl in de literatuur en het specifieke vermogen tot geestig-

heidd in de DDR toont het potentieel aan, dat in de komische vorm gezien werd. Het lachen om de macht-

hebberr is voor de machteloze een uitlaatklep. Om het officieel vastgestelde, openbaar taalgebruik te 

omzeilen,, maakte men gebruik van verboden of vergeten betekenissen. Met deze voorkeur voor een 

literairee manier van spreken, die zijn plaats aan de zelfkant van de maatschappij heeft, streefde men naar 

eenn mentale bevrijding van de bekrompen verhoudingen. Bedenkelijk blijf t in deze context het bij tijd en 

wijl ee romantische geloof in de subversieve kracht van het „Volksvermögen" (P. Rühmkorf). Het volk 

stondd tegenover een systeem, dat met de geestige kritiek goed kon leven. 

Inn het geval van Katja Lange-Müller werd de inofficiële literaire subcultuur van de Prenzlauer Berg de 

plekk van haar poëtische inwijding. De plek. waar zij stijl en techniek voor zichzelf heeft ontwikkeld en 

geadapteerd.. Grondige analyses van Wehleid - wie im Leben (1986) en Kasper Mauser - Die Feigheit 

vormvorm Freund(\98$). haar twee eerste boeken, moeten aantonen dat de DDR-context ook bij de ontwikke-

lingg van haar eigen specifieke schrijfwijze een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Er wordt stil gestaan 

bijj  de karakteristieke elementen van en naar de ontwikkelingen in deze schrijfwijze. De verhalenbundel 
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WehleidWehleid getuigt van een poging tot toepassing van heel verschillende concepten, die wezenlijk bepaald 

wordenn door een combinatie van een geestig-onbezorgde toonval en een bezorgde houding ten opzichte 

vann de besproken onderwerpen. Daarop volgt met Kasper Mauser een wending naar een pretentieus inter-

tekstueell  schrijfconcept. Onopgeheven tegenspraken zijn in dit werk stijlbepalend, uitspraken worden 

gerichtt open, in een zwevende toestand gehouden. Vanuit deze optiek is literatuur steeds ook het zelfbesef 

vann de auteur-subject. De concrete migratie-ervaring van Katja Lange-Müller. dat is een resultaat van de 

analyse,, komt op stilistisch en inhoudelijk gebied duidelijk tot uitdrukking. 

Katjaa Lange-Müller maakt deel uit van een groepering met gemeenschappelijke ervaringen, wiens sociali-

satiee zich binnen de goed bewaakte landsgrenzen van de DDR afspeelde. Samen weigerde men tijdens het 

bestaann van de DDR het heersende discours te accepteren, en samen voelde men de schok, toen met het 

eindee van de wereldgemeenschap van communistische landen een nieuwe Duitse realiteit ontstond. Deze 

situatiee werd zonder uitzondering door alle auteurs, onverschillig of hij of zij zoals Katja Lange-Müller de 

DDRR al had verlaten of er waren gebleven, als een diepgaande ommekeer beschouwd. De als crisis erva-

renn waarneming van een cesuur, het gevoel datje op een bepaalde manier niet verder kunt schrijven en de 

daaruitt onstane zoektocht naar andere schrijfwijzen zijn scharniermomenten in deze ervaring van 

ommekeer. . 

Vanuitt de premisse van een „Karnevalisierung" in de literatuur (met het begrip ..Karnevalisierung" wordt 

bedoeld,, dat literatuur zich naar het carnavaleske ontwikkelt, wanneer een paradigmawisseling een nieuw 

tijdperkk inluidt) heeft onlangs Markus Symmank de door crisis gevormde literatuur na de Wende beke-

ken.. Zijn theoretisch uitgangspunt luidt als volgt: de concrete ervaring van een wisseling van 

paradigma's,, die de Duitse hereniging vanuit DDR-perspectief was, laat in de vorm van „Karnevalisie-

rung""  sporen na in de literatuur. De voorkeur voor een camavaleskse vormgeving resulteert uit haar bij-

zonderee geschiktheid om de dubbelzinnigheden tot uiting te brengen die met de crisisverschijnselen bij de 

omwentelingg gepaard gingen. 

Inn mijn werkstuk probeer ik tegelijkertijd Bakhtins werk nader te bestuderen als ook het heuristisch 

potentieell  ervan voor de analyse van de literatuur na de „Wende". De structurele kenmerken van het 

carnavall  vereisen de vorming van interpretamenten, waarin kritisch met maatschappelijke en historische 

randvoorwaardenn wordt omgegaan. Randvoorwaarden, onder welke het fenomeen van de „Karnevalisie-

rung""  van de literatuur zich voordoet. Terwijl Symmank heeft onderzocht, in welke mate verschillende 

genress geschikt zijn voor de literair-esthetische mogelijkheden van het carnavaleske, onderzoek ik meer 

fundamenteell  de geschiktheid van komische vormen voor de literaire reactie op de nieuwe realiteit. Juist 

artistiekee stijlmiddelen zoals satire en ironie die naar een betere kennis van de auteur vragen, dreigen op 

eenn keerpunt tijdens een tijdvak schipbreuk te lijden, wanneer vaste oriëntatiepunten verdwijnen. 

Dee keuze van de teksten in dit werkstuk is gebaseerd op de constatering, dat het een zekere ongedwon-

genheidd heeft gekregen om over de DDR te schrijven nadat zij niet meer bestaat. Jens Sparschuh stelt (in: 

DerDer Zimmerspringbrwmen. 1995) Hinrich Lobek aan de lezer voor, een verlopen Oostduitser, die enkele 

jarenn na de ..Wende" als vertegenwoordiger voor -kamerfonteinen' de verschillen tussen Oost- en West-

duitserss schelmachtig naspeurt. Thomas Brussig beschrijft een jeugd in de DDR (in: Helden wie wir. 
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1995).. In dit werk brengt „Simplicissimus" Klaus in de historische novembermaand van 1989 de Beriijn-

see Muur alleen met het tonen van zijn penis ten val. Het levensverhaal van Gabriela von HaBlau, die als 

dochterr van een geneesheer-directeur in de DDR zowel voorrechten als vijandigheid leert kennen, en na 

dee „Wende" zelfs dakloosheid, wordt verteld door Kerstin Hensel (in: Tanz am Kanal, 1994) in een 

laconiekee en sarcastische stijl. Katja Lange-Müller kijkt (in: Verfrühte Tierliebe, 1995) terug op kinderja-

renn en jeugd in de DDR van de jaren zestig, die in deel twee worden aangevuld door net zo cruciale 

ervaringenn van de hoofdpersoon als een jonge vrouw. Met een sprong naar eindjaren zeventig begint (in: 

DieDie Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000) het vervolg van dit in retrospectief 

verteldd levensverhaal. - Tenminste in de kiem kan deze tekstkeuze de bandbreedte van stijlgestes en 

historischee interpretatiemodellen tonen, die als gevolg van de „Wende"-verschijnselen ontdekt werden. 

Zoalss te verwachten was, vindt met de ineenstorting van het SED-regime ook bij Katja Lange-Müller 

opnieuww een artistieke zelfreflectie plaats, die een veranderde thematische belangstelling en daarmee 

verbondenn ook een veranderde schrijfwijze tot gevolg had. Een experimentele schrijfwijze, die in 

meerderheidd gekenmerkt werd door een ontbreken van conventioneel proza, wordt met Verfrühte 

TierliebeTierliebe en Die Letzten gevolgd door episch proza. Uit de nieuwe teksten spreekt een „fröhliche Relati-

vierung""  van al het bestaande en er wordt gebruik gemaakt van het groteske als artistiek middel. Katja 

Lange-Müllerr beschrijft het ongewone op een dagelijkse manier en omgekeerd wekt het dagelijkse in haar 

prozaa bevreemding. Zij heeft een groteske verteltrant weten te vinden, die Bakhtins theorie van het carna-

valeskee met een zelfstandige verklaring toegankelijk heeft gemaakt. Het carnavalesk-groteske brengt al 

hett verhevene, dat naar autoriteit en respect verlangt, terug tot de materieel-lichamelijke basis, waarmee 

hett tegelijk aan een degradatie is onderworpen en vernieuwd wordt. 

Dee distantiërende functie van humor blijkt geschikt om het gevaar van nostalgie, die met het herinne-

ringsprocess gepaard gaat, uit te bannen. Opvallend is het ontbreken van passages waarin zij met woorden 

speelt,, een wezenlijk kenmerk van Katja Lange-Müllers schrijfstijl in de jaren tachtig. De ..Karnevalisie-

rung""  van haar proza loopt in haar twee thematisch verbonden boeken enigszins uiteen: Verfrühte Tierlie-

bebe is op doorslaggevende wijze van grotesk-carnavaleske stijlmiddelen doordrongen, die momenten van 

bevrijdingg teweegbrengen en zo een lachend protest tegen de repressieve reglementering van de DDR-

samenlevingg ensceneren. Die Letzten maakt eveneens gebruik van deze stijlmiddelen, maar verruimt ze 

doorr ze in het kader van de bijzondere artistieke handelswijze van de polyfone roman te plaatsen. De 

protagonistenn vertegenwoordigen verschillende standpunten en die concurrerende meningen worden niet 

doorr een hogergeplaatste verteller gerangschikt. De samenhang van de verschillende wereldbeelden die 

mett elkaar de confrontatie zoeken, betrekt ook de positie van de verteller bij de wederzijdse dialogische 

relativering,, die uitmondt in de algemene notie van de relativiteit van de waarheid. 

Thomass Brussig heeft met Helden wie wir een verteltrant geïntroduceerd, waarin de DDR als projectie-

ruimtee voor vlot vertelde verhalen met een lachwekkende bijsmaak fungeert. Zijn wijze van vertellen 

wordtt gevoed door een goed gevoel voor het triviale, lachwekkende en absurde van het dagelijks leven in 

dee DDR. Brussig werkt met een seksuele woordenschat die hij tot een obsceen leidmotief verheft. Dat de 

vormtaall  van het carnaval voor de weergave van crisismomenten in een omwenteling uitstekend geschikt 

is,, bewijst het laatste hoofdstuk in Helden wie wir. Tot een volledige "verlossing' van het groteske in hel 
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carnavaleskee komt het echter niet. Moraliserende passages van de auteur, die zijn protagonist onom-

wondenn als spreekbuis gebruikt, verhinderen een echt omvattende verruiming van het carnavaleske 

levensgevoel.. - De groteske lach van het carnavaleske onderscheidt zich nadrukkelijk van de superieure 

lachh van de satiricus. Met het oog op de specifieke situatie, waarin oude beelden verbleken en nieuwe 

ontstaan,, zijn groteske situaties en ontwikkelingen als weergavetechnieken bijzonder geschikt. In het 

groteskee wordt de dubbele oriëntatie van een beeld of een gebaar het centrale kenmerk. De satire plaatst 

echterr het ideaal en de realiteit tegenover elkaar en kent daarmee het perspectief van een mogelijke ver-

zoening. . 

Eenn „ortloser Wortwitz'4 (een geestige woordspeling voor iemand wiens land van herkomst is verdwenen) 

kann in Der Zimmerspringbrunnen van Jens Sparschuh worden ontdekt. Het overtrokken gebruik van 

woordspelingenn en dubbelzinnigheden drukt op het verhaal en maakt het tot een model-voorbeeld van een 

artistiekee mislukking tengevolge van een vergissing in de humor. Het vertelconcept, een beschrijving van 

dee eerste jaren na de „Wende" uit een picaresk perspectief, wordt niet consequent doorgevoerd en de 

tragikomischee geestestoestand van de protagonist verliest aan het eind zijn komische effect. 

Inn de analyse van Kerstin Hensels Tam am Kanal wordt het stugge sarcasme van de verliezer getoond. 

Dee ik-vertelster wil geen slachtoffer zijn en deze houding is representatief voor haar spraakgebruik. 

Bovendien,, zoals blijkt uit een scène met twee Westduitse journalistes, kan deze stemming omslaan in 

eenn agressieve satire, die tot een weergave van kleinere en grotere beledigingen tegen West-Duitsland 

leidt. . 

Voorr de verschillende vergissingen, die men in de DDR-literatuur van de jaren negentig kan vinden, blijf t 

dee constatering van Karl Kraus maatgevend, dat het deze auteurs aan dekking door een „sittlichen Fonds" 

onbreekt.. De grap in deze teksten laat zich als een vlucht, als een afleidingsmanoeuvre lezen. In het kader 

vann de historische en ingrijpende mentaliteitsverandering, die de ineenstorting van de DDR met zich mee 

heeftt gebracht, lijk t de vervreemdende humor van het carnaval nog de meest geschikte vormgevings-

techniek.. Zij is op te vatten als een politiek startpunt, waarmee de literatuur voor de nieuwe tijd wordt 

uitserust. . 
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