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van de laatsteromanvan KristienHemmerechts, Devrouis die de hondeneten gaf

(2014), die tot grote ophef leidde in Belgie. In dit werk kruipt de schrijfster in het
hoofdvan Michelle Martin, de vrouw die twee meisjes aanhun lot overliet in de
keldervan haarveroordeelde echtgenootMarc Dutroux. Door aandachtte besteden aanhaargevoelens enonzekerheden, enhaarte portretteren als slachtoffer van
haarman, deedde schrijfstervolgens sommigenlets onvergeeflijks. Het boekleek
begrip te willen kweken voor de wandaden van deze 'heks van de moderne tijd'.2
Datwas eenstap te ver in eenlandwaardewondenvan dit nadonaletraumanog
lang niet geheeld zijn en dat aaneen 'post-traumatische Dutroux-stoornis' lijdt.3
De Nederlandsemedia reageerden milder: de roman werd primair beoordeeld
als een (geslaagd) literair werk en de schrijfster kreeg de gelegenheid om haar motieven toe te Uchtenin de landelijkedagbladenen op televisie. Erwerdvooral een
intellectueel debat gevoerd over devraag hoever devrijheid van eenschrijver reikt
enwaar de grenzen tussen felt en fictie liggen. Dat de reactie in Belgie anders was,
is begrijpelijk. Het boekmochtdantot het domeinvande literatuur behoren- op
de kaft staatnadrukkelijk'roman' - het schurkte zo dichtaantegendewerkelijkheid dat het vooral weerzin opwekte. ledere schijn van begrip voor de daders, of
dat nu wel of niet Hemmerechts' oogmerk was, was bij voorbaat verwerpelijk.

In datopzichtverschiltdeBelgischereactieaanmerkelijkvandemanierwaarop
recentelijk in Duitsland een boek werd ontvangen dat eveneens in een nog altijd
niet geheelde wond wroet: Er ist wieder da (2012) van Timur Vermes. 4 De roman

speelt zichafin 201i en begintmet het ontwakenvan Adolf Hitler in Berlijn. De
oorlog is al zesenzestigjaarvoorbij en de Fithrer kijkt zip ogenuit in het nieuwe
Duitsland. Hij komt woordentekort om zijn afkeeruit te spreken over de jeugd
van tegenwoordig en over de eenentwintigste-eeuwsetijdgeest. In de hoofdstad
wordt hij met voor vol aangezien. Men denkt dat hij een hilarische imitator is,
en hij maakt furore op radio en televisie met zijn opruiende ideeen, die niemand
(meer) serieusneemt. Watvoor hetpersonagegeldt, geldtookvoor hetheleboek:
omdat het vooral een satire is, bedoeld om de lezer te laten lachen, is het met ge-

vaarlijk. Er ist wiederdais danook geenschokkendboek, alwashet maaromdat
ook Hitler geridiculiseerdwordt.
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'I DON'T GET IT DUDE, WHAT'S SO CONTROVERSIALABOUT THIS?'

Eengrensin beweging

allang met meer voor gefronste wenkbrauwen, behalve misschien m de Biblebelt.

Wat is dan^wel het wezenskenmerk van een schokkend boek? De hetze rond de
roman van Hemmerechts laat dit duidelijk zien: het gaatom eenwerk dat bepaalde

^Len!en^ole rsch,rijdt'

die in

een

II

Datkunnen morele

bepaalde^ samenleving

courant

grenzen'zijn^

juridische of esthetische
zijn. Een werk kan bijvooAeeTFais

^n-'

k, godslasterlijk of staatsgevaarlijk warden ervaren of een extreme ideologiepropageren.ook
Het overschrijdt danbepaalde morele ofjuridische grenzen. Daaresthetische grenzen overschreden warden, bijvooAeerd
doordat
i

eenauteurafwijktvangenreconventies ofmetdevormexperimenteert.
Dezebundelbeoogteenoverzichttebiedenvanschokkende'boekenuitdeNe^literamurvande middeleeuwen tot nu. Er komt eenscaTa"aa7werken

T, bod'diemhunu]dalsschokkendwerden ervaren,endat'somsnog^ds^n.
[ isdaarbijmetnagestreefd,maarwelisbewusteenevenredige"afwis'-"

Dieverschuivingvandemoraalkomt ook mooitot uitdrukkingin depopulaire
AmerikaansesatirischeanimatieserieSouthPark. Op eendagkrijgen devier klasgenootjes Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick en Eric Cartman de
opdrachteen boekte lezen. Hun leraarvertelt dat het boek zeer controversieel is
enjarenlangop eenlijstmetverbodenboekenheeftgestaan:'It hassomeveryrisky
parts andstrong vulgar language. And infact, many schools across the country still
bannthis book, becauseit is thoughtto beso inappropriate.' Het betreftThe Catcher in the Rye (1951)vanJ.D. Salinger:het boekdatMarkDavidChapmanertoe
zou hebbenaangezetJohnLennonte vermoorden. De kinderen, die eerst welnig
zinhaddenomhettelezen,kunnennunietwachtenomte beginnen.Thuisverslinden ze het boek, om dan vast te stellen dat het in de verste verte niet schokkend is:

.

; vancanoniekeenniet-canonieke schrijvers gehanteerd.Datbetekentda'tzorelatiefonbekende auteurs aanbodkomen. Behalvevoor'WiIlem
Frederik
Hermans, GerardReve

en

Arnon

Grunberg is er ook aandachtvoorrver"

geten schrijvers alsjustusde Harduwijn, PieterVreede,Aarnout'Dro^e'nGeor'se
Hyn werken zijn mede in de vergetelheid geraakt, omdatze"te~exce^
: tijdgebonden z^ wateensschokkend was,hoeftdatenkelejaren later^l
an.

met^meertezijn. Naschokken blijven dan achterwege en het werk verdwiint'ee-'

> uuhet collectieve geheugen. Ookdievergeten werkenmakene"chterd^-

; degrenzen van^de literatuur, moraal enesthetiek in deloop v"ande"tiJc

^randerdzijn- 20deedIkjan cremer in I964nogveelstofopwaaiern. 'I"ne7n^u

tikel_over^e

'onverbiddeliJke bestseller'

blikt Xandra

Schutte^rug"o'pd7woel lilg

receptie. Erwasvrijwel niemanddieergeenmeningoverhad:
Boern,Koekoek
sprakdeonvergeteiijke woorden: tlkhebhetboekvanJanCremer meteemaarA vind het
vuil, vies^en smerig boek. Maar'de'meesteJmen^nI wUcielnL ^t
fascistisch, anarchistisch, sadis'tischen"nihiI'istL'chhl etL
^geinogenrTenhoe Pornografisch'
boekJW:IkJM cremer, werd eenboek. dat Jym °est-lezen'-"zii'he7soms^ksemauNaacrl
Wuichstuitte derecherche bijeenmval indekluisjes'vanTet Amsterd'^^1^een

'

Stan: Didyou get to anydirty parts yet?
Kyle: No, it's still just some whiny annoying teenager talking about how lame he is.
Stan: I don't get it dude,what'sso controversial aboutthis? All he'sdoneis said'shit' and
'fuck' a few times.

Eric: Motherfucker! The whole thing, I read the whole fucking thing. I kept thinking:
'Alright, I guessthe cool offensivestuffmust becoming', andthen afterlike a hundred pages I was like: 'Alright, I guess all the dirty stuff is at the end', and then I got
to the last page, and I was all: 'The fuck is this?! I just read a book! For nothing!'
Kyle: Whythe hell was this book banned?
Eric. They fucking tricked us, that's what they did! Tricked us into reading a book by,
enticing us with promises of vulgarity!6

Daaropbesluitendejongens om zelfeenboekte gaanschrijven:The Tale ofScrotie M. cBoogerballs. Het is zo weerzinwekkendschokkenddat alle volwassenendie
het onder ogen krijgen terstond moeten overgeven. Deze anekdote laat zien dat de

morele grenzenvan het betamelijke constant in bewegingzijn. Dat komt ook in
Schokkende boeken! naar voren.

no,n ophonderden,exemplarenvanhetboek.Diew'arenvanforenzendie'voo7hunTro'u^

Affect en het abjecte

van 1kJanCremer een belastend argument.'

Eenvoorwaardevoor eenschokkendboekis dathethevigeemotiesteweegbrengt:

Zud.T^rgendatze/f/^ crewerverslonden-Inecht^

VoorhuidigelezersisdeophefdieCremersboekveroorzaaktehaastnietmeerte
i. Jongeren snappen er niets van. Natuurlijk, er komt seks in"voor"ende
3ersoon ^ een opstandige flierefluiter, die eenvocabulaire bezigt dat mYet
1 nogaltijd nietwordt getolereerd. Schokkend wordt hetecht°ern'iet"m'eer

geLvonden^een tijdwaann boeken alsFeu^tgebiete (2008,Vochtige'streken)^n

c^oneRoche. enFlftyshade50fGrey(v^^
gretigwardengelezen^Eenzelfde matheidismeAbaar bfjvermeende"godsTasJt7rl^
keboeken.NadertotU (1966)vanGerardReve,m^^^t^S^o^

het moet readies oproepen die de grenzen van het normale overschrijden. We zijn
geneigd daarbij in eerste instantie aan negatieve emoties te denken, zoals afschuw

enwalglng,maarhetkanookompositievegevoelensgaan,zoalsbewondering,lust
of aantrekkingskracht.

Twee handzamebegrippenuit de kunst- en literatuurtheorie, die zowel de positieve als negatieve relatie tussen kunstwerk en subject aanduiden, zijn 'affect' en
het 'abjecte'. Het eerstgenoemde begrip verwijst naar een betrokkenheid tussen

kunstwerk en subject die verder gaat dan primaire reacdes of gevoelens: het gaat
om eendlepere relatie, waarbijhet kunstwerkeenlangdurigerimpact op het sub-
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ject heeft.Volgensdeomschrijving vandeliteratuurwetenschapper Frans-Willem
Korsten gaathetbij 'affect'omdewijzewaarop 'vorm eninhoudeengevoelsma-

tigerelatieuitlokkenofmogelijkmaken tussentekstenlezer'. 7 Tweeaspectenzijn

hierbij volgens hem van belang. Ten eerste wordt nadrukkelijk ook de vorm van
hetkunstwerk in derelatie tussen object ensubject betrokken: juist devorm wordt

ingezet om eenmaximale reactie bij het subject teweeg te brengen. 2o draagt de
strikte vorm in het geval van eensonnet of tragedie sterk bij aaneen deemotionele
betrokkenheid vanhetsubject. Tentweedegaathetomeenaffectieve banddiever-

dergaatdanhetopwekkenvangevoelens. Behalvedeemotionele belevingspelen

bijvoorbeeld ookvormen van kennis eenrol: deaffectieve werking van kunst kan

tot reflecde, verdieping enkennisvermeerdering leiden. Eenkunstwerk kan, via de
emoties, aanzettentot nieuweideeenof zienswijzen.8
Morele of cognitieve grenzen kunnen daarbij ter discussie komen te staan enver-

legd warden. Dat effect wordt nog eens versterkt wanneer het werk veel reacties
in demedia oproept. Voor- entegenstanders kruisen dedegens over denormen en

waarden dieviaeenbepaald werk gepropageerd warden: het debat gaatdanfeite-

lijk meer over degevolgen van eenbepaalde zienswijze danover hetwerk zelf. Een
sprekend voorbeeld is De Betooverde wereld(1691) vanBalthasarBekker. Deau-

teursteldehetgeloofinwonderenenduivelsterdiscussie;zijnzienswijzehadgro-

te implicades voor het tradirionele geloof. Er ontstond een heuse mediarel avant la

lettre, waarin de emoties hoog opliepen; kennis over het boek was op zeker moment allang geenvoorwaarde meer om deel te nemen aanhetpublieke debat. Twee

anderewerken diegrensverleggend bleken endieindezebundel tersprake komen
zrjnElseBdhler(193^)vanSimonVestdijkenEenzaamavontuur (1948)vanAnna
Blaman. Beideauteurs bekritiseerden hetmorele klimaatvanhuntijd, waarinsek-

'I DON'TGETIT DUDE,WHAT'SSO CONTROVERSIALABOUTTHIS?
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Daarnaast besteedt Kristeva aandacht aan de aanwezigheid van het abjecte in culturele uitingen, zoals kunst, literatuur en filosofie. Volgens haar speelt het abjecte

in gesublimeerde vorm daarin een grote rol, omdat het deverstoring van identiteit, systeem en orde symboliseert. Het abjecte heeft echter een amblgue functie:
het wekt niet alleen weerzin op, maar oefent ook een zekere fascinatie en aantrek-

kingskracht uit, omdat hetom zakengaatwaarop eenverbod entaboe rusten."
Dat is ook geval bij menig schokkend literair werk: het abjecte roept tegelijker-

tijd weerzin en fascinade op. Een voorbeeld uit deze bundel is de Uyt-heemsen
oorlog, ofte Roomse min-triomfen (1651) van Matthijs van der Merwede. Daarin

wordtdepedofilie opuiterstplastischewijzegevierd:dedichterrijgt hetenenahet
andere minderjarige meisje aan zijn spies. Lichaamsopeningen warden binnenge-

drongen en er vloeien rijkelijk lichaamssappen. Het boek werd desdjds verboden
enverbrand, maar opmerkelijk genoeg verscheen in 2004 - een tijdperk waarin het
onderwerp minstens zo heikel is - een heruitgave. Het abjecte behoudt dus in zekere zin zijn aantrekkingskracht. Abjecte zaken staan ook centraal bij Louis Ferron en Arnon Grunberg. In De keisnijder van Fichtenwald (1976) van de eerste
auteur is voornamelijk hetperspecdef schokkend: de gebeurtenissen van de Holocaust warden vanuit de optiek van de daders weergegeven, waardoor een verteke-

ningvan dewerkelijkheid ontstaat. Bij Grunberg gaatde identificatie met het abjecte nog een stap verder. In Gstaad 95-98 (2002) vormt de Shoah een belangrijk
modef en wordt een psychoanalytische taal gehanteerd. Deze roman laat de lezer
huiveren, omdat de schrijver de lezer lijkt te willen laten ervaren dat het abjecte
niet buiten onszelf ligt, maar inherent is aan onze beschaving.

sualiteit tot detaboesfeer behoorde. Het gedragvandehoofdpersonages wekte,

Lichaam, Geest, Vorm

deseksuele moraal werd aangezwengeld.

In Schokkendeboeken! komen tientallen werken aan de orde in tweeendertigbij-

Hiermee komt het tweede theoretische concept in beeld, namelijk het 'abjecte'. Dit duidtop zaken die afschuw en walging opwekken en verwerpelijk wor-

dragen, van Van den vos Reynaerde uit de dertiende eeuw, tot en met De vrouw
die de honden eten gafuit 2014. " Wie de lijst met bijdragen overziet, zou kunnen
concluderen dat mannelijke schrijvers meer schokkende boeken publiceren dan
vrouwen; het aantal schrijfsters is ernstig in de minderheid. Er komen in dezebundel slechts drie vrouwelijke auteurs aande orde, vanwie slechts eenuit deperiode
voor 1900: Anna Bijns, Anna Blaman en Kristien Hemmerechts.

vooralinchristelijke kringen, zoveelaversieop,dateendebatoverdegrenzenvan

den geacht. Deze afkeer gaat veelal gepaard met fysieke reacries, zoals een mis-

selijk gevoel, huiver en rillingen. De belangrijkste theoretica van het abjecte is de

Franse linguiste, filosofe en psychoanalytica Julia Kristeva. In haar werk Pouvoirs

de I'horreur Essaisur I'abjection (1980) gaat zij onder meer in op de rol van het

abjectebij depsychologische ontwikkelingvanhetindividu. ? Deverdrijving van
hetabjecte,deabjecrie,speeltvolgenshaareencrucialerolbijdeontwikkelingvan

identiteiten. Het abjecte moet letterlijk buitengesloten worden envanhetzelfwor-

denafgescheiden.Alleenzokaneenvolwaardigepsychologische ensocialeidentiteit warden ontwikkeld. Te denken hierbij valt aan feces, urine, snot, braaksel of,
bij vrouwen, overmatige lichaamsbeharing. Een vrouw dient zich hiervan te ont-

doen,omdathetalsafstotelijkenranzigwordtervaren.Overmatigebeharingdoet
bovendien de grens tussen mens en dier, of zelfs kind envolwassen vervagen. 10

Hoe is dit teverklaren? Deelsheeftdit te makenmetdebuitenliterairestandpun-

ten over vrouwelijk schrijverschap die lang dominant zip geweest. Tot in de ne-

gendendeeeuwbehoordehetschrijven enzekerhetpublicerenvanintiemeboeken
tot het mannelijke domein. Natuurlijk waren er tal van schrijfsters actief, maar zij

presenteerden zichmaaraltevaakalsdeuitzondering opderegel. Datbescheidenheidsdiscoursmaaktehetvoorvrouwenmoeilijkomalsauteurop devoorgrondte
treden. 13Treffend is een opmerking van Nicolaas Beets in een brief aan Johannes
Kneppelhout uit 1839. Vrouwen moesten niet schrijven:
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Een schrijvendevrouw is een overloopster naarhet vijandelijke leger, die door hare sexe
gefusileerd moest warden. Zij verraadt de zwakke posten van haar geslacht en zegt welke
lunettesvan't innerlijkquanta moi onhoudbaarzijn. 't Isin 't zedelijke,wateenindecente
ontblooting in 't lichamelijke zou zijn. 't Is ofals eenfatsoenlijk meisjen met eenopen deur

naarbed ging, ofvan haarbed vertelde. '4

Zo'n uitspraak is typerend voor het vrouwvijandelijke klimaat van die tljd. Een
ander deel van de verklaring is dat vrouwelijke auteurs veelal uit de canon verdwe-

nen zijn, omdat daarin voornamelljk auteurs zijn opgenomen die als origineel en
vernieuwend werden beschouwd. Wanneer het om schokkende boeken gaat, lijken

Literatuur werd ook ingezet om machthebbers te bekritiseren, zeker in politiek

onrustige perioden. Zo schreefPieterVreedetijdens depatriottentijd despotbiecht
'Aan Godt' (1784) als kritiek op stadhouder Willem V. Samuel Iperuszoon Wise-

lius publiceerde het toneelstuk Polydorus (1813), waarin hi] impliciet verzet aantekende tegen Napoleon. Hendrik Nicolaas Werkman bekritiseerde de nazi's in
zijn clandestienuitgegevenDe Blauwe Schuit(1940-1945).Depoezlevan George
Kettmann was juist bedoeld om de nieuwe, fascistische ideologie uit te dragen. In
deze categorie is er ook aandacht voor drie canonieke auteurs die met hun werken,

elk op hun eigen manler, eenpolitiek statement maakten. W.F. Hermans' roman

vrouwen dan ook dubbel benadeeld te zijn. 15

Ik heb altijd gelijk (1951) bevat een aanval op de naoorlogse Nederlandse samen-

De artikelen in Schokkende boeken! zijn, zoals gezegd, gegroepeerd rondom
drie thema's: Lichaam, Geest en Vorm, die voor een deel enige overlap vertonen.

leving, terwijl Gerard Reve een rechts en volgens sommigen racistischgeluid liet
horen.Zip gedicht'Vooreigenerf - metderegels:'0, Nederland,ontwaak,gooi
al dat zwartetuig emit!' - wierp devraagop of er sprakewasvan superieure iro-

In de eerste categorie zien we enkele constanten: of er wordt seks in beschreven

(hetgeen in detijd vanverschijnen als schokkend werd ervaren), 16of erkomen gruwelen in voor, of allebei. Zo kan Van den vos Reynaerde warden geinterpreteerd
als een schokkend boek, omdat het martelscenes bevat, maar ook de suggestie van
homoseks wordt gewekt. De gedichten van de Vlaamse priester Justus de Harduwijn veroorzaakten een schok vanwege de erotische onderwerpkeuze. Dat lagniet
zozeer aan de poezie, maar vooral aan wle die schreef. Jacob van Lenneps lijvige
roman Klaasje Zevenster (1866) was schokkend, omdat hetvrouwelijke hoofdpersonageper ongeluk in een bordeel terechtkomt, dat uitvoerig wordt beschreven,
waarmee de auteur indruiste tegen de burgerlijke fatsoensnormen van de negentiende eeuw. Pedoseksualiteitstaat eveneens garantvoor een schokeffect.Dat bewijsthetwerkRoomsemin-triomfenvanMatthijsvanderMerwede,evenalsLouis
PaulBoons Mieke Maaike'sobscenejeugd(1972).
Gruwelenzienwe in het stuk Aran en Titus (1641)vanJanVos, enin de kannlbalistische roman De maagd Marino (2010) van Yves Petry, waarin iemands penis
geamputeerden mensenvlees gegetenwordt. Andereboekenwarenhuntijd vooruit. Zo was Eenzaamavontuur van AnnaBlamanvernieuwendvanwegede lesbischethema's. Hugo Claus' Masscheroen (1968) wasniet alleenprovocerend vanwegedepornografischeelementen, maarvooral omdatdeHeiligeDrie-eenheidnaakt
op het toneel werd getoond, wat als godslasterlijk werd gezien. Het kwam Claus te
staanop eenveroordelingtot eengeldboeteeneenvoorwaardelijkegevangenisstraf.
In de tweede categorie, Geest, warden werken behandeld die religleuze en/of
politieke standpunten ventileren die als schokkend werden ervaren. Meer dan eens
kregen ook zulke werken, zeker in eerdere eeuwen, met censuur te maken. 17 Zo

uitte Anthonis de Roovere kritiek op de geestelijkheid.DeverzenvanAnnaBijns
werdengevaarlijkgeacht,vanwegedeantilutherseinhoudendefelle toon, enhaar
verzettegendereformatie. Ookde Bloemhof(i66S)vanAdriaanKoerbaghbevatte godsdienstkritiekenwerdalsspinozistischgemterpreteerd. Datzelfdegoldvoor
De Betoverde Weereldvan Bekker, terwijl de Amsterdamse letterkundige Paulus
vanHemertjulst eenkantiaansgeluldliet horen, datvelen onwelgevalligwas.

nic of discriminarie.

Ten slotte kunnen werken ook een schok veroorzaken omdat ze een ongebrui-

kelijkevormbevatten.Auteurszettenspecifiekestijlmiddeleninomexperimentele
werken te schrijven die choqueren. Zulke boekenstaancentraal in de derde categone: Vorm. In de middeleeuwen verschenen er teksten waarop Nijhoffs adagium
vantoepassingis: 'Leesmaar, er staatnietwater staat'. Deroman Depestilentie te
Katwijk van Aarnout Drost verscheen postuum en is vooral het product van enkeIe vrienden, die er hun eigen ideeen mee wilden uitdragen; het is tegelijkertijd een

re-scriptingvan een verhaal uit de TroH-ringh (1637) vanJacob Cats. De Verzen
van Herman Gorter - met het beroemde 'De lente komt van ver, ik hoor hem ko-

men' - wekenquavorm entaal sterk afvan devoorspelbare, moralistischedomineespoezieult devoorgaandedecennia.Ook in de meer recente geschiedeniszijn
erwerkenverschenendie een schokteweegbrachtendoorhunvorm. Zowistenre-

censentenaanvankelljknietgoedwatzemetJ.F.Vogelaarslinks-radicaleKaleidiafragmenten (1970) moesten beglnnen: een prozatekst zonder samenhang, zonder
verhaallijn en zonderinterpunctle en paginanummers.
Besluit: literatuur en werkelijkheid
In 2004 verscheen Het grote baggerboek van Ilja Leonard Pfeijffer - een werk dat
op het eerste oog zeker het predicaat 'schokkend' verdient. Het staat boordevol als
abject te bestempelen zaken: 'zwetende snikkels', 'gloeiende kankerteven', 'zompige aarsen' en 'harige hoeren met meurende sleuven vol etter'. Toch reageerde niemand in de Nederlandse pers geschokt. 'Superieure vuilbekkerij', kopte Trouw. It
Het grote baggerboek leidt tot 'lachen, fronsen en geeuwen - in die volgorde',
merkte Max Pam op. 19 Het boek stand zo vol ranzigheden, dat het op den duur
slaapvenvekkend wordt, meende hij. Volgens Jos Joosten hangt het uitblijven van
de schok bij het lezen van dit boek samen met het feit dat er inmiddels sprake is
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van 'totale autonomie van het literaire veld'; in de literatuur van de eenentwintie-

steeeuw mag alles, maarwenemen haarniet meer serieus. 'Het isin het beste geval
virtuoos, maarje ligt ernietwakkervan', schrijft hij in zijn bijdrage aandit boek.

Daarmeesluithij aanbij destellingvandeFranseliteratuurwetenschapper Wil-

Uam Marx. In zijn boek L'adieu a la Utterature (200^) betoogt Marx dat de lite-

ratuur in de loop der djd haar waarde is kwijtgeraakt. 20 Daardoor heeft ze aan

invloed ingeboet enverkeert zein een existentiele crisis. Die teloorgang werd volgens Marx al aanhet einde van de achttiende eeuwingezet. Het proces verliep in
drie fasen: expansie, verzelfstandiging, ontwaarding. Literatuur was van oudsher

'I DON'T GET IT DUDE, WHAT'S SO CONTROVERSIAL ABOUT THIS?

I/

rioden,toen de letterkunde nog eenmaatschappelijkerol speelde,wel anders.
Hoe kanhet dandat er anno 2014tochnogboekenzip dieschokken,zoals De
vrouw die de honden eten gaf> Dat heeft er onder meer mee te maken dat deze
auteur uit haar ivoren toren is geklauterd en een boek heeft geschreven over een
kwestie dieBelgie al sinds dejaren negentlg in zip greep houdt. Hemmerechts gaat

provocaties, zo betoogt StineJensen,bovendien nietuit deweg.Zoliet zezichzelf
als Martin afbeelden op de cover van Humo. De grenzen tussen fictie en werkelijkheid werden daardoor op scherp gesteld. De laatste jaren betreedt de literatuur

bedoeldomeenvorst aanhethoftevermaken. Maarindeachttiendeeeuwkreeg

weer vaker het domein van de realitelt. Schrijvers als Arnon Grunberg, Charlotte
Mutsaersendus ook KrisrienHemmerechtsdurvenzlchin hunwerkweergeenga-

nauwverbonden was met de samenleving envervulde eenduidelijke functie. Aan

geerd te tonen. " Als dat inderdaad zo is, en deze ontwikkeling zich doorzet, staan
onsdekomendejarennogveel schokkendeboekente wachten.

deliteratuur steeds meer eenalgemeen nuttige, maatschappelijke functie. Zi] was

het einde van de achttiende eeuw ontstond er een kloof tussen literatuur en werke-

lijkheid. Literatuur kreeggeleidelijk, onderinvloed vanideeenoverhetsublieme,
een nieuwe functie.

In denegentiende eeuw, met deintrede van deromantiek, kreeg deliteratuur een

overgewaardeerde functie.Dichterswarengeengewonemensenmeer,maarhoge-

priesters. Doordezeontwikkelingraaktenliteratuur endewereldsteedsmeervan

elkaar gescheiden. Het proces was de tweede fase ingegaan: deverzelfstandiging.
Steeds meer auteurs pleitten voor een autonome kunstopvatting: I'artfour I'art.
Deze ontwikkeling had een dubbelzinnig effect. Enerzijds zagen schrijvers de literatuur als het enige waardige object. Anderzijds geloofden ze niet dat ze invloed

op de werkelijkheid kon uitoefenen. Een scharnierpunt was volgens Marx 18^7,

toen Madame Bovary verscheen. Dezeroman bracht eenschok teweeg. Dat hadte
maken met het feit dat mensen de auteur op dat moment nog steeds beschouwden
als een ziener, een magier. Op het moment dat Flaubert weigerde de rol van maat-

schappelijkegidstespelen,wasdateentraumatischeeryaringvoordesamenleving.

2ij hadhaarhoop gevestigd op deliteratuur, maar die keerde zichvan haaraf. Een

auteur als Arthur Rimbaud vormde de bekroning van hetproces van verzelfstan-

diging, aldus Marx. Rimbaud schreef autonome, onverklaarbare gedichten; depo-

ezie raakte opgesloten in haarvorm, in haar eigen ivoren toren. foen Rimbaud de

grenzen vandeUteratuur hadontdekt, namhij erafscheidvan.Demaatschappij op

haar beurt verloor haar belangstelling voor de literatuur, aldus Marx.

In de twintigsteeeuw werd het proces van verzelfstandiging en ontwaarding

voortgezet. Na de Tweede Wereldoorlog werd dikwijls de uitspraak van Adorno

aangehaald: 'Het is barbaars om na Auschwitz een gedicht te schrijven'. 21Maar

volgens Marx was die uitspraak te veel eer: de literatuur had haar invloed toen al-

langverloren. DeHolocaust brachtslechtshetverval endeontwaardingvandeliteratuur aanhet licht. Toch bestaat ervolgens Marx geen verband tussen dewaarde

endekwaliteit van deliteratuur. Sterker nog, ontwaarde literatuur isvolgens hem

mooier dan de literatuur van de achttiende ennegentiende eeuw. Maar, zo kan men

daaraantoevoegen: schokken doenzulke teksten nietmeer. Datwasin eerdere pe-

