
hals. Wanneer daar tegen in wordt ge- 
bracht dat 'moeten' niet normatief moet 
worden geÃ¯nterpreteerd dan ziet men 
zich voor het probleem van 'agency en 
structure' geplaatst, omdat 'kunnen' naar 
bepaalde mogelijkheden en 'moeten' naar 
determinisme verwijst. Bij de weergave 
van het werk van Foucault en Habermas 
wemelt het van de onjuistheden. Zo 
wordt beweerd dat volgens Foucault de 
zorg van de straffende autoriteit na pak- 
weg 1800 niet langer het lichaam gold, 
maar de geest van de overtreders. 
(p.222) Dit is onjuist, Foucault wijst in 
Surveiller et Punir juist op het belang 
van de nieuwe methoden oftewel 'disci- 
plines' voor het produceren van dociele 
lichamen. Ook de belangrijke verschillen 
die Foucault tussen de 'Klassieke Tijd' 
en de 'Moderne Tijd' schetst worden 
(bewust?) over het hoofd gezien: beide 
perioden vallen bij Van der Loo en Van 
Reijen samen met het modemiserings- 
proces. Bij hen is er enkel een cesuur 
rond de late middeleeuwen die de over- 
gang vormt van de traditionele naar de 
moderne samenleving. De weergave van 
Habermas neemt eveneens groteske vor- 
men aan. Zo wordt instrumenteel hande- 
len in plaats van strategisch handelen te- 
genover communicatief handelen ge- 
plaatst, wanneer het erom gaat twee vor- 
men van interactie tussen mensen van 
elkaar te onderscheiden. (p.258) Er is 
volgens Van der Loo en Van Reijen 
sprake van kolonisering van de leefwe- 
reld wanneer het communicatieve han- 
delen vervangen wordt door doelgericht 
handelen. Maar in Habermas' visie leidt 
dezevervanging op zich nog niet tot ko- 
Ionisering. De verzelfstandiging van 
economie en staat ten opzichte van de 
leefwereld is volgens hem op zichzelf 
nog niet verkeerd. Pas op het moment 
dat het functioneren van economie en 
staat niet meer onderworpen is aan nor- 
matieve restricties vanuit de leefwereld, 
maar dit te lijden heeft onder de impera- 
tieven van economie en staat is er sprake 
van kolonisering. Dit heeft immers tot 
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gevolg dat de materiÃ«l reproductie zich 
ten koste van de symbolischereproductie 
ontwikkelt. 

Als leerboek om studenten ASW in te 
wijden in het modemiseringsproces is 
Paradoxen van Modernisering niet ge- 
schikt. Het is eerder multi- dan interdis- 
ciplinair en de probleemgerichtheid blijft 
op de achtergrond wanneer de nadruk 
ligt op de schijnbare tegenstrijdigheid 
van diverse moderniseringsverschijnse- 
len. Een studierichting die interdiscipli- 
nariteit en probleemgerichtheid van be- 
lang acht zal gelijk de 'kundes' meer 
geÃ¯nvolveer zijn in diverse praktijken 
met de aan haar inherente normatieve 
oriÃ«ntaties Dit betekent dat ze niet alleen 
rekenschap moet geven van haar cogni- 
tieve-, maar ook van haar normatieve 
rationaliteit. Maar ook daarvan is geen 
spoor in het boek te vinden. 

Groteske Taaltheorie 

NÃel Helsloot 

Recensie van: Anton Simons, Het gro- 
teske van de taal. Over het werk van 
Michail Bachtin . SUA, Amsterdam 
1990, 189 pp., f 37,50. 

Eindelijk is er een Nederlandse inleiding 
in het denken van de Russische filoloog 
en taalfilosoof Michail Bachtin (1895- 
1975). â€ Het groteske van de taal wordt 
Bachtin geplaatst ten opzichte van voor- 
gangers (onder andere Nietzsche), tijd- 
genoten (vooral de formalisten) en op- 
volgers (onder andere Kristeva en Lyo- 
tard). Zijn positie wordt gekenschetst als 
'grotesk realisme'. Het groteske zit 'm in 
zijn voorstelling van taal als fundamen- 
teel veelstemmig. Het komt er voor 
Bachtin op aan de veelheid in de eenheid 



te zien, de centrifugerende krachten in de 
opgeklopte eenduidigheid van de heer- 
sende taal. Iedere uiting is verbonden 
met stemmen van anderen, vreemde 
stemmen waarvan de aanwezigheid een 
levensvoorwaarde is voor taal. Als grens 
met 'het andere' is taal, net als het men- 
selijk lichaam, via allerlei gaten verwik- 
keld in een vitaal en dodelijk proces van 
absorptie en afscheiding. Taal is letterlijk 
'grot-achtig' (It. groffesca ): een sompige 
grens tussen de ongekende grillige dui- 
sternis binnen en het oogverblindende 
vreemde buiten. Veel theorie'n over taal 
zagen in zuivere vormen zuivere ideeen 
en betekenissen weerspiegeld. Maar vol- 
gens Bachtin vallen zulke gladde eenhe- 
den niet bij elkaar te houden. Taal is een 
lekkend mandje. Steeds zijn er openin- 
gen naar wat niet gezegd wordt, of wat 
niet door mij gezegd wordt, of wat puur 
lichamelijk weglekt. Iedere taaluiting gaat 
op in uitwisselingen. Van overal klinken 
stemmen door, in onophoudelijke dia- 
loog. Dialogen toveren geen 'echte we- 
reld' voor, maar zetten maskers op. Taal 
is carnaval. Heersende zekerheden wor- 
den zo tot bizarre omhulsels waarmee je 
kunt spelen - als je erom kunt lachen. 
Deze lachende bevestiging van het 
vreemde maakt Bachtins taalopvatting 
grotesk. 

Ook Simons' boek opent een dia- 
loog; er klinken veel vreemde stemmen 
door, en onnavolgbare uitwisselingen 
suggereren spannende confrontaties. 
Maar het boek is niet grotesk: het gekra- 
keel wordt overstemd door een lnidruch- 
tige monotonie. Simons zet steeds maat 
â‚¬ van de vele maskers op. Zijn theore- 
tische dialoog wordt overschreeuwd 
door stemmen uit maatschappijtheorieen, 
literatuurwetenschap en theologie die 
rechtlijnig aanzwellen. In een inleiding 
als deze is eenduidigheid natuurlijk 
handzaam. Maar het doet af aan Bachtins 
aandacht voor het carnavaleske geroeze- 
moes van ongehoorde stemmen. 

Voor Bachtin (1) is het volk de soci- 
ale laag bij uitstek die groteske taal uit- 
slaat. De veelheid aan stemmen en tong- 
vallen die door elkaar klonken op het 
middeleeuwse marktplein lieten het feo- 
dale Latijn uiteenspatten in volkstalen. 
Het carnaval staat als feest van vennen- 
ging en omwisseling van waarden sym- 
bool voor deze versnippering. Het door- 
kruist elke monomane taal en maakt korte 
metten met tegenstellingen als die tussen 
hoog en laag, geestigheid en lichamelijk- 
heid, of werkelijkheid en maskerade Op 
dit punt maakt Simons een ommezwaai 
naar Elias' beschouwingen over het civi- 
lisatieproces. Bachtin richt zich op te- 
genculturen, die deze ontwikkelingen 
belemmerden, maar Simons presenteert 
het voortschrijden der beschaving als een 
vrij eenduidig gegeven, Dit sociologische 
perspectief reduceert het carnaval tot te- 
genstroom. De lage volkscultuur wisselt 
even met de 'hogere' cultuur - w aarbij uit 
beeld verdwijnt dat beide zich in de his- 
torische dialoog vermengden. Bachtins 
carnaval maakt de wereld tot spel, maar 
Simons maakt dit spel tot dat van een 
beperkte groep: het volk, dat - hoe jam- 
mer ook - alleen als tegenbeweging be- 
staat. De interpretatie is rond, en aan de 
(vanuit het nu) toegekende scheidslijnen 
valt niet meer te tomen. 

Dat maakt Simons ommezwaai twee- 
slachtig Zeker zou het 'lagere' (het 
lichamelijke, de roes, het verloren gaan 
van 'beschaafde' waarden) tegenwoordig 
minder verkrampt beleefd kunnen wor- 
den, maar dat houdt geen herwaardering 
van 'het volk' in. 'Het volk' is geen 
historisch af te bakenen groep, maar een 
begrip dat onder andere is ingezet in 
pogingen om mensenmassa's op de been 
te brengen. De eenheid die dit begrip 
suggereert, is na de tweede wereldoorlog 
in West Europa niet zonder reden ver- 
dacht geworden. Bachtin is niet van be- 
lang vanwege z'n 'volk'-begrip, maar 

1 Mrkhail Bakhtin, Rabelais and his worid . 
Cambndge MA 1968 (1965) 



vanwege de perspectieven die hij (onder 
andere door zijn carnavaleske invulling 
van dit begrip) biedt op het ontbreken 
van eenheid in alle mensenmassa's. 

Sociaal-wetenschappelijk gecategori- 
seer leidt tot een uniformerende maat- 
schappijtheoretische opstelling. Simons 
doet invloeden van het Marxisme een- 
duidig (en misschien wat modieus) af als 
dogmatisme. Bachtins stellingname zou 
in het Rusland van die tijd alleen moge- 
lijk zijn geweest door consessies aan de 
heersende Marxistische lijn. Dat maakt 
het nÃ mogelijk om Marxistische ele- 
menten af te doen als puur uiterlijke 
schijn, die diende om iets anders te ver- 
tellen. Maar kan een masker zo eenvou- 
dig worden afgezet? Brengt dat niet erg 
veel stemmen tot zwijgen? Laat het werk 
van Valentin Volofinov (ca. 1895-1936) 
niet zien dat het Marxisme wel degelijk 
een inspiratiebron was? Al in de jaren 
twintig trok dit enigszins onopvallende 
lid van de intellectuele kring rond Bach- 
tin maatschappelijke consequenties uit de 
groteske taaltheorie die hij mede tot stand 
bracht. (2) 

Simons voert VoIoSinov in zijn boek 
eigenlijk alleen als historische franje op. 
De discussie over het auteurschap van 
boeken die op naam van VoloSinov ver- 
schenen, maar die vaak aan Bachtin 
worden toegeschreven, beslecht Simons 
in het voordeel van Bachtin: als conven- 
tie kiest hij voor verwijzing naar 'Bachtin 
(~olofinov)'. (3) Maar in verband met 
Volofinovs Marxisme en taalfilosofie 
verwijst hij vervolgens (in navolging van 
de Franse vertaling) alleen naar Bachtin. 
Het lijkt haarkloverij om op zo'n slor- 
digheid te wijzen, maar het verdwijnen 
van ~olosinov is symptomatisch voor 
Simons' verdringing van maatschappe- 

Vgl. vooral V.N ~olo&nov Marxism and the 
philosophy of language . Seminar Prass 
1973 (1929). 
Een onbearaumenteerde omkertna van - - 
Tzvetan Todorov's 'Volosinov/Bachlin' 
(yihhail Bakhtine, Le principe dialogique . 
Seuil, Paris 1981). 

lijk georiÃ«nteerd stemmen. 
Volofinov wees de - steeds gang- 

baarder geworden - taalkundige abstrac- 
tie van maatschappelijke ontwikkeling af 
lis poging tot fixatie van heersende 
nonnen en waarden. Vastlegging van taal 
in een evenwichtig systeem verhult dat 
taal verwerkelijkt wordt in interactie, en 
dat betekenistoekenningen - inclusief de 
constructie van evenwicht - inzet zijn van 
maatschappelijke strijd. Dialoog maakt al 
het schijnbaar eeuwige voorlopig. Daar- 
door is bet soms handig om ervan te 
abstraheren. Maar dat komt vooral ten 
goede aan de maatschappelijke sterkeren: 
die hebben er alle belang bij de gevestig- 
de verhoudingen als eeuwige gegevens 
voor te stellen. 

Volo'6inov doorbreekt zo de machts- 
aanspraken van al te eenduidig geÃ¯nter 
preteer in de sociale wetenschappen. 
Fixaties als die van 'het volk' of 'het 
Marxisme' zijn voor hem constructies die 
maatschappelijk (of ideologisch of dis- 
cursief ...) bevochten en bespeeld wor- 
den. Veel Marxisten deden zulke bena- 
deringen af als 'bovenbouw', zodat een 
carnavaleske vermenging van onder en 
boven (respectievelijk links en rechts) 
niet goed van de grond kwam. In sta- 
linistisch Rusland werd veelstemmigheid 
ontmoedigd. Men probeerde ijverig om 
van het Russisch een eenheidstaal te ma- 
ken die de diversiteit van de dialecten 
juist moest overstijgen. En in 'het Wes- 
ten' gooiden taalkundigen zich ook 
zonder S ta l i  op het theoretisch forceren 
van universalia. Vanuit de jaren twintig, 
en in het jargon van die tijd, laat Volo- 
&nov dus een verrassend 'postmodern' 
geluid horen. Vergelijkbare opvattingen 
over bet differentiÃ«l karakter van taal en 
menselijke identiteit werden pas veel later 
in de hoekvan Althusser, PÃªcheux Der- 
rida e.a. ontwikkeld, en ook de taalhan- 
delingstheoretische aandacht voor inter- 
actie kwam pas na Wingenstein op. Als 
~oloftnov niet in vergetelheid was ge- 
raakt, dan was de maatschappelijke inzet 
van veel getob over 'het einde van het 



subject' en 'het verloren gaan van bete- 
kenis' over respectievelijk intentionaliteit 
en referentie van meet af aan duidelijker 
geweest. Hopelijk kan een dialoog over 
'de kring van Bachtin' alsnog tot grotere 
gevoeligheid voor maatschappelijke di- 
versiteit leiden. 

De Bacbtin-revival in de ons omrin- 
gende landen begon aan het eind van de 
jaren zestig met de herontdekking van 
Bachtin door de semiotica Julia Kristeva. 
Daarna volgden andere literatuurtheoreti- 
ei. Zij lijfden Bachtin in als semioticus 
avant la lettre. Simons ontkomt niet aan 
de invloed van een overdosis overzichts- 
werken en vertalingen uit deze boek. De 
monotonie waartoe zijn theoretische dia- 
loog neigt, weergalmt een ovenompe- 
lende literatuurwetenschappelijke toeei- 
gening. 

Ten opzichte van veel taaltheorieÃ« 
zet de semiotiek een stap vooruit. Ze 
schrijft tekens geen op zichzelf staande 
betekenis toe. Betekenis zou tot stand 
komen via verwijzing naar andere teksten 
(intertextualiteit). Daarbij wordt helaas 
vaak aangenomen dat je door teksten op 
te sporen waarnaar een teken verwijst, 
dichter bij 'de' betekenis komt. De ver- 
schillende stemmen vermengen zich niet, 
zoals op het middeleeuwse marktplein, 
maar ondersteunen gezamenlijk de ene 
interpretatie. Kristeva nuanceert dit mo- 
del weliswaar door te benadrukken dat 
de regels voor taalkundige interpreteer- 
baarheid overtreden kunnen worden, 
maar haar grensoverschrijdingen zijn al- 
leen naar buiten gericht. De mogelijkheid 
tot zelfgenoegzame interpretatie blijft on- 
verlet. Wanneer er overschrijdingen 
worden waargenomen, dan leidt dat al 
gauw tot lofzangen op het po'tische ka- 
rakter ervan. 

Bachun laat zien dat alle teksten, en 
niet alleen literaire, doorverwijzen naar 
tekens van eerder en van ergens anders, 
maar ook dat er gelijktijdige stemmen op 
elkaar inwerken, door elkaar klinken, el- 
kaar overstemmen, etcetera. Het vreemde 
dat daarbij binnen komt biedt geen hou- 

vast voor 'de betekenis'. Wat dat betreft 
is Bachtin geen semioticus: hij streeft niet 
naar interpretatie, maar naar uitbreiding 
van de veelduidigheid. Toch aarzelt Si- 
mons niet Bachtins onderzoeksgebied als 
semiotiek te zien. Hoewel dit te ver gaat, 
ziet hij mogelijk terecht enige ruimte voor 
veelduidigheid in de tekstsociologie (bij- 
voorbeeld het nauw met de semiotiek 
verwante werk van Peter Zima). Deze 
beschouwt interpretaties tenminste uit- 
drukkelijk als voorlopig. Maar het besef 
zelf deel uit te maken van een maat- 
schappelijke dialoog, zonder zekerheid 
over de uitkomst, belet ook tekstsociolo- 
gen niet om uit de dialoog te stappen en 
in de literatuur een plaats te zoeken waar 
'ambivalente' betekenissen bloeien. 
Stemmen in de literatuur worden dan in 
het wilde weg als een- of meerduidig ge- 
Ã¯nterpreteer (4) - alsof de vorming van 
een canon van voorbeelden niet juist in 
de literatuurtheorie op het spel staat. 
Maatschappelijke en theoretische snijd 
tussen stemmen verdwijnt zo achter de 
superlatieven die over het kunstwerk 
worden geuit. Zo'n beperking tot gezoek 
naar de ene betekenis of naar artistieke 
procÃ©dÃ© in 'mooie' boeken is mogelijk, 
maar volstrekt oninteressant. 

Simons' weergave van Bachtin is op 
dit punt boeiender dan veel literatuur- 
theoretische verwerkingen. Weliswaar 
hangt hij erg aan gevestigde interpreta- 
ties, maar hij geeft een aanzet om verder 
â€ gaan en het bredere taalkundige en fi- 
losofische belang van Bachtin duidelijk 
te maken. Het valt niet te ontkennen dat 
Bachtin de realisatie van zijn taalopvat- 
ting vooral probeerde terug te vinden in 
literaire teksten; dialogen ziet hij vooral 
tussen romanschrijvers en hun persona- 
ges. Maar wat Bachtin in literatuur ont- 

4 Tony Hak probeert de tekstsociologie te 
reddsn door interpretaties methodologisch 
ie onderbouwen, vgl Why ~ o l d ~ n o v  needs 
Ãorms rnethod' in- Konteksten 6 (1985). pp 
21-Si., en Tekstsociologische analyse . 
Dordtechl 1988, pp. 16-20 e.v. 



dekt, ziet Simons uitdrukkelijk niet als 
literair alleenrecht, maar als kenmerkend 
voor alle taal. Dit inzicht komt in zijn 
dialoog met de literatuurtheorie onvol- 
doende vit de verf. 

Simons plaatst Bachtin niet alleen in 
een maatschappij- en literatuurtheore- 
tisch, maar ook in een theologisch pers- 
pectief. De dialoog wordt dan een manier 
om betekenis te scheppen. Dit heeft wn- 
sequenties aan het einde van het boek. 
Daar gaat Simons in op Lyotard, die hij 
opvoert als een radicale verwant van 
Bachtin voorstelt. Ook Lyotard gaat het 
om dialogen, maar nu is er geen meta- 
positie meer van waaruit bepaald kan 
worden wat gesprekspartners met elkaar 
te maken hebben en of ze elkaar wel 
kunnen begrijpen. Wat overblijft is een 
aaneenschakeling van uitingen, waarin 
het zwijgen van de een overschreeuwd 
wordt door de macht van de ander. Lyo- 
tards inzet is de zwijgende, over- 
schreeuwde stemmen weer aan het 
woord te krijgen, terwijl Bachtins o p  
stelling eerder zou inhouden dat zelfs het 
zwijgen rond de verschrikkingen van 
Auschwitz nog een positieve, carnava- 
leske keerzijde heeft waar de dialoog 
wordt voortgezet. Simons suggereert dat 
Bachtin op dit punt door de tijd is inge- 
haald nu (in termen van Lyotard) het 
project 'mens' in Auschwitz gestrand is. 
Maar direct daarop eindigt het boek met 
de Bachtiniaanse stelling dat over 'de 
mens' het laatste woord wel nooit gezegd 
zal worden. 

Lyotard wijst op het tragische onver- 
mogen van strijdige stemmen om elkaar 
ooit te bereiken, en op een fundamentele 
betekenisloosheid. Een tweede - theolo- 
gische - stem verenigt de tegenstellingen 
in iets transcendents, dat zonder zelf be- 
noembare betekenis te hebben toch op 
een of andere manier betekenis verleent. 
Maar Bachtins stem valt niet met deze 
samen. Simons' suggestie is dat ook 
Bachtin de geschiedenis in laatste instan- 
tie zinloos vindt; het zou er dan nu om 
gaan of het zinloze onnoembare leed ge- 
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noemd moet worden, of zo onnoembaar 
is dat je je beter vrolijk in de alledaagse 
onzin kunt storten. Maar intrigerend aan 
Bachtin is nu juist dat hij zich doorgaans 
geen zorgen maakt over zinloosheid 'in 
laatste instantie'. Zowel zinloos leed als 
vrolijke onzin maken deel uit van wat we 
'in eerste instantie' tegenkomen, vaak 
zelfs onontwarbaar vermengd. De dia- 
loog gaat in groteske hevigheid door, 
moordend en barend, zonder zin of bete- 
kenis, maar ook zonder behoefte aan ge- 
ruststeilende fraseologie. 

Zonder garantie van 'diepe' gemeen- 
schappelijke zin spat alle betekenis uit- 
een. Eer beroep op zingeving in de ro- 
man als nieuwe bindende waarde illu- 
streert misschien nog hoop op 'demo- 
cratische' veelstemmigheid, maar maakt 
een einde aan de groteske veelstemmig- 
heid. Zo'n fixatie is literamuriheoretisch 
geraaskal op basis van een plat-theolo- 
gisch verlangen naar garanties buiten de 
dialoog - met uniformerende maatschap- 
pijtheoretische consequenties. Groteske 
taaltheorie gaat niet over romanpersona- 
ges of over de middeleeuwen, maar over 
ons nu. Het groteskevan de taal is van 
groot belang als begin van Ã«Ã dialoog 
over Ba~htin, maar moet resoluut ver- 
worpen worden als eind ervan. 


