
werig 'zonder tot symbool te stollen', en 
wel in een ondefinieerbare ovale vorm 
die zij via de associaties 'eivormig* en 
'eierstok' de connotatie 'vrouwelijk' 
geeft Later schrijft ze die interpretatie 
ook aan Cucchi zelf toe: "Cucchi geeft 
het vrouwelijke slechts de vorm van het 
eivormige geheime teken, een bioio-
gisch-vrouwelijke verwijzing." (p.85) 
Ook al zegt Cucchi zelf dat we opnieuw 
de prenatale energie in het spel moeten 
brengen, begint dit mijns inziens op 
overinterpretatie te lijken. Bovendien is 
het de vraag of het semiotische è la Kris-
teva in geheime tekens gevangen kan 
worden. Moeten we het niet vooral zoe
ken in de manier waarop materiële as
pecten van de betekenaars, zoals in de 
tekst ritme, klank en intonatie en in het 
beeld kleur, lijn en tekstuur, de eendui
digheid van de betekenis verstoren en 
'de muziek' in tekst en beeld 
terugbrengen? Daar zijn in diezelfde 
tekening genoeg voorbeelden van. 

De openheid van de Icarusfiguur bij
voorbeeld. Niet alleen zijn Icarus' con
touren op een aantal plaatsen open gela
ten, zodat hij daar niet van de achter
grond onderscheiden wordt; ook zie je in 
zijn lichaam kleine golvende streepjes, 
alsof hij gevuld is met zee. De vraag is: 
als Icarus valt, waaruit en waarin valt hij 
dan? De ambivalentie van figuur en ach
tergrond die daardoor wordt opgeroepen 
wordt nog gecompliceerder doordat 
sommige schaduwen zó geplaatst zijn dat 
wat eerst een lege achtergrond lijkt, ook 
een solide substantie kan zijn. Zo liggen 
er al op het visuele niveau veel dubbel
zinnigheden in 'I soli vuoti'. Bovendien 
is deze Icarus heel duidelijk 'van teke
ning gemaakt'; hij is zo getekend dat je je 
zintuiglijk sterk bewust bent van het pa
pieren vlak, van het krassen van de 
houtskool, van de rand van de tekening. 
De sporen van het lichamehjke zijn bijna 
tastbaar aanwezig. Het Hjkt me datje, als 
je het over het semiotische hebt, juist op 
deze zintuiglijke, materiële kanten moet 

letten, niet alleen op mogeüjke symboli
sche verwijzingen, hoe meerduidig die 
ook kunnen rijn. 

Brügmann gebruikt haar psychoana
lytische interpretatiekader soms met veel 
vrucht, zoals in het opstel over Diane Ar-
bus. Heel mooi vind ik haar vergeHjking 
van het oplichten van het flitslicht 
wanneer de fotografe afdrukt, en het op
lichten van een herinnering: net als de 
herinnering is het nemen van een foto 
een activiteit tussen actief en passief in, 
het resultaat een verdichting van werke
lijkheid en fantasie. Maar soms is het 
kader dwangmatig en vervalt Brügmann 
in een akelig jargon dat weinig meer te 
maken Hjkt te hebben met de schilderijen 
en gedichten die ze bespreekt. Haar be
toog is niet altijd even helder, en ze moet 
oppassen voor dure woorden en lege 
zinnen. 

Brügmann is op haar best als ze ei
gengereide dames als Arbus en Fini be
spreekt Daar komen haar vier thema's -
kunst, mythe, vrouwelijkheid en subver-
siviteit - werkelijk samen en krijgen ze 
een aanstekehjke en prikkelende con
creetheid, die mij meer heeft overtuigd 
dan haar theorie. 

Is nigger the woman of the 
world? 

Agnes Sommer 

Recensie van: Raymond Corbey, Wild
heid en beschaving. De Europese ver
beelding van Afrika . Baam (Ambo) 
1989. 
Jan Nederveen Pieterse, Wit over zwart. 
Beelden van zwarten in de westerse po
pulaire cultuur. Amsterdam (Koninklijk 
Instituut voor de Tropen) 1990. 
Dany Laferière, Comment faire l'amour 
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avec un nègre sans se fatiguer . Paris 
(Pierre Belfond) 1989 (1985). 

"In de zomer van 1987 kwam ik in het 
bezit van een uniek historische en etno
grafisch document: een oud fotoalbum 
dat een honderdtal ansichtkaarten bevat 
uit de periode 1900-1925, alle afkomstig 
uit de Franstalige koloniën en alle, zon
der uitzondering, met afbeeldingen van 
Afrikaanse vrouwen in min of meer ero
tisch poses." (p.8) Zo begint het avon
tuur van Raymond Corbey, cultuurfilo
soof aan de Universiteit van Nijmegen. 
Deze honderd foto's, plus "andere uitin
gen van discursieve activiteit, met name 
teksten (onder meer handgeschreven 
teksten op ansichtkaarten, het reisver
haal, de koloniale roman, de contempo
raine wetenschappelijke literatuur, mis-
sieliteratuur), maar ook een verschijnsel 
als de wereldtentoonstelling" vormen het 
intrigerend materiaal waar de filosoof/-
antropoloog zich mee bezighoudt. 

Voor Hefhebbers van exotica rijn dat 
zaken om je vingers bij af te likken. Niet 
alleen vanwege het genoegen over histo
rische rariteiten in verschillende vormen 
en contexten geïnformeerd te worden, 
maar ook vanwege de inspiratie die het 
kan leveren om de huidige eenzijdige 
discussie over racisme wat te verruimen. 

Welnu, de foto's zijn prachtig, maar 
de tekst is gemaakt van gebakken lucht 
Met veel aplomb onderscheidt Corbey 
bijvoorbeeld "afbeeldingen van één 
vrouw (..) Daarnaast is er het type af
beelding met twee vrouwen, doorgaans 
gearmd en het type met drie vrouwen." 
(p.19) Daarbij laat hij niet na minstens 
zes keer op te merken dat de gefotogra
feerde dames zich op last of verzoek van 
de fotograaf van de kleding hebben ont
daan. 

Maar het meest storend is de snelle 
sprong die van foto's van Afrikaanse 
vrouwen naar Afrika als vrouwelijk 
wordt gemaakt Met ijzingwekkend ge
mak trekt Corbey uit rijn honderd an

sichtkaarten conclusies over "de" West-
europese burgerij, en alsof dat nog niet 
genoeg is "zal blijken dat de reikwijdte 
van onze analyses veel groter is." (p.10) 
Zo groot dat Plinius (een Romeins ge
leerde uit het begin van de jaartelling) er 
ook in past "Mijn these is dat de beeld
vorming met betrekking tot zwarte Afri
kanen en vooral Afrikaanse vrouwen in 
koloniale context tot op zekere hoogte 
kan worden gezien als een nieuwe ui
tingsvorm van een oud Europees dis
cours over 'anderen' als de Punische 
rassen, de wildeman, of de Orang uit de 
natuurlijke historie van de achttiende 
eeuw." (p.70) En welke verrassende 
ontdekking doet Corbey? "Al deze uit
eenlopende uitingen over Afrika (..) ble
ken fragmenten te vormen van één grote 
Europese Tekst, een in hoofdzaak man
nelijk discours over een imaginair vrou
welijk Afrika, een narratio over wildheid 
en beschaving (..) Telkens dezelfde pa
radigmatische tegensteUingen: beschaafd 
tegenover (en boven) wild, beheerst te
genover wild, mannelijk tegenover vrou
welijk, menselijk tegenover dierlijk, 
christelijk tegenover heidens, cultuur te
genover natuur." (p.136) Alle 
verschillen worden gereduceerd tot 
varianten van hetzelfde oudbakken 
schema, dat Corbey hiermee nog eens 
reproduceert. Helaas is "Wildheid en 
beschaving" een zoveelste stereotype 
beeld van "de Europese verbeelding van 
Afrika". 

Racistische beeldvorming is de laat
ste jaren een populair onderwerp. Met 
eentonige regelmaat wordt aangetoond 
dat het beeld van "Wit over zwart" verte
kent, stereotypeert, racistisch is, en nog 
sexistisch ook. De tentoonstelling met 
deze titel is er een van de meest recente 
en succesvolle voorbeelden van. De col
lectie "Negrophilia" van de Stichting 
Cosmic Illusion Productions bestaat uit 
een enorme diversiteit van afbeeldingen 
van zwarten in de populaire cultuur door 
de eeuwen heen. Of het nu gaat om anti-
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abolitionistische pamfletten of zeeppoe
derreclame, volgens de Inrichters van de 
tentoonstelHng dient alles slechts onder 
één gezichtspunt te worden bekeken: 
stereotypering, dus fout Al heel snel 
wordt geconcludeerd dat het één slechts 
een variant is op het andere en dat de ge
schiedenis van "Wit over zwart" slechts 
één motief heeft: het legitimeren van dis
criminatie en uitbuiting. 

Jan Nederveen Pieterse, de 
socioloog die de tentoonstelling "Wit 
over zwart" van wetenschappelijke 
begeleiding voorzag, heeft over hetzelfde 
fenomeen ook een boek geschreven. 
Waar Corbey zijn quasi-geleerde 
interpretaties loslaat op "een honderdtal 
ansichtkaarten" en deze als bron 
gebruikt, heeft de verzameling 
"Negrophilia", waarmee het boek van 
Nederveen Pieterse rijkelijk is geïllu
streerd, niet die status. Het boek is vol
gens de inleiding een situering van de 
collectie, het biedt een achtergrond be
staande uit "historische processen, (..) 
de geschiedenis van ideeën en menta
liteiten, en (..) iconografische conven
ties." (p.13) Nederveen Pieterse plaatst 
zich resoluut in de traditie van de 
vergelijkende historische analyse. Daar
bij maakt de auteur vrijwel uitsluitend 
gebruik van secundaire literatuur. 

Ondanks de moraHstische teneur van 
de tentoonstelling is het boek "Wit over 
zwart" veel genuanceerder, informatiever 
en nauwkeuriger dan "Beschaafd over 
wild". Hier zien we tenminste verande
ringen in stereotypen optreden, er wordt 
verslag gedaan van geografische ver
schillen, en verschillende vormen van 
stereotypering, zoals van vrouwen en 
Afrikanen, worden uit elkaar gehouden. 
Terwijl Corbey met rijn kaarten in de 
hand Afrika meteen al als vrouwelijk 
identificeert, leren we bij Nederveen Pie
terse dat de erotische ansichtkaarten een 
typisch Frans beeld van Afrikanen 
vertegenwoordigen, dat je bij Britten, 
Belgen en Amerikanen niet aan zult tref

fen. 
Met Corbey's structuralistische aan

pak van rijn beperkte materiaal wordt het 
natuurHjk wat moeilijk in te gaan op his
torische veranderingen. Dat is ook pre
cies de kritiek die door Nederveen Pie
terse wordt verwoord in zijn laatste me
thodologische hoofdstuk. De laatste ziet 
niets in de structuralistische benadering, 
die hij geheel in de sociologische traditie 
kenschetst als a-historisch, idealistisch 
en tautologisch. 

Beide boeken gaan over beeldvor
ming en de schrijvers moeten zich dus 
uiteenzetten met het hoe en waarom 
daarvan. Ze blijken een opmerkelijk ge
lijkluidende visie op het effect van ver
beelding te hebben. Ten eerste gaat het 
om stereotypering, die volgens beiden 
niets anders kan rijn dan een vertekend 
beeld. In feite zegt het beeld meer over 
de producent dan over de werkelijkheid. 
Ten tweede wordt deze stereotypering 
nogal functionalistisch opgevat als legiti
mering van de koloniale overheersing. 
Sterker nog: "verbeelding" is op zichzelf 
al helemaal verkeerd. Een negatief beeld 
is slecht, maar een positief deugt ook al 
niet Voor Corbey is "betekenen" het
zelfde als reguleren en disciplineren. 
(p.96) Dat zal wel, maar dan zou je op 
zijn minst een onderscheid tussen ver
schillende manieren van reguleren ver
wachten. 

Bij Nederveen Pieterse krijgt het on
bewuste een royale rol toebedeeld in het 
creëren en reproduceren van stereotypen. 
De wetenschapper echter schijnt geen 
last van een onbewuste te hebben. Hij 
verkeert althans in de riante positie niet 
alleen andermans stereotypen te 
doorzien, maar ze ook nog te kunnen 
verklaren. Dat de degelijke socioloog 
zich als een sexuele bevrijder ontpopt 
was voor mij wel een verrassing: ".. 
wordt de ambivalentie jegens de eigen 
sexualiteit als het ware beleefd via en 
geprojecteerd op de buitenwereld. Die 
buitenwereld wordt primitiever en 
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losbandiger naarmate de vrees voor de 
eigen sexualiteit groter is. Vervolgens 
kan er een verband tot stand komen 
tussen de onderdrukking van de eigen 
sexualiteit en de onderdrukking van de 
Ander." (p.172) 

In beide boeken speelt "de werkeHjk-
heid" een dubieuze rol. Eigenlijk willen 
de auteurs er niets over zeggen, omdat 
het niet het onderwerp van hun on
derzoek is. Maar als je hebt vastgesteld 
dat stereotypen vertekenen, moet er 
soms wel iets volgen over w&t er dan 
vertekend wordt Dan worden er wille
keurige ooggetuigen opgevoerd, die om 
duistere redenen niet tot de vertekenaars, 
maar tot de verbeelders van "de werke
lijkheid" worden gerekend. 

Geoffrey Gorer wordt door Corbey 
herhaaldelijk aangehaald als de (enige) 
Europeaan die heeft gezien hoe Afrika
nen echt zijn ("hoe rustig en ontspannen 
ze met hun sexualiteit omgaan"). En 
natuurlijk ook hoe Europeanen in Afrika 
eigenlijk waren ("Het zijn absoluut per
verse geesten"). Beide auteurs schijnen 
trouwens juist over sexualiteit graag te 
onthullen hoe het echt zit 

Bij Nederveen Pieterse is het zoals te 
verwachten de wetenschap die bepaalt 
hoe "de werkelijkheid" eruit ziet "Me
disch onderzoek heeft inmiddels allang 
uitgewezen dat er wat betreft penislengte 
de gebruikelijk variatie is binnen etnische 
groepen maar dat er geen uniform ver
schil bestaat tussen etnische groepen." 

Het uitgangspunt van Nederveen 
Pieterse luidt dat verschillen tussen 
zwarten en witten (akelig modieuze op
positie) het resultaat zijn van stereotype
ring. Eigenlijk rijn we allemaak hetzelfde 
dus. Maar evenals bij Corbey is het nooit 
goed: als zwarten als gelijk aan witten 
worden verbeeld betekent dat aanpassing 
aan de normen van de witte midden
klasse (p.208) en eHminatie van cultureel 
verschil. 

In het hoofdstuk "Wildheid in ons
zelf' gaat Corby na welke verklaringen 

er zoal in omloop zijn voor "onze" hou
ding ten opzichte van Afrika, eigenlijk 
Afrikanen. De in Amsterdamse sociolo-
genkringen gevierde Norbert Elias moet 
het in het bijzonder ontgelden. Elias 
maakt "precies dezelfde beoordelingsfout 
als Europese kolonialen in Afrika. Hij 
onderkent niet dat deze anderen niet min
der, maar een anders ingevulde af-
fectbeheersing kennen." Hier komt de 
aap dus uit de mouw. 

Het bekende dilemma dat zich ook 
met betrekking tot vrouwen voordoet: 
zijn zij hetzelfde of zijn zij anderes, 
wordt door Corbey al bij voorbaat opge
lost als het Afrikanen geldt: zij zijn dus 
"anders ingevuld". Als ik het goed heb 
begrepen zijn Afrikanen wel anders dan 
Europeanen, maar anders dan de Euro
pese kolonialen dachten. Dat roept on
middellijk de vraag op: hoe anders dan 
wel? Op welke gronden weet Corbey 
dan beter dan zijn voorgangers hoe 
Afrikanen rijn? Hij kan natuurlijk wel 
vinden dat er verschillen zijn, maar het is 
even gemakkelijk en geldig om 
overeenkomsten te vinden. 

Dat doet hij ook: gedragsstandaarden 
met betrekking tot lichamelijkheid, sexu
aliteit, hygiëne en het onderscheid tussen 
privé en publiek zijn volgens hem uni
verseel, alleen de invulling ervan ver
schilt Corbey denkt het probleem van 
verschil versus gelijkheid, anders of het
zelfde, op te lossen door de delen van de 
oppositie netjes te verdelen over struc
tuur en inhoud. Structureel zijn Afrika
nen en Europeanen gelijk, maar de invul
ling verschilt Helaas is deze kunstgreep 
niet voldoende om te ontkomen aan het 
opleggen van Europese begrippen aan 
een ander (of als anders begrepen) 
continent Wat is bijvoorbeeld hygiëne 
als het niet als hygiëne begrepen wordt, 
behalve door een Europeaan? Het 
onderscheid tussen vorm en inhoud of 
structuur en contingentie lijkt mij niet 
houdbaar, 

Tot de andere anderen die volgens 
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Corbey eveneens onterecht aan de ver
keerde kant van de tegenstelHngen in de 
Europese beeldvorming zijn beland be
horen ook de dieren. Corbey neemt het 
op voor het dier, "de exemplarische an
der van de mens." (p.113) Volgens hem 
is de wildheid van het dier van eenzelfde 
orde als de zogenaamde wildheid van 
Afrikanen, een "eeuwenoude, grove ste
reotypering". Hier is het "de" psycho-
nanlyse die als schuldige wordt aange
wezen. Chimpansees rijn - en deze keer 
levert wetenschappelijk onderzoek de 
echte waarheid - juist toonbeelden van 
beheerst gedrag en subtiele berekening. 
Ik ben benieuwd wanneer de chimpan
sees hun mensenrechten gaan opeisen of 
tijgers de tigritude afroepen. 

Naar mijn smaak wordt er wel wat 
veel op een hoop gegooid, niet zozeer 
door Freud en "de" psychoanalyse, als-
wel door de emancipator van anderen, 
Corbey. Het is aUemaal wild wat de Wok 
slaat, maar dat het ene wild het andere 
niet is schijnt hem te ontgaan. Wat Cor
bey doet is wat hij anderen verwijt: grof 
stereotyperen. Het zou interessanter rijn 
na te gaan waar de verschillen Hggen tus
sen wilde vrouwen, Afrikanen en dieren 
in het vertoog van de Westeuropese 
be schavers. 

Bovendien dringt de vraag zich op 
hoe het dan met door "wilden" zelf ge
produceerde beelden zit als aUe Europese 
beeldvorming bij voorbaat afgekeurd 
wordt Nederveen Pieterse merkt daar in 
zijn slothoofdstuk terecht over op dat 
ook anti-racistische beelden van zwarten 
stereotypen kunnen bevatten. Maar daar 
wordt niet de conclusie uit getrokken dat 
stereotypering op zich helemaal niet erg 
hoeft te zijn. Dat het maar net van de 
context afhangt 

Door een gemis aan verrassende op
rispingen die Corbey's inspiratoren -
naast structuralistische voorbeelden als 
Lévi-Strauss en Greimas ook de écriture 
feminine, Foucault, Lyotard en post
structuralisme en -modernisme in het al

gemeen - op hun best kenmerken, wordt 
"Wildheid en beschaving" tot een voor
beeld van hoe het niet moet Brave, goed 
in de markt liggende beweringen, geïllu
streerd met slecht onderzoek. 

Cccbey is er in geslaagd met zijn op
windende "uniek historisch en etnogra
fische" plaatjes alweer een boek voor 
kwade gewetens te produceren. Domi-
neesproza, vermomd als postmoderne 
wetenschap, erger kan het toch niet? 
Gaat u Hever naar de film: "Comment 
faire ramour avec un nègre sans se fati-
guer", of lees het boek. Gaat over zwart 
over wit over zwart en geeft een veel leu
ker beeld van stereotypering. 

Identiteit, politiek en religie 

Ido de Haan 

Recensie van: C. Taylor, Sources of the 
Self. The Making of the Modern Identi
ty. Cambridge University Press. Cam
bridge 1989, pp. xii + 601 (ƒ 112,-). 

Charles Taylor, onder andere auteur van 
een alom geprezen studie over Hegel, 
heeft vorig jaar opnieuw een soort van 
meesterwerk afgeleverd, Sources of the 
Self. Hij begint te steUen: "I had a diffi
cult time writing this book." Dat is op 
een aantal plaatsen duidelijk te merken. 
Toch vertelt hij een intrigerend verhaal: 
een schets van de filosofische tradities 
die ten grondslag Hggen aan het moderne 
zelfbegrip. 

Het is een radicaal boek: Taylor 
plaatst rich in de uiterste hoek van de 
school van de communitarians die zich 
profileren door kritiek op het individua
lisme. Tayolor pleit voor een terugkeer 
naar een 'theïstisch perspectief en sluit 
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