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Abstract
The aim of this paper is to gain a better understanding of a genre called ‘literary journalism’ through a
case study. Although it may seem a bit of a contradiction in terms, this is actually a type of discourse
that reunites features from both literature and journalism in order to reach a better level of understanding
of the reality surrounding us. The case study itself is about a book called Tranzyt Antwerpia. Reis in het
spoor van de Red Star Line, written by the Flemish journalist Pascal Verbeken and provided of photos
by the photographer Herman Selleslags. Together the two of them undertook a journey through Poland,
where they wanted to reconstruct the journey of a certain Benjamin Kopp: a Jewish boy who travelled
from Poland to Antwerp (and later on to the United States) in 1911. Thus, the book itself is an account
of both journeys, but there seems to be more. That is why we will set up a rather thorough analysis of
the book on a narrative and a rhetorical level. Before we can actually proceed to this analysis, we will
need to gain information about literary journalism, travel writing, (structuralist) narratology, and rhetoric.

The first theoretical framework we will discuss is the spectrum of literature, literary journalism, and
conventional journalism. We will argue that literary journalism borrows certain features from
conventional journalism (such as a fantasy ban) as well as from literature (such as an aesthetic
formulation). Then, we will elaborate the features of the genre of travel writing. It is important to note
that travel writing should always be considered a part of a certain culture or society, which involves in
its turn other cultures or societies. The two last chapters are dedicated to the frameworks that will
actually support the analysis of Tranzyt Antwerpia. More specifically, the framework for the narrative
analysis will be the structuralist narratology, which offers practical hands-on schemes that will endorse
the analysis. The rhetorical framework focuses on basic terminology in order to understand the basics
of the rhetorical discipline, as well as an elaboration on the rhetorical concept called ‘ethos’.

The analysis itself proves that Tranzyt Antwerpia is not merely an interesting story about two men
reconstructing the journey of a boy. The narrative analysis shows that Verbeken is not only a good
journalist, but also a gripping storyteller: the book contains some striking features which transform the
journalistic text into a rather complex and compelling story and enhance the reading pleasure. The
rhetorical analysis proves that Verbeken didn’t use those storytelling techniques just because he wanted
to entertain his audience. We will argue that he integrated a significant ideological layer into his story.
In other words, Verbeken wanted his audience to listen to his (very subtle and implicit) arguments to
endorse his ideology of peace, hope, and temperance. Those are the very arguments that also speak
against war, hatred, and racism.
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1 Inleiding
Centraal in deze paper staat het boek Tranzyt Antwerpia. Reis in het spoor van de Red Star Line van
Pascal Verbeken en Herman Selleslags. Niet lang voor het boek in 2013 verschenen is, maakten de
twee mannen samen een rondreis in Polen. Het werd een zogenaamde ‘achternareis’: ze zouden het
spoor van een zekere Benjamin Kopp volgen, journalist Pascal Verbeken was immers in de ban van
diens memoires geraakt en wilde graag Kopps reis opnieuw doen. Of toch een deel daarvan: Benjamin
Kopp was in 1911 een dertienjarig Joods jongetje dat zijn Poolse geboortedorp vaarwel zei om een
beter leven in de Verenigde Staten tegemoet te gaan. Daarvoor moest hij eerst het Europese vasteland
doorkruisen – dat was het hachelijkste deel van de reis – om dan uiteindelijk in de transitstad Antwerpen
te kunnen inschepen op een schip richting de Verenigde Staten. Net dat hachelijkste deel van de reis
wou Verbeken opnieuw doen; hij vroeg dan ook fotograaf Herman Selleslags om hem te vergezellen en
de reis in beeld te brengen. Het resultaat van de samenwerking tussen beiden is bekend: Tranzyt
Antwerpia is het verslag van twee reizen tegelijk, die van Benjamin Kopp en die van Verbeken en
Selleslags. Een aandachtige lezer zal echter merken dat dit boek wel meer is dan louter een reisverslag.
Het boek is op zijn minst ‘meerlagig’ te noemen, en dat eigenlijk zelfs op meerdere gebieden. Dat het
boek kenmerken van verschillende genres vertoont, dat Verbeken een aanzienlijke hoeveelheid
algemene historische bedenkingen maakt, het getuigt allemaal van meerlagigheid in alle betekenissen
van het woord. Net die veelheid aan facetten maakt het boek zo interessant, en maakt dat er meer dan
genoeg stof tot analyse is.

Vooraleer we aan die analyse kunnen beginnen, zullen we echter een aantal theoretische fundamenten
moeten aanraken. Na een korte blik op de professionele carrière van hoofdauteur Pascal Verbeken
zullen we op een eerste genrekwestie dieper ingaan: Tranzyt Antwerpia is immers een boek dat onder
de noemer van de narratieve journalistiek valt. Wat dat precies inhoudt, bespreken we later nog.
Voorlopig volstaat de vaststelling dat dit in ieder geval een genre zonder afgebakende grenzen is. De
narratieve journalistiek bevindt zich ergens in het midden tussen de conventionele journalistiek en de
literatuur. Hoe die drie domeinen zich dan precies tot elkaar verhouden, zal moeten blijken. Dit boek is
echter niet alleen een narratief journalistiek werk, maar zonder enige twijfel ook een reisverhaal; aan
dat genre is het volgende hoofdstuk van de literatuurstudie dan ook gewijd. We zullen onder andere
bekijken hoe zulke reisverhalen zich verhouden tot de veelheid aan maatschappijen en culturen die we
in een snel veranderende wereld kunnen onderscheiden. De twee laatste onderdelen van de
literatuurstudie dienen als concretere opstap naar de inhoudsanalyse van het boek, die zal uiteenvallen
in een narratieve en een retorische component. Om de narratieve analyse te kunnen doen, overlopen
we in de literatuurstudie eerst een aantal narratieve basistermen, om daarna dieper in te gaan op de
structuralistische narratologie, het concrete analysekader dat we later zullen gebruiken. Ook de
retorische analyse wordt in de literatuurstudie door een aantal basistermen voorafgegaan. We zullen
bovendien in het bijzonder naar één welbepaald analyse-element kijken, namelijk het concept ‘ethos’.
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De analyse van Tranzyt Antwerpia bestaat dus hoofdzakelijk uit twee delen: een narratieve analyse en
een retorische. De narratieve analyse vertrekt weliswaar vanuit de nogal formalistisch vormgegeven
schema’s van het structuralisme, toch levert ze een aantal verrassende inzichten op. Inzichten die
bovendien niet zelden een erg grondige lectuur vergen. Een greep uit het aanbod: we zullen kijken naar
de acties en gebeurtenissen, naar de zogenaamde ‘actants’, maar ook naar elementen als tijd,
karaktersering, vertelinstanties etc. Zonder hier nu al te diep op in te gaan, kunnen we alvast een tipje
van de sluier lichten, om zo de complexiteit van het boek – en dus ook van de analyse – te illustreren.
Verbeken reist Kopp achterna aan de hand van diens memoires, die dan ook als houvast dienen. Onder
meer over Kopps motieven om te migreren valt dus wel te speculeren. De meest plausibele
beweegreden wordt treffend in een werk van Joseph Roth verwoord, een auteur die Verbeken trouwens
ook vaak zelf aanhaalt:

Viele wandern aus Trieb und ohne recht zu wissen, warum. Sie folgen einem unbestimmten Ruf
der Fremde oder dem bestimmten eines arrivierten Verwandten, der Lust, die Welt zu sehen
und der angeblichen Enge der Heimat zu entfliehen, dem Willen, zu wirken und ihre Kräfte
gelten zu lassen. (Roth, 2015, p. 13)
Op een gelijkaardige manier redeneert Verbeken over Kopps beweegredenen, zo blijkt uit de tekst van
het boek. Uit de narratieve analyse zal echter blijken dat er nog veel meer aan de hand is. Het gaat hier
dan niet alleen om de verhaalelementen die Verbeken al dan niet gebruikt om zulke speculaties hard te
maken, maar ook – en vooral – over de manier waarop. We zullen zien dat Verbeken in dat verband
bepaalde verteltechnieken hanteert, om daarmee welbepaalde doelen na te streven. Die doelen hebben
vooral betrekking op de lezer: Verbeken wil in de eerste plaats zijn ei kwijt. Hij wil dingen vertellen, heel
wat dingen. Hij wil vooral ook persoonlijke ideeën overbrengen, en net daarvoor heeft hij
overtuigingskracht nodig. Daar zullen we in de retorische analyse dan ook dieper op ingaan. Concreet
zullen we in dit onderdeel inzoomen op die persoonlijke ideeën, die ideologieën zeg maar, en de manier
waarop Verbeken die via het discours van zijn boek op de lezer probeert over te brengen. We zullen
dan ook zien dat hij in dat verband ervoor gekozen heeft in het bijzonder zijn ethos sterk te ontwikkelen.
Bovendien zal blijken dat hij zichzelf een eerder complex ethos probeert aan te meten, namelijk door
een evenwicht te zoeken – en te vinden? – tussen het ethos van journalist, van literator, en van
historicus.
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2 Literatuurstudie
2.1

Over Pascal Verbeken1

Pascal Verbeken is in 1965 geboren in Gent en groeide op in de Gentse wijk Ledeberg-Moscou.
Momenteel werkt hij als journalist voor De Standaard, De Morgen, Knack, Humo, VRT, RTBF en
Wilfried. Voordien werkte hij als redacteur bij De Standaard (1998) en Humo (1999-2010), en als
freelancer voor De Gentenaar en De standaard. Naast zijn journalistieke werk is hij ook nog actief in de
hoedanigheid van auteur en documentairemaker.

Tussen 2007 en 2019 schreef hij zeven boeken. In zijn eerste boek Arm Wallonië. Een reis door het
beloofde land (2007) trekt hij door Wallonië om de regio en zijn inwoners beter te leren kennen. Hij gaat
met tientallen Walen in gesprek en slaagt er zo in een veelzijdig beeld van Wallonië te schetsen. De
heersende ondertoon in het boek is dat Wallonië nu dan wel een (economische) achterstand op
Vlaanderen mag hebben, maar dat de rollen een honderdtal jaar geleden omgedraaid waren. Arm
Wallonië vormt dan ook een soort van antwoord op August De Winnes Door Arm Vlaanderen (1933),
een boek dat over Vlaamse proletarisering en Waalse weelde in de tweede helft van de negentiende
eeuw vertelt. Arm Wallonië heeft Verbeken de M.J. Brusseprijs voor het Beste Journalistieke Boek
opgeleverd.

Verbekens vierde boek is Tranzyt Antwerpia. In het spoor van de Red Star Line (2013), het boek dat
het onderwerp van analyse voor deze paper vormt. In dit boek reist Pascal Verbeken samen met
Herman Selleslags een zekere Benjamin Kopp achterna. Kopp was een Jood die in het begin van de
twintigste eeuw in een Pools dorpje opgroeide. In 1911 is hij als dertienjarige jongen vanuit Polen
westwaarts doorheen het Europese vasteland getrokken om uiteindelijk in de transitstad Antwerpen aan
te komen. Vanuit de Antwerpse haven nam hij een schip van de Red Star Line naar de Verenigde
Staten. Daar kon hij zich uiteindelijk bij zijn broer voegen, die zijn reis voor hem had voorbereid. Jaren
later zou Kopp zijn levensverhaal neerschrijven. Die memoires gebruiken Verbeken en Selleslags om
Kopps reis van Polen tot in Antwerpen voor een deel over te doen.

1

Voor dit onderdeel werden volgende bronnen gebruikt:
- Arm Wallonië. (z.d.). Geraadpleegd op 22 februari 2020, van https://www.boek.be/boek/armwallonie;
- BIO | Pascal Verbeken. (2019, 12 november). Geraadpleegd op 16 november 2019, van
https://pascalverbeken.be/about-me/;
- Brutopia. (z.d.). Geraadpleegd op 22 februari 2020, van https://www.boek.be/boek/brutopia;
- citybooks. (z.d.). Pascal Verbeken - Artiest - citybooks. Geraadpleegd op 16 november 2019,
van http://www.citybooks.eu/nl/artiest/p/pascal-verbeken;
- De Bezige Bij. (z.d.). Pascal Verbeken - De Bezige Bij. Geraadpleegd op 16 november 2019,
van https://www.debezigebij.nl/auteurs/pascal-verbeken;
- De Bezige Bij. (2014, 25 april). Arm Wallonië - De Bezige Bij. Geraadpleegd op 16 november
2019, van https://www.debezigebij.nl/boeken/arm-wallonie-3;
- Standaard Uitgeverij. (2019, 15 mei). Brutopia: De dromen van Brussel met Pascal Verbeken Standaard Uitgeverij. Geraadpleegd op 16 november 2019, van
https://www.standaarduitgeverij.be/brutopia/.
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Zijn recentste boek Brutopia. De dromen van Brussel is in 2019 uitgekomen en schetst de stad Brussel
in al haar veelzijdigheid. Net zoals dat in Arm Wallonië het geval was, volgt Verbeken ook deze keer het
spoor van een aantal mensen met een sterk variërend profiel. Verbeken toont in Brutopia dat al die
mensen – hoe verschillend ze ook zijn – toch allemaal iets gemeen hebben: ze hebben dromen, nieuwe
ideeën, ja zelfs utopieën. Op die manier probeert hij de stad enigszins van haar negatieve imago af te
helpen. Brussel als hellhole wordt op die manier Brussel als dynamische stad waar iedereen, ondanks
onderlinge verschillen, de kans krijgt zich te ontplooien.

Pascal Verbeken is bovendien niet alleen een auteur: tussen 2010 en 2014 heeft hij ook nog vier tvdocumentaires gerealiseerd. De eerste van de vier, Arm Wallonië (2010), is gebaseerd op zijn
gelijknamige boek uit 2007 en werd uitgezonden op Canvas. In datzelfde jaar realiseerde hij voor de
RTBF de documentaire La terre promise. Voor Canvas maakte hij bovendien in 2013 het scenario van
100 jaar Vooruit en in 2014 dat van Grand Central Belge. Met die laatste titel kwam hij terecht op de
shortlists van de VPRO Bob Den Uyl Prijs voor het Beste Reisboek en op de tiplijst van de AKOLiteratuurprijs.

2.2

Over narratieve journalistiek, conventionele journalistiek en literatuur

De kern van de narratieve journalistiek is dat “[i]t is a genre that is often situated on the border of
journalism and literature”. (Harbers, 2010, p. 74) Narratieve journalistiek bevat dus kenmerken van
zowel conventionele journalistiek als literatuur. In dat opzicht is het dus relevant om de relatie te
beschouwen tussen enerzijds narratieve journalistiek en conventionele journalistiek, en anderzijds
tussen narratieve journalistiek en literatuur. Op die manier kan een visie geschetst worden waarin de
drie genres elk hun plaats hebben binnen een continuüm. Op dat continuüm neemt de narratieve
journalistiek echter ook een volwaardige plaats in, vandaar dat ze ook als apart genre behandeld kan
en moet worden.
2.2.1

Terminologie

Woorden als ‘literatuur’ en ‘verbeeldingskracht, maar ook termen als ‘fictie’ en ‘fantasie’ komen heel
vaak voor wanneer het over narratieve journalistiek gaat. Niet zelden krijgen ze in de collectieve
perceptie een erg onnauwkeurige betekenis aangemeten, die dan met foute connotaties gepaard gaat.
Vandaar dat het belangrijk is om deze termen eerst scherp te stellen, vooraleer we iets over narratieve
journalistiek zelf kunnen zeggen.
Zo wordt ‘literatuur’ vaak aan ‘fictie’ gelijkgesteld, maar dat is niet helemaal terecht. Grunberg beweert
bijvoorbeeld dat ‘fictie’ slechts aan ‘verzonnen elementen’ gelijkgesteld mag worden. Op die manier
koppelt hij ‘literatuur’ dan ook los van ‘fictie’: literatuur mag weliswaar verzonnen elementen bevatten
(en journalistiek, conventioneel of narratief, niet), maar niet alle elementen van een literair werk zijn
verzonnen. (Grunberg, in Harbers, 2010) Ruth Amossy stelt in dat verband dat literaire werken vaak wel
degelijk in de realiteit verankerd zijn, omdat een tekst meestal in een reële context ingebed is. (Amossy,
2004) Die buitentalige context wordt in de tekst dan tot tekstuele context getransformeerd:
7

On voit donc que si le contexte fait désormais partie intégrante du texte, c’est dans la mesure
où il est redéfini comme situation de communication et scène d’énonciation. (Amossy, 2004,
p. 66)
Verder wordt ‘verbeeldingskracht’ vaak aan ‘fantasie’ gelijkgesteld, terwijl ook dat niet echt
gerechtvaardigd is. ‘Fantaseren’ betekent ‘dingen verzinnen’ en kan dus wel aan ‘fictie’ gekoppeld
worden, maar niet aan ‘verbeeldingskracht’. (Grunberg, in Harbers, 2010) Dat laatste heeft namelijk
meer met empathisch inlevingsvermogen en met intellectuele creativiteit te maken, en kan dus zowel
binnen de journalistiek als binnen de literatuur volledig legitiem voorkomen. Zo stelt Arnon Grunberg dat
hij de waarheid recht probeert te doen door zijn eigen ervaringen op zijn lezers over te brengen. (Ibid.)
Het bindmiddel daarbij is dan ook zijn eigen verbeeldingskracht, die hij via zijn geheel eigen stijl naar
een tekstvorm probeert te vertalen:

What I experience has its effects on me, which I hope to convey to the reader. One of the
means I employ to reach this goal is through style. What is style, you could ask, but I think
that’s clear. The average news report also uses style. The question is if this style is always
effective. (Grunberg, in Harbers, 2010, p. 77)
2.2.2

Conventionele journalistiek en narratieve journalistiek

De conventionele journalistiek is een ‘instituut’ met een lange en normatieve traditie, die op het
framework van het objectivity regime gestoeld is. Dat framework stelt het begrip ‘objectiviteit’ centraal
en heeft drie functies. De eerst functie van het objectivity regime is dat het de dagelijkse journalistieke
praktijk structureert. Zo is de continuïteit in de dagelijkse realiteitsweergave typisch voor de
conventionele journalistiek: op een zeer regelmatig ritme worden binnen ditzelfde frame van objectiviteit
updates aan de nieuwsgebruiker aangeboden. De tweede functie van dit framework is dat het als
referentiepunt voor de nieuwsgebruiker fungeert. (Pauly, 2011) Door objectiviteit centraal te stellen,
ontstaat bij nieuwsgebruikers in theorie de perceptie dat de journalistiek als het ware een ‘spiegel voor
de werkelijkheid’ is en een trouwe weergave van die werkelijkheid kan bieden door als doorgeefluik
tussen gebeurtenissen en burgers te fungeren. (Harbers & Broersma, 2014) In de praktijk blijkt echter
dat de conventionele journalistiek het vertrouwen van de nieuwsgebruiker veeleer aan haar formele
conventies te danken heeft. (Broersma, 2010) De derde functie van het objectivity regime is ten slotte
dat het de professionele status van de journalistiek legitimeert. (Pauly, 2011) Objectiviteit laat de
conventionele journalistiek toe zich van propaganda (met politieke motieven) en public relations (met
commerciële motieven) af te zetten. Bovendien dient het als centraal begrip waarrond journalisten een
gemeenschappelijke identiteit creëren, en waarmee diezelfde journalisten zich naar de buitenwereld toe
kunnen profileren. (Broersma, 2010)
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Hoewel de conventionele journalistiek dus sterk op dat objectiviteitsideaal geënt is, blijft ‘journalistieke
objectiviteit’ een complexe term om te vatten. Dat blijkt uit onderstaand fragment uit Objectivity in
Journalism van Steven Maras:

Objectivity is clearly multi-faceted. It is, as a result, often articulated in a cluster of terms such
as impartiality, neutrality, accuracy, fairness, honesty, commitment to the truth,
depersonalization and balance. Other highlight values such as the reporting of news without
bias or slant, the describing of reality accurately, presentation of the mains points, evenhandedness (see McQuail, 1992: 184). Some go further to link the presentation of facts with
an idea of mirroring or reflecting reality. Objectivity can relate semantically to a very wide
field indeed. (Maras, 2013, p. 8-9)
Volgens Maras is het begrip ‘objectiviteit’ moeilijk te definiëren, onder andere doordat het verschillende
facetten omvat die in een breed semantisch veld met elkaar verbonden zijn. Bovendien wordt vaak voor
één van die facetten als centrale invalshoek voor de definiëring van ‘objectiviteit’ gekozen. Vermoedelijk
ontstaat daardoor de perceptie dat één van de facetten van objectiviteit met het centrale begrip
vereenzelvigd kan worden. (Maras, 2013) Zo is ‘Feitelijkheid’ naast onpartijdigheid, neutraliteit,
accuraatheid, eerlijkheid, waarheidsgetrouwheid, depersonalisatie en evenwicht één van die
sleutelfacetten die aan het begrip ‘objectiviteit’ verbonden zijn. Feitelijkheid is dus niet hetzelfde als
objectiviteit, maar het is wel een onderdeel ervan, een onderdeel dat bovendien vaak een centrale
positie in het discours rond objectiviteit inneemt. (Ibid.) Wanneer het discours over objectiviteit zich op
het aspect van feitelijkheid toespitst, komt echter een enigszins problematische kwestie naar voren:

One of the most troublesome aspects of the debates around objectivity and facts is the way
that the concept of objectivity is given a dual role: that of a view of the world, but also a way
of representing and communicating truths. This gesture treats the word ‘objectivity’ as shorthand for ‘objective reality’ as well as a mode or method of perception of this reality. This
fusion of reality and perception narrows the space between facts and truths. […] But there
is a distinction between facts and the truths derived from them, as well as an issue of the
method used to approach truth and facticity, and present them in the form of news. (Maras,
2013, p. 84)
Maras merkt dus op dat het begrip ‘objectiviteit’ een dubbele rol toegewezen krijgt. Enerzijds is het een
manier om naar de wereld te kijken en dingen te registreren, anderzijds is het ook een manier om
‘waarheden’ te communiceren. Op die manier ontstaat een vermenging tussen ‘feiten’ en ‘waarheden’,
terwijl dat twee verschillende dingen zijn. ‘Waarheden’ kunnen immers van ‘feiten’ afgeleid worden:
‘feiten’ bevinden zich als dusdanig in de realiteit, terwijl ‘waarheden’ eerder een menselijke constructie
zijn. (Maras, 2013)
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Objectiviteit is hoe dan ook een complexe term, maar vanuit de idee dat het objectivity regime zelfs het
onmogelijke claimt, daagt de narratieve journalistiek het gevestigde paradigma uit. Het doel van de
narratieve journalistiek is niet langer een spiegel voor de realiteit te vormen en de feiten onvertekend
en gedepersonaliseerd weer te geven, zoals dat bij conventionele journalistiek het geval is. Narratieve
journalistiek tracht veeleer de sociale realiteit te begrijpen en ze op de lezers over te brengen, dit door
persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens te gebruiken als lens waardoor de realiteit vorm krijgt.
(Harbers & Broersma, 2014) Die uiteenlopende doelen hangen samen met uiteenlopende rollen in het
openbare leven: daar waar conventionele journalisten veeleer de rol van waakhond en onpartijdige
bemiddelaar op zich nemen, profileren narratieve journalisten zich eerder als de stem die aan (de
complexe problemen van) de samenleving gegeven wordt. (Pauly, 2011)

Dat de narratieve journalistiek haar conventionele tegenhanger uitdaagt, is echter geen nieuw gegeven.
Er zijn doorheen de geschiedenis verschillende manifestaties van narratieve journalistiek geweest,
waarvan die van The New Journalism in de jaren 1960 en 1970 veruit de bekendste is. (Pauly, 1990)
Een belangrijke vertegenwoordiger van deze beweging is Hunter S. Thompson. Hij was in die mate
tegen het objectivity regime dat hij journalistieke objectiviteit een contradictio in terminis vond: voor hem
is de persoonlijke ervaring en observatie van de journalist net cruciaal om zo dicht mogelijk bij de
waarheid te komen. (Maras, 2013) Thompson laat met andere woorden de kloof tussen onderwerp en
journalist vervagen:

The argument that objectivity in journalism is a contradiction in terms belongs to Hunter S.
Thompson. […] Thompson regards the rules of objectivity as constraining on the very act of
journalism because the subjective observations of the journalist are crucial to truth-seeking.
[…] Whereas some journalists will acknowledge objectivity as an impossible ideal, but strive
towards it nonetheless, Thompson gives up on it. […] If objectivity is premised upon a
distance between the event being reported and the reporter, subject and journalist, then
Thompson can be said to dissolve the distinction between the two. (Maras, 2013, p. 70)

Dat is typisch voor The New Journalism, een sociaal geïnspireerde beweging. Ze wilde niet enkel
journalistieke non-fictie een andere stijl aanmeten, maar trachtte ook de journalistieke instituten zelf om
te vormen. Critici vonden immers dat die traditionele journalistieke instituten te veel aandacht aan
officiële bronnen besteedden, te veel leden onder mediaconvergentie, en te partijdig politieke
demonstraties coverden. Als tegengif boden de vertegenwoordigers van The New Journalism – zoals
Hunter S. Thompson – dus een vorm van personalisme: zij schreven verhalen met hun eigen,
persoonlijke stem. (Pauly, 1990) Hoe dat precies moest gebeuren, is altijd een kwestie van dansen op
een slappe koord gebleven. (Sims, 1990a) Naar aanleiding van een interview met Joseph Mitchell2
bespreekt Norman Sims deze evenwichtsoefening:

2

Joseph Mitchell werkte jarenlang als journalist voor The New Yorker. Hij is ook de auteur van het
boek Joe Gould’s Secret, dat in het citaat aan bod komt. (Sims, 1990a)
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How does a writer inject himself into the narrative without upsetting readers who are
accustomed to impersonal newspaper prose? […] Writers could become a dominant part of
the narrative, or stand apart from it and erase their personalities and motivations. Both
choices were uncomfortable for creative nonfiction writers. Mitchell found another solution
by merging himself with the characters of Mr. Flood and Joe Gould, and then writing about
them in third person. (Sims, 1990a, p. 100-101)

The New Journalism is bovendien illustratief voor een ander knelpunt dat de narratieve journalistiek
aanklaagt: de zogenaamde ‘fact-fetisj’ van conventionele journalistiek. Concreet komt het erop neer dat
conventionele journalistiek zichzelf strategisch als feitelijk en objectief profileert om zo gebeurtenissen
en de kritiek daarop te neutraliseren. In feite spreken we hier dus van een retorisch procedé. (Pauly,
1990) Het spanningsveld tussen conventionele en literaire journalistiek, dat door deze ‘fact-fetisj’
ontstaat, wordt door Hartsock nader toegelicht:
If journalism is to be “truthful” in its “transcribing” interpretation of the world, it must also be
truthful in its means. The rise of a factual or objective journalism style provoked an
epistemological crisis for subjectivity, whether the journalist’s, the reader’s, or that of the
object of the report. Narrative literary journalism was a response to that crisis in an attempt
to reestablish what critic John Berger ably calls the “relation between teller, listener
(spectator) and protagonists”. (Hartsock, 2000, p. 51)

De narratieve journalistiek probeert niet alleen verteller, publiek en protagonist dichter bij elkaar te
brengen, zoals hierboven beschreven, ze wil ook de kloof tussen het onderwerp en de subjectiviteit
daarrond dichten. Op die manier wordt een paradox van de conventionele journalistiek blootgelegd: de
objectiviteitsnorm heeft als doel ideologie uit te schakelen en de werkelijkheid zo helder mogelijk weer
te geven. Maar het is net die objectiviteitsnorm die het zicht op de werkelijkheid vertroebelt, omdat ze
het publiek van het discours uitsluit. (Hartsock, 2000) Maras sluit zich bij deze bevindingen van Hartsock
aan: ook hij plaatst vraagtekens bij de kunstmatige grens tussen feiten en waarden. Bovendien stelt hij
dat ‘de wereld’ waarover de journalistiek bericht, altijd vanuit een onzichtbaar frame benaderd wordt.
Dat frame is echter niet weg te denken, waardoor een journalist nooit de situatie in al haar facetten zal
kunnen bevatten. (Maras, 2013) De journalist maakt met andere woorden deel uit van de gebeurtenis
waarover hij verslag uitbrengt, wat zuivere objectiviteit per definitie onmogelijk maakt:

The norm of objective journalism is a highly circumstantial circumscribed one, not simply in
terms of the separation of facts of values, but in relation to a third term, ‘the world’. Linked to
a notion of an ‘invisible frame’ being placed around the events, this frame distances the
journalist from the world, placing them in a particular role of reporter or on a particular stage
(Schiller 1981: 1). Thus, when speaking in the first person and providing an eye-witness
account, this framing conditions the journalist’s observations and experiences. Journalistic
objectivity assumes a separation of reporter and event. (Maras, 2013, p. 142)

11

2.2.3

Literatuur en narratieve journalistiek

In zijn Sourcebook on Rhetoric stelt James Jasinski dat verhalen niet exclusief voor het domein van de
literatuur voorbehouden zijn. Dat komt volgens hem omdat verhalende structuren inherent aan de
menselijke cognitie zijn, waardoor die verhalen of narratieven alomtegenwoordig zijn – ook in de
journalistiek:
Narratives no longer are confined to novels, short stories, films, and children’s bedtime
stories; narratives permeate journalism, legal and forensic discourse, scholarly books and
monographs, conversational interaction, and the various forms of public discourse. (Jasinski,
2001, p. 289)
Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat ‘verhaal’ niet gelijkstaat aan ‘fictie’ (cf. supra). Op die manier
ontstaat het spanningsveld tussen literatuur en narratieve journalistiek. Bij literatuur is zowel van
verhalen als van fictie sprake, bij narratieve journalistiek gaat het wel om verhalen, maar niet om fictie.
De kern van de journalistiek, en dus ook van de narratieve journalistiek, is dat niets verzonnen mag zijn.
Binnen literatuur kunnen auteurs het zich wel veroorloven om verhaalelementen te verzinnen. Literatuur
en narratieve journalistiek streven dus wel hetzelfde doel na (de studie van de wereld en de mensheid)
en gebruiken daarvoor gelijkaardige technieken (storytelling), maar in beide domeinen gelden andere
regels (enkel voor narratieve journalistiek geldt de regel van waarheidsgetrouwheid). (Grunberg, in
Harbers, 2010)

Bovenstaande redenering van Jasinski kan ook als volgt geformuleerd worden: als verhalen de
gemeenschappelijke noemer voor menselijke cognitie zijn, dan zijn ze dat ook voor menselijke
communicatie en discours. Aangezien literatuur en journalistiek allebei in essentie vormen van menselijk
discours zijn, zijn diezelfde verhaalstructuren dus ook een gemeenschappelijk kenmerk van beide
genres. (Jasinski, 2001) In dat opzicht verschillen journalistiek en literatuur dus minder van elkaar dan
het objectivity regime wil laten uitschijnen. Zo redeneert Sims dat objectiviteit niet de kern van non-fictie
is, omdat mensen feiten simpelweg niet verifiëren, zelfs wanneer ze dat gemakkelijk zouden kunnen
doen. (Sims, 1990b). Merk hierbij op dat Sims een shortcut tussen objectiviteit en feitelijkheid creëert.
In navolging van Maras kunnen we inderdaad wel stellen dat feitelijkheid een belangrijk aspect van
objectiviteit is (cf. supra). Toch mogen beide niet aan elkaar gelijkgesteld worden: daar waar
‘objectiviteit’ eerder een parapluterm is, die van een bepaalde schrijfstijl getuigt, is ‘feitelijkheid’ veeleer
een kwestie van inhoud. (Maras, 2013)

Het objectivity regime blijkt dus niet met de realiteit van de menselijke denkstructuur te stroken, zoals
hierboven beargumenteerd werd. (Jasinski, 2001) Een ander punt van kritiek op het objectivity regime
bevindt zich op het niveau van (de perceptie van) de nieuwsgebruiker. Eerder in deze paper werd Pauly
al aangehaald, die stelde dat een van de drie functies van het objectivity regime inhoudt dat het een
referentiepunt voor de nieuwsgebruiker biedt. (Pauly, 2011) Sims argumenteert echter dat de perceptie
van non-fictie in de praktijk meer met de vorm te maken heeft: een klassiek nieuwsmerk roept
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associaties met journalistieke degelijkheid op, waarbij die degelijkheid samenhangt met een afwezigheid
van symbolen. (Sims, 1990b)
Wanneer Sims het over ‘de afwezigheid van symbolen’ heeft, is het belangrijk om goed te begrijpen wat
een ‘symbool’ precies is. Een erg algemene definitie van de term is terug te vinden in het Algemeen
letterkundig lexicon, dat meteen een onderscheid maakt tussen de historische en de hedendaagse
betekenis: “Tegenwoordig staat symbool voor een vorm van indirecte betekenistoekenning die een
beeld (een voorwerp, een handeling, een gebaar, e.d.) verbindt met een begrip […].” (“Algemeen
letterkundig lexicon · dbnl”, z.d.-a) Zonder op de etymologie van het woord door te gaan, vloeit uit deze
definitie in ieder geval voort dat niet alleen afzonderlijke woorden, maar ook hele teksten of tekstdelen
een symboolwaarde aangemeten kunnen krijgen. Hoewel de term vaak met (zuiver ornamentele)
metaforiek en stilistiek geassocieerd wordt, is de eigenlijke betekenis dus veel breder. Volgens
McCarthy zijn symbolen namelijk in wezen acties, keuzes, gebeurtenissen, voorwerpen etc. die een
persoon of personage representeren, bewust dan wel onbewust. Zij spreekt in dat verband ook wel van
natural symbolism. (McCarthy, 1990) Voor haar ligt de klemtoon bij symbolen niet op de interpretatie
ervan, zoals vaak aangenomen wordt:

But the great body of fiction contains only what I have called natural symbolism, in which
selected events represent or typify a problem, a kind of society or psychology, a philosophical
theory, in the same way that they do in real life. […] This symbolism needs no abstruse
interpretation, and abstruse interpretation will only lead the reader away from the reality that
the writer is trying to press on his attention. (McCarthy, 1990, p. 255)

Aan het objectivity regime kleeft dus een zeker verwachtingspatroon, dat al dan niet ingelost kan
worden. De mate waarin het paradigma van het objectivity regime aan het verwachtingspatroon van de
lezer voldoet, beïnvloedt dan ook de manier waarop een conventioneel journalistiek stuk gepercipieerd
wordt. (Hartsock, 2000) Bij de narratieve journalistiek is dat ook zo: lezers hebben bepaalde
verwachtingspatronen rond het genre, en zullen een stuk aan de hand daarvan beoordelen en
interpreteren. Concreet kunnen we een drietal elementen onderscheiden, die deel uitmaken van het
verwachtingspatroon rond de narratieve journalistiek. (Ibid.) Zo stelt Hartsock dat narratieve journalistiek
in de eerst plaats met storytellingtechnieken uit de fictie geassocieerd wordt. Bovendien blijkt het
belangrijk te zijn dat het genre door (voormalige) journalisten beoefend wordt, en dat er bij
nieuwsgebruikers een zeker bewustzijn gegroeid is over de waarde van een literair component in het
nieuws:
The first and one of the most widely acknowledged was the widespread “adoption” of the
techniques commonly associated with realistic fiction – dialogue, scene construction,
concrete detail, and showing activity. […] The second factor is that the form was practiced
primarily by professional journalist or those who had worked as professional journalists and
whose industrial means of production and expression were for the most part the newspaper
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and magazine press. Finally, and perhaps most important, there was a new and vigorous
critical awareness that the form as practiced could be “literary”. (Hartsock, 2000, p. 23)

Nu duidelijk is dat conventionele en narratieve journalistiek elk een ander verwachtingspatroon
oproepen en dus ook een ander imago hebben, moeten we ook het statusverschil tussen literatuur en
narratieve journalistiek nader onderzoeken. Zo stelt Richard Keeble dat de literatuur traditioneel een
hoge status aangemeten krijgt. Dat komt volgens hem omdat de discipline met onder andere
academische geleerdheid geassocieerd wordt. Bovendien lijkt literatuur van oudsher geenszins met
commerciële druk geconfronteerd te worden: de intellectuele creativiteit primeert en noties als ‘winst’
spelen geen enkele rol, althans in de perceptie van de meeste mensen. Journalistiek krijgt daarentegen
eerder het imago van handelsproduct aangemeten: er moet zoveel mogelijk winst geboekt worden, wat
strakke deadlines en precieze woordlimieten met zich meebrengt. Die (nogal eenzijdige en
polariserende) beelden zorgen ervoor dat literatuur een ‘hoge’ en journalistiek een ‘lage’ status
aangemeten krijgt. De concepten ‘hoog’ en ‘laag’ hebben volgens Keeble dan ook een dubbele functie:
journalistiek ondergeschikt aan literatuur houden, en beide domeinen strikt van elkaar scheiden.
Concreet komt het er dus op neer dat journalistiek met een zekere vorm van massacultuur verbonden
wordt, terwijl literatuur altijd voor een meer individualistische esthetische beleving garant zou staan. Op
die manier wordt de journalistieke verbeeldingskracht als het ware gemarginaliseerd. (Keeble, 2007)
Wat Keeble dan precies met die ‘journalistieke verbeeldingskracht’ bedoelt, dient echter duidelijk omlijnd
te worden. Net zoals ‘literatuur’ niet aan ‘fictie’ gelijkgesteld mag worden, staat ook ‘verbeeldingskracht’
niet aan ‘fantasie’ gelijk (cf. supra). Zonder het domein van de literatuur – en dus de fantasie – binnen
te dringen, kan narratieve journalistiek er echter dankzij haar kenmerkende verbeeldingskracht voor
zorgen dat de kloof tussen (conventionele) journalistiek en literatuur gedicht wordt. Wat dan de kern van
die verbeeldingskracht is, vat Keeble gevat samen wanneer hij Michael Schudson citeert: “Reporters
make stories. Making is not faking, not lying, but neither is it a passive mechanical recording. It cannot
be done without play and imagination”. (Schudson, in Keeble, 2007, p. 1) Voor Schudson – en dus ook
voor Keeble – is verbeeldingskracht dus de cognitieve vaardigheid om een coherente
werkelijkheidsrepresentatie tot stand te brengen. Zuiver mechanische registraties (geluidsopnames,
camerabeelden etc.) zouden de werkelijkheid immers geen eer aandoen. (Keeble, 2007)

De hierboven besproken tendens om journalistiek als inferieur aan literatuur te beschouwen, leeft nog
steeds enigszins. Toch observeren academici dat die collectieve perceptie in beweging is, en dat het
imago van de (narratieve) journalistiek de laatste jaren een zekere opwaardering kent. (Hartsock, 2000)
Zo meent Barbara Lounsberry dat de literaire roman niet langer als het summum van verhalende genres
geldt, maar dat (narratieve) journalistiek meer en meer erkenning krijgt als genre dat in staat is om
verschillende aspecten van het leven op een indringende manier weer te geven:
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As Barbara Lounsberry observes, “our age has stopped subscribing to the belief that the
novel is the highest from of the literary imagination” (xi). Instead, she suggests, narrative
literary journalism has emerged as one of our extant contemporary literatures, its practice
doing justice to the journalistic enterprise because it engages in a compelling examination
of issues – philosophical, aesthetic, and social among others – that are of profound concern
to society and the individual. (Hartsock, 2000, p. 244)

John Hartsock bespreekt in A History of American Literary Journalism niet enkel het imago van en de
verwachtingspatronen rond narratieve journalistiek, zoals hij dat onder meer in bovenstaand citaat aan
de hand van Lounsberry’s observaties deed. Hij zoomt bovendien ook nog uit op het academisch
onderzoek naar het genre en komt zo tot de vaststelling dat ‘narratieve journalistiek’ naargelang de
wetenschappelijke discipline een andere invulling krijgt. Hartsock benadert het genre als
communicatiewetenschapper dan ook vanuit een andere invalshoek dan Keeble, de sociale
wetenschapper die we hierboven al bespraken. In de inleiding van Hartsocks boek wordt dat meteen
duidelijk: hij haalt er een definitie van Thomas Connery aan,

een auteur die in het

communicatiewetenschappelijk onderzoek naar de narratieve journalistiek een voortrekkersrol vervult.
(Hartsock, 2000) Die Thomas Connery focust dan ook sterk op het discours zelf, en niet zozeer op de
context van zenders en ontvangers daarrond (zoals Keeble en andere sociale wetenschappers dat wel
doen):

Literary journalism can briefly be defined as nonfiction printed prose whose verifiable content
is shaped and transformed into a story or sketch by use of narrative and rhetorical techniques
generally associated with fiction. (Connery, in Hartsock, 2000, p. 10)
2.2.4

Narratieve journalistiek als apart genre

Om deze paper overzichtelijk te houden, hanteren we hier consequent de term ‘narratieve journalistiek’.
Dat is echter lang niet de enige term die gebruikt wordt om naar de vorm van discours te verwijzen, die
het uitgangspunt van deze paper vormt. Zo wijst John Hartsock er op dat benamingen als ‘literaire
journalistiek’, ‘literaire non-fictie’ en ‘feitelijke fictie’ evenzeer gebruikt worden:
Matters are further muddied when one considers that “literary journalism” and “literary
nonfiction” are not the only terminologies for designating the form. They appear to be the two
most widely used, but others include “art-journalism, nonfiction novel, essay-fiction, factual
fiction, journalit, … journalistic nonfiction, … nonfiction reportage, … [and] New Journalism”
(Weber, Literature of Fact 1). (Hartsock, 2000, p. 4)

Al die termen verwijzen dus volgens Hartsock naar eenzelfde vorm van discours. Hoe die discoursvorm
dan precies gedefinieerd kan worden en welke kenmerken ze heeft, geeft hij in A History of American
Literary Journalism weer door de visies van verschillende collega-academici aan te reiken. Door die
verschillende visies te bundelen, weet hij alleszins de kern van de narratieve journalistiek daaruit te
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destilleren: narratieve journalistiek is een vorm van non-fictie, waarbij geverifieerde content in een
verhaalvorm gegoten wordt, en waarbij narratieve en retorische technieken gebruikt worden die meestal
associaties met literatuur oproepen. (Hartsock, 2000) Ook in deze definitie zijn echter verwijzingen naar
de conventionele journalistiek en de literatuur terug te vinden. Hoewel de narratieve journalistiek een
apart genre is, lijkt haar bestaansreden dus toch op haar verhouding tot (conventionele) journalistiek en
literatuur geënt te zijn. Daar waar de bestaansreden van de conventionele journalistiek op het objectivity
regime steunt, is die van de narratieve journalistiek op het uitdagen van bestaande paradigma’s geënt.
(Pauly, 1990) Hoewel academici vaak het meeste aandacht besteden aan de manier waarop de
narratieve journalistiek zich tegen haar conventionele pendant afzet, is diezelfde reflex ook naar de
literatuur toe waar te nemen:

New Journalism offered a double dare to the establishments of Journalism and Literature. It
challenged the authority of Journalism’s empire of facts, and the sanctity of Literature’s
garden of imagination. The New Journalism, as a discourse on the nature of our storytelling
practices, confronted both Journalism and Literature with the social habits and institutional
structures that sustained them. (Pauly, 1990, p. 110)

Los van de theoretische discussie over de verhoudingen van de narratieve journalistiek tot de literatuur
en de conventionele journalistiek, blijken verhaalstructuren in ieder geval de belangrijkste constante
voor de narratieve journalistiek te zijn. Daarom kan het nuttig zijn om een aantal eigenschappen van die
structuren verder uit te diepen om op die manier meer inzicht in de narratieve journalistiek te krijgen. In
dat verband is een eerste vaststelling van James Jasinski dat elke verhaalstructuur volgens de
aristotelische traditie ook een zogenaamde ‘actiestructuur’ is. Dat houdt in dat elk verhaal een
opeenvolging van situaties en gebeurtenissen bevat, die zowel temporeel als causaal verband met
elkaar moeten houden. Een losse groep gebeurtenissen is dus geen verhaal zolang het niet aan twee
elementaire voorwaarden voldoet: (1) de gebeurtenissen moeten zich op een enigszins logische manier
tot elkaar verhouden in de tijd en (2) de gebeurtenissen moeten zich in een relatie van oorzaak en
gevolg tot elkaar verhouden. Bovendien legt Jasinski uit dat dat de actiestructuur binnen de
aristotelische traditie door de verteller wordt opgelegd, waarbij de nadruk ligt op een hechte relatie
tussen de verteller (die de actiestructuur tot stand brengt), het verhaal (dat de actiestructuur in zich
draagt), en het publiek (dat het verhaal cognitief kan verwerken dankzij de actiestructuur). (Jasinski,
2001)

In navolging van deze theoretische inzichten rond de actiestructuur van verhalen onderscheidt Jasinski
twee subgenres. Enerzijds zijn er de historische of literaire narratives: zij kennen een gesloten einde,
een toereikende conclusie waarbij het conflict of de plot opgelost wordt. Het gaat hier dus om
verhaalstructuren die naar een volwaardige ontknoping toewerken, zonder dat het publiek daar enig
aandeel in heeft. Anderzijds zijn er de deliberatieve narratives: zij kennen een open einde. Ook deze
verhalen bevatten een verhaalstructuur die naar een plot toewerkt, maar dat plot zelf wordt opengelaten.
Het publiek is dan met andere woorden de sturende kracht van de ontknoping. Denk daarbij vooral aan
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juridische en politieke contexten: bij zulk discours komt het erop aan verschillende mogelijkheden aan
te reiken. Het is dan aan het publiek om een van die mogelijkheden uit te kiezen en naar de realiteit te
vertalen. (Jasinski, 2001)

De rode draad doorheen alle journalistieke stukken die onder de noemer van de narratieve journalistiek
vallen, is dus de verhaalstructuur die de auteurs erin verwerken. Daarnaast menen Harbers en
Broersma dat bijna alle auteurs van een narratief journalistiek stuk verschillende grenzen aftasten,
grenzen die ze dan ook vaak laat vervagen. Zo spelen ze vaak op een convergentie van
nieuwsverslaggeving en persoonlijke ervaring in, waardoor de openbare en de privésfeer in elkaar
overvloeien. Op die manier ontstaat bovendien een versmelting van hard en zacht nieuws, wat dan weer
de grens tussen informatie en entertainment doet vervagen. Alle auteurs die zichzelf binnen de
narratieve journalistiek plaatsen, werken dus met verhaalstructuren en proberen grenzen af te tasten.
Academici als Harbers en Broersma menen echter ook dat er binnen de narratieve journalistiek twee
grote groepen van elkaar onderscheiden moeten worden. Aan de ene kant zijn er de ‘etnografische
realisten’: zij ontkennen niet dat journalistieke verslaggeving altijd een zekere subjectiviteit impliceert.
Deze

auteurs

vinden

echter

ook

dat
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subjectiviteit
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werkelijkheidsrepresentatie niet in de weg staat, dat je met andere woorden als journalist net dichter bij
de waarheid komt dankzij je subjectiviteit. Aan de andere kant zijn er de ‘culturele fenomenologen’: zij
verwerpen de idee dat er zoiets als ‘de’ waarheid bestaat. Deze auteurs menen dan weer dat de
werkelijkheid een menselijke constructie is, die door de interactie tussen de buitenwereld en de innerlijke
wereld van de journalist tot stand komt. (Harbers & Broersma, 2014)

Bij bovenstaande tweedeling moeten we een belangrijke kanttekening maken: wanneer Harbers en
Broersma het over ‘etnografische realisten’ en ‘culturele fenomenologen’ hebben, dan baseren ze zich
op een werk van David Eason uit 1984. In een recenter werk uit 1990 hanteert Eason zelf niet langer
de termen ‘etnografische realisme’ en ‘culturele fenomenologie’, maar vervangt hij deze door
respectievelijk ‘realisme’ en ‘modernisme’. (Eason, 1990) Het is dus enigszins opvallend dat Harbers
en Broersma in 2014 alsnog voor de oude terminologie gekozen hebben. In zijn werk uit 1990 werkt
Eason de tweedeling bovendien verder uit. Realisten (hierboven: ‘etnografische realisten’) gaan er
volgens hem vanuit dat ze zelf geen deel uitmaken van de wereld waarover ze berichten. Modernisten
(hierboven: ‘culturele fenomenologen’) menen dan weer dat ze als observator middenin de sociaal
geconstrueerde realiteit staan, en dat ze die realiteit slechts via hun eigen ervaringen en gevoelens
kunnen duiden:

Realist reports maintain the interpretive stance of human interest reporting. The distinction
between lived and observed experience is crucial to the form’s principle of realism that real
life is someone else’s. […] Modernist reports describe observing as a social form for
organizing experience and explore how the act of observing supports what Wicker calls “the
ethic of the press box”. Such an ethic suggests that to become an observer is to see social
reality as composed of active participants, who must take responsibility for their acts, and
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passive spectators, who bear no responsibility for what they watch. (Eason, 1990, p. 196197)
2.2.5

Samenvatting

De narratieve journalistiek is een volwaardig genre met heel wat vertegenwoordigers, zowel in het
binnenland (Pascal Verbeken, Lieve Joris, Chris De Stoop, David Van Reybrouck etc.) als in het
buitenland (Hunter S. Thompson, Svetlana Aleksijevitsj, Gerard Van Westerloo, Günter Wallraff etc.).
Het genre is bekend onder verschillende namen, maar altijd komt het erop neer dat auteurs een
journalistiek stuk neerzetten, dat met respect voor de feiten een maatschappelijk relevant thema uitdiept,
en dat met bijzondere zorg voor stijl en formulering geschreven is. Daarbij is het nodig om termen als
‘fictie’, ‘fantasie’, ‘literatuur’ en ‘verbeeldingskracht’ duidelijk te definiëren en van elkaar te
onderscheiden.

Het is echter wel zo dat we dit genre ook moeten bestuderen in het licht van haar verhouding tot de
conventionele journalistiek en de literatuur. De narratieve journalistiek kan namelijk gezien worden als
een ‘tussenvorm’ die kenmerken van beide discoursvormen vertoont. Met de conventionele journalistiek
deelt de narratieve journalistiek haar verbod om elementen te verzinnen, al dit staat wel los van
theoretische discussies over het begrip ‘objectiviteit’. Van de literatuur ontleent de narratieve
journalistiek dan weer het gebruik om speciale aandacht aan de (verhaal)vorm en formulering te
besteden: dankzij de storytellingtechnieken die in de literatuur gangbaar zijn, is het ook voor auteurs
van een narratief journalistiek stuk mogelijk van hun ‘stuk’ ook een mooi ‘verhaal’ te maken.

2.3

Het reisverhaal

In de vorige sectie hebben we de narratieve journalistiek vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd,
omdat Tranzyt Antwerpia in deze traditie ingebed is. Naast een journalistiek verhaal is dit boek echter
ook een reisverhaal. Vandaar dat we in deze sectie een aantal theoretische aspecten van dit genre
zullen belichten. Een eerste stap om het genre van het reisverhaal te kunnen vatten, is een definiëring
ervan. Nadat we een definitie van het genre als dusdanig hebben scherpgesteld, zullen we dieper
ingaan op vier ‘constanten’ die in de meeste reisverhalen terug te vinden zijn. Ter afsluiting van dit
onderdeel zal er nog gekeken worden naar de manier waarop reisverhalen zich tot de maatschappij en
tot verschillende culturen verhouden.
2.3.1

Definitie

In zijn Cambridge Introduction to Travel Writing stelt Tim Youngs dat het reisverhaal teruggrijpt naar een
eeuwenoude traditie en elementen uit een scala aan andere genres ontleent, zoals memoires,
journalistiek, brieven, en reisgidsen. Dat maakt het genre erg heterogeen en dus bijzonder moeilijk
eenduidig te definiëren, maar Youngs gaat in ieder geval van deze definitie uit:
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The guiding principle of this book is that travel writing consists of predominantly factual, firstperson prose accounts of travels that have been undertaken by the author-narrator. (Youngs,
2013, p. 3)

In zijn definitie noemt Youngs een aantal kerneigenschappen van het reisverhaal. Ten eerste moet het
hoofdzakelijk feitelijke teksten betreffen. Interessant is dat hij genoegen neemt met hoofdzakelijk feitelijk
en niet met strikt feitelijk. Ook hij lijkt dus ruimte voor eigen interpretatie en intellectuele creativiteit te
laten, in navolging van de geplogenheden binnen de narratieve journalistiek (cf. supra). Een tweede
element is dat het proza in de ik-vorm betreft en dat die ik-persoon ook zelf de beschreven reis moet
hebben gemaakt. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat Youngs het in zijn definitie over een authornarrator heeft. Daarmee stelt hij beide instanties – de auteur en de verteller – aan elkaar gelijk. (Youngs,
2013) In het deel over narratologie van deze paper zal echter blijken dat de relatie tussen beide
instanties een stuk complexer is, en dat het binnen de (structuralistische) narratologie eigenlijk eerder
uitzondering dan regel is om beide vertelinstanties aan elkaar gelijk te stellen (cf. infra).
Het genre van het reisverhaal beschouwt Youngs dus als ‘hoofdzakelijk feitelijk’ proza (cf. supra). Net
zoals dat bij de narratieve journalistiek het geval was, moeten we ook voor het reisverhaal onderzoeken
hoe dit genre zich tot literatuur en fictie verhoudt. Zo stelt Forsdick dat auteurs van reisverhalen fictieelementen in hun verhaal verwerken. In dat opzicht lijken reisverhalen dan ook fundamenteel van de
narratieve journalistiek te verschillen, aangezien die laatste zich geen enkele vorm van verzonnen
elementen kan permitteren. Volgens deze visie lijkt het dan ook onmogelijk dat Tranzyt Antwerpia zowel
een reisverhaal als een journalistiek verhaal is, wat we eerder in deze paper nochtans beweerden.
(Forsdick, in Youngs, 2013) Door Forsdicks visie wat meer in detail te bestuderen, valt dat echter wel
te rijmen. Als hij het over fictie-elementen heeft, dan doelt hij immers voornamelijk op
storytellingtechnieken: zulke elementen zijn voor hem eerder een kwestie van stijl en formulering dan
van inhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om een uitgewerkt plot, karakteriseringen en dialogen, en dus
niet zozeer om het verzinnen van elementen. Bovendien denkt Forsdick in termen van een continuüm
tussen wetenschappelijke observatie en fictie, waarbij elk reisverhaal zich ergens op dat continuüm
bevindt. We zagen hierboven ook al dat de narratieve journalistiek zich op een gelijkaardig continuüm
bevindt, wat het meteen aannemelijk maakt dat Tranzyt Antwerpia wel degelijk zowel reisverhaal als
journalistiek verhaal kan zijn: het reisverhaal bevindt zich dan op Forsdicks continuüm immers ver
genoeg in de richting van de wetenschappelijke observatie om ook onder de noemer ‘journalistiek’ te
kunnen vallen. (Ibid.)

Youngs contesteert bovenstaande redenering: hij situeert het genre van de reisverhalen op Forsdicks
continuüm namelijk dichter bij fictie dan bij wetenschappelijke observatie. Hij lijkt in zijn visie zelfs de
gedachte te verwerpen dat het reisverhaal een objectief genre zou kunnen zijn: “The biggest fiction […]
is travel writing’s own claim to being objective genre.” (Kadushin, in Youngs, 2013, p. 10) Zo redeneert
Youngs dat het onmogelijk is om een objectief reisverhaal te schrijven. Volgens hem heeft elke auteur
immers voor aanvang van zijn reis al bepaalde denkbeelden in zijn hoofd, die een neutrale en directe
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ervaring verhinderen. Die denkbeelden zouden ervoor zorgen dat auteurs tijdens de reis selectief doof
en blind zijn voor elementen die niet in hun denkkader passen, wat het dus onmogelijk maakt om een
‘objectief’ beeld van de bestemming te schetsen. (Youngs, 2013) Deze redenring legt echter bijzonder
weinig verantwoordelijkheid bij de auteur, die allerlei vormen van bias gewillig zou ondergaan zonder er
zelf iets aan te kunnen of willen doen. Onderzoekers als Ward en Maras verwerpen dan ook deze visie
waarin een reporter als ‘onbeschreven blad’ zomaar a priori assumpties van anderen overneemt en zich
daar blind door laat leiden. (Maras, 2013) Zij beweren dan weer dat de enige mogelijke vorm van
objectiviteit slechts bereikt kan worden door als journalist actief met (eventueel misleidende) input om
te gaan:
Questioning a tabula rasa view of the reporter, Ward Argues that ‘the mind of an objective
report is not a blank TV screen that receives impressions from the senses’. His alternative
view is that ‘What objectivity requires is an active mind that uses its mental power in ways
that reduce the distortion of reports caused by wishful thinking, bad reasoning, petty feelings
and personal interests’. (Maras, 2013, p. 100)

Hoewel Youngs dus sterk de nadruk legt op de onbereikbaarheid van objectiviteit in (reis)verhalen,
verwerpt ook hij een harde afwijzing van de journalistieke waarde van dit genre. Voor hem zijn
reisverhalen dan ook een vorm van ‘literatuur zonder fictie’, waarmee hij dus de deur naar de
journalistieke wereld alsnog op een kier zet. (Youngs, 2013) Meer nog, ‘literatuur zonder fictie’ duidt op
de combinatie van verhalende elementen en niet-verzonnen elementen, wat heel sterk aan de hierboven
besproken kenmerken van de narratieve journalistiek doet denken. Voor Youngs zit het grootste verschil
tussen reisverhalen en vormen van ‘zuivere literatuur’ in het doel waarvoor de gedeelde
storytellingtechnieken (zoals plot, karakterisering en dialoog) gebruikt worden. Bij die zogenaamde
zuivere literatuur zijn storytellingtechnieken er namelijk op gericht een manipulatie of inventie van ‘een’
werkelijkheid tot stand te brengen, of die nu verzonnen is of niet. Bij reisverhalen dienen die technieken
daarentegen louter ter ondersteuning van ‘de’ werkelijkheid, die dus geenszins verzonnen is. (Ibid.)
Hoewel storytellingtechnieken in zowel reisverhalen als zuiver literaire werken dus een verisimilitude of
‘aannemelijke werkelijkheid’ creëren, eisen enkel de genreregels van het reisverhaal dat die
aannemelijke werkelijkheid geen verzonnen elementen bevat:
All travel writing – because it is writing – is made in the sense of being constructed, but travel
writing cannot be made up without losing its designation. (Hulme, in Youngs, 2013, p. 5)

In het kader van de spanning tussen feitelijkheid en storytellingtechnieken bij reisverhalen spreken
Holland en Huggan dan weer veeleer van een ’discursief conflict”. Bij zo’n discursief conflict staat de
notie van ‘faction’ centraal: reisverhalen dragen in zich een constante onderhandeling tussen feiten
(facts) and fictie (fiction). Zo bevatten reisverhalen enerzijds verwijzingen naar echte mensen, plaatsen
en gebeurtenissen. Anderzijds menen Holland en Huggan dat reisverhalen ook een fictioneel aspect in
zich dragen. Voor hen betekent een fictioneel aspect echter niet dat een reisverhaal per definitie
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verzonnen elementen of zelfs leugens zou bevatten. (Holland & Huggan, 2000) In hun visie gaat het er
vooral om dat de weliswaar feitelijke input altijd door auteurs verwerkt en geïnterpreteerd moet worden
vanuit hun hoogstpersoonlijke denkkaders, wat dus geenszins betekent dat auteurs zomaar dingen
kunnen verzinnen:
[T]ravel writing […] [is] occupying a space of discursive conflict. Travel narratives, in this
context, are examples of what Hayden White calls “fictions of factual representation”: they
claim validity – or make as if to claim it – by referring to actual events and places, but then
assimilate those events and places to a highly personal vision. Travel writing thus charts the
tension between the writers’ compulsion to report the world they see and their often
repressed desire to make the world conform to their preconceptions of it. (Holland & Huggan,
2000, p. 10)
2.3.2

Vier constanten

Hoewel heterogeniteit het genre van het reisverhaal kenmerkt, is Youngs er wel in geslaagd vier
‘constanten’ te onderscheiden: de queeste, de innerlijke reis, reizen naar het verleden, en gender en
seksualiteit. Aan de hand van die zogenaamde constanten kunnen we dan ook teksten binnen dit genre
analyseren: ze manifesteren zich in de vorm van verhaalelementen, thema’s of zelf (ideologische)
onderstromen. Ze komen echter niet bij elk reisverhaal alle vier voor, maar ook de afwezigheid van zo’n
constante kan veelbetekenend zijn. (Youngs, 2013) Hieronder zullen we Youngs visie op de vier
constanten bovendien verder in detail bespreken.
In het onderdeel over narratieve journalistiek bespraken we het concept ‘plot’ al; de eerste van vier
constanten, die van de queeste, ligt in dezelfde lijn. Ook hier is het zaak om een spanningsboog te
creëren door personages met uitdagingen en obstakels te confronteren. Wanneer die problemen
worden opgelost, zal dat uiteindelijk tot een ontknoping, een bevredigend einde leiden:

In the course of the quest, challenges have to be confronted and overcome. The obstacles to
be surmounted may be human, animal, topographic or facets of one’s own psyche. Triumph
over these endows the traveler with authority and status and reduces the standing of the
antagonist. (Youngs, 2013, p. 87)

De tweede constante, de innerlijke reis, is vooral een kenmerk van het moderne reisverhaal. Volgens
Youngs liggen een drietal oorzaken ten grondslag aan de zelfreflectie die veel reisverhalen kenmerkt:
de introspectie van de romantici, de psychoanalyse van Sigmund Freud, en de perceptie van de
postmodernisten dat zowat alle (fysieke) plaatsen ter wereld al ontdekt zijn:
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There are three main reasons for this view: the focus of Romanticism on inner consciousness
and its relationship to the external world, the introduction of psychoanalysis in the late
nineteenth century, and the perception that there are few or no places in the world left to
discover. (Youngs, 2013, p. 102)

De derde constante is de reis naar het verleden, waarbij Youngs in zijn Cambridge Introduction to Travel
Writing sterk de focus op specifiek het koloniale verleden legt. Volgens Youngs moeten auteurs van
reisverhalen zich in die context steeds meer losmaken van de enigszins veilige afstand die in klassiek
koloniaal discours voorkomt. Voor polariserend wij-zij-denken is in moderne reisverhalen geen plaats
meer, auteurs proberen zichzelf dan ook meer en meer een multicultureel ethos aan te meten:

Travel writing today is beginning to take on a multicultural ethos. It is becoming increasingly
difficult to justify the traveler’s “one-way” vision – his or her perception, regulated from the
imagined safety of the metropolis, of people, places, and cultures seen as alien or remote.
(Holland & Huggan, in Youngs, 2013, p. 115)

De vierde constante draait ten slotte rond de thematiek van gender en seksualiteit. In het bijzonder doelt
Youngs hierbij op de emancipatie van vrouwen, een thema dat in de recente geschiedenis bijzonder
relevant gebleken is. Die algemeen maatschappelijke relevantie van vrouwenemancipatie reflecteert
zich dan ook in het discours van moderne reisverhalen:
The recovery of women’s travel writing helped give modern-day readers a more accurate
sense of women’s participation in travel. (Youngs, 2013, p. 131)
2.3.3

Reisverhalen en de maatschappij

Reisverhalen worden – net als andere vormen van discours – niet in het luchtledige geschreven. Ze
staan in constante interactie met de maatschappij die hen omkadert, net zoals auteurs van
reisverhalen onlosmakelijkheid verbonden zijn met hun eigen cultuur, die zich dan weer op een
bepaalde manier tot andere culturen verhoudt. (Holland & Huggan, 2000, 2004) Om dat
maatschappelijke aspect van reisverhalen te duiden, zullen we in deze sectie op een aantal termen
ingaan, die hiermee verband houden.
2.3.3.1

Zones en de verhouding tot andere culturen

Hedendaagse reisverhalen hebben een multicultureel ethos: een enge visie op andere culturen, die een
gevoel van afstand en vervreemding in de hand werkt, is nog maar moeilijk te verantwoorden. Angst
voor de bedreiging van de eigen cultuur heeft plaats moeten maken voor een visie waarin culturele
diversiteit aangemoedigd wordt, onder meer onder invloed van massatoerisme. In een poging om de
interesse in bepaalde gebieden weer op te wekken en de heersende stereotypes te doorbreken,
proberen reisverhalen een zekere nabijheid met het bezochte gebied tot stand te brengen, dit in
navolging van de etnografische traditie. (Holland & Huggan, 2000) Om deze doelen te bewerkstelligen,
gaat de vakliteratuur uit van het concept ‘zones’:
22

[T]ravel narrative offer subjective portraits of zones: geographical-tropological regions,
countries, or groups of countries. These zones are defined, not only by the observant
movements of travelers through territory, but also by an accumulation of lore (geographical,
historical, ethnographic, mythic). […] Travel writing, in other words, becomes available as an
instrument with which we can begin to refine, revise, and deconstruct the clichés that have
reduced zones of great historical range and cultural complexity to a clutch of “instant” images
and one-dimensional stereotypes. (Holland & Huggan, 2000, p. 110)
2.3.3.2

Conformisme en status-quo

Reisverhalen zijn van nature conservatief: ze zijn erop gericht de autoriteit van een stedelijk
lezerspubliek in stand te houden. Typisch aan dit discours is dat ‘thuis’ altijd het referentieframe blijft om
andere culturen te beschouwen. Dit lijkt enigszins niet te stroken met de bevindingen die we hierboven
beschreven, maar in dat kader moet meteen vermeld worden dat er ruimte voor opening is: reisverhalen
mogen dan wel een conformistische kant hebben, ze hebben ook een transgressief potentieel. (Holland
& Huggan, 2000) Volgens Holland en Huggan is een goed gevoel voor evenwicht hier aan de orde:

Travel narratives strive to express the unfamiliar, but also to contain it; in scanning the past,
they compile an inventory of domesticated mysteries, and yet they are made to confront the
unexpected strangeness of the present. This book maintains that balance between
adjustment and reversion: between travel writing’s desire to come to terms with a complex
world in transformation and its nostalgic need to restore the imaginary site of a “simpler past”.
(Holland & Huggan, 2000, p. 23)
2.3.3.3

Nostalgie en zelfironie

Nostalgie wordt als een krachtige motor voor reisverhalen beschouwd: een typisch procedé binnen de
hedendaagse reisverhalen is dat de auteur bewust met zijn of haar nostalgische neigingen omgaat en
die probeert te counteren met zelfironie. In die zin is zelfironie dan ook een zelfverdedigingsmechanisme
tegen sociale verantwoordelijkheid. (Holland & Huggan, 2000, 2004) Holland en Huggan verduidelijken
het samenspel van nostalgie en zelfironie als volgt:

Travel writing, like tourism, generates nostalgia for other times and places, even as it
recognizes that they may by now have “lost” their romantic aura. Contemporary travel writing
tends to be self-conscious – self-ironic – about such losses: it is both nostalgic and, at its best,
aware of the deceptiveness of nostalgia. (Holland & Huggan, 2000, p. 8)

In dat opzicht heeft zelfironie een dubbele functie. Het dient enerzijds als kritiek op het eigen denken en
handelen, maar anderzijds functioneert het ook als alibi: wat ironisch gezegd is, hoeft immers niet al te
serieus genomen te worden, hoewel het toch wel degelijk gezegd is. Op die manier dringen bepaalde
denkbeelden zich op. In die context kan zelfironie aan imperialistische nostalgie gekoppeld worden: het
dient als een vorm van consolidatie voor koloniaal geïnspireerd discours. In het licht van de huidige
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markteconomie en consumentencultuur schatten Hollland en Huggan bovendien in dat het nostalgische
aspect niet snel uit reisverhalen zal verdwijnen, het wordt namelijk heel vaak verpakt in de vorm van
herdenking. (Holland & Huggan, 2004)
2.3.3.4

(Post)kolonialisme en racisme

Zoals hierboven al gebleken is, loont het de moeite om te bestuderen hoe auteurs van reisverhalen met
‘het verleden’ omgaan. In eerste instantie denken academici als Youngs hierbij aan het koloniale
verleden. Interessant is namelijk dat het reisverhaal als genre zich in zekere zin ambigu tot dat koloniale
verleden verhoudt: enerzijds zijn er heel wat reisverhalen te vinden die ingezet worden als (impliciete)
legitimering voor kolonialistisch gedachtegoed. (Youngs, 2013) Anderzijds kunnen reisverhalen ook net
die kolonialistisch geïnspireerde denkstructuren in vraag stellen en onderuithalen:

If identities and meanings are sometimes imposed on others in and through travel writing,
they are as often unsettled, questioned and mediated. Travel writing has accompanied
colonialism and patriarchy, but has also been utilized by postcolonial writers, by anticapitalists and by feminists. (Youngs, 2013, p. 12)

Vaak is er in een reisverhaal weliswaar een historisch component aanwezig zonder dat het specifiek
een koloniaal thema betreft. Bij zulke reisverhalen kunnen we echter nog steeds op zoek gaan naar een
uitkristallisering van het kolonialisme, namelijk het racisme. Hoewel beide termen geenszins
synoniemen van elkaar zijn, is het wel zo dat kolonialistisch gedachtegoed ook inherent racistisch is.
(Holland & Huggan, 2004) Zo raken ook Pascal Verbeken en Herman Selleslags in Tranzyt Antwerpia
geen koloniale thematiek aan, maar kan het toch interessant zijn om te bekijken hoe de auteurs met dat
‘verleden’ omgaan, en daarbij aansluitend met noties als racisme en emancipatie.
2.3.4

Samenvatting

Het genre van het reisverhaal is bij uitstek een discoursvorm die met kenmerken van vele andere genres
verrijkt is. Het is bovendien een oude traditie: al eeuwenlang voelen reizigers de behoefte om een
verslag van hun reis neer te schrijven. Zo was er in de Lage Landen bijvoorbeeld Willem IJsbrantsz.
Bontekoe, die al in de zeventiende eeuw een journaal over zijn reizen naar de toenmalige Nederlandse
kolonie Oost-Indië bijhield en publiceerde. Een typisch reisverhaal wordt dan ook vanuit de ik-persoon
van de reiziger-auteur geschreven, waarbij doorgaans van storytellingtechnieken uit de literatuur
gebruik gemaakt wordt – net zoals dat bij de narratieve journalistiek het geval is. Dat alles maakt het
genre interessant om te analyseren, maar ook vatbaar voor discussies over haar journalistieke status
en relevantie.
Omdat reisverhalen zo’n heterogeen genre vormen, kan het soms een uitdaging zijn om er een
enigszins coherente analyse op uit te voeren. Om dat toch enigszins gestructureerd te laten verlopen,
hebben onderzoekers als Youngs een aantal toetsstenen aangereikt. Zo kan het een eerste stap zijn
om voor een bepaald reisverhaal na te gaan of de zogenaamde ‘vier constanten’ al dan niet aanwezig
zijn: de queeste, de innerlijke reis, reizen naar het verleden, en gender en seksualiteit. Een andere
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mogelijke invalshoek voor de analyse van een reisverhaal is zijn verhouding tot de maatschappij.
Belangrijke parameters die daarbij een rol spelen, zijn de verhouding tot andere culturen en de
bevestiging dan wel ontkrachting van racistische denkbeelden, de mate van conformisme en
bevestiging van een status-quo, en de aanwezigheid dan wel afwezigheid van nostalgische gevoelens
en zelfironie.

2.4

Het narratieve perspectief

De analyse in de derde sectie van deze paper kunnen we grofweg in twee grote delen verdelen:
enerzijds zullen we Tranzyt Antwerpia vanuit een narratieve invalshoek analyseren, anderzijds zullen
we het boek vanuit een retorisch perspectief bekijken. De theoretische fundamenten voor het narratieve
onderdeel van de analyse worden in dit onderdeel aangereikt. Het boek Vertelduivels van Bart Herman
en Luc Vervaeck zal daarvoor als centrale bron dienen, die we doorheen heel deze sectie zullen
gebruiken. Op die manier zullen er eerst een aantal basistermen aan bod komen. Daarna focussen we
voornamelijk op de structuralistische narratologie, het theoretisch kader dat uiteindelijk het uitgangspunt
zal vormen voor de narratieve analyse die later in deze paper volgt.
2.4.1

Basistermen voor een narratieve analyse

Om een zinvolle narratieve analyse uit te voeren, is het nodig enkele basistermen te beheersen, die
binnen eender welk theoretisch kader hun nut kunnen bewijzen. Het is dan ook zeker niet de bedoeling
om in dit onderdeel op details te focussen; er zullen hier eerder enkele krachtlijnen uitgezet worden,
waarop we in het volgende deel van deze paper zullen verder bouwen. Om de structuralistische
narratologie te kunnen begrijpen, is het immers nodig eerst de fundamenten te bevatten, waarop dit
theoretisch kader gestoeld is.
2.4.1.1

Verhaal

Elke narratieve analyse spitst zich op ‘een verhaal’ toe, waarbij vaak met de grootste
vanzelfsprekendheid het woord ‘verhaal’ in de mond genomen wordt; het kan op het eerste gezicht dan
ook overbodig lijken om deze term te definiëren. Dat is het echter zeker niet: het woord ‘verhaal’ is
namelijk bijzonder abstract en algemeen. Zoals dat wel vaker het geval is met zulke woorden, bestaat
het risico dat er in de collectieve perceptie een onnauwkeurig of onvolledig beeld over de term ‘verhaal’
leeft. Aangezien deze term als een van de basispijlers voor de structuralistische narratologie fungeert,
kunnen we met zulke vaagheden of onnauwkeurigheden echter geen genoegen nemen. Hoewel er –
vanwege de abstracte aard van de term – meerde definities3 zijn, dringt een eenduidige definiëring zich
in het kader van deze paper op. Vandaar dat we ons hier zullen beperken tot die van Herman en
Vervaeck in Vertelduivels. Voor hen is een ‘verhaal’ een geheel van gebeurtenissen die met elkaar
verband houden. Bovendien zien Herman en Vervaeck geen enkele restrictie wat het tekensysteem van

3

Zo hebben ook verhaaltheoretici als Susana Onega en Jose A.G. Landa (Narratology: An
Introduction), Gerald Prince (Narratology: The Form and Functioning of Narrative), en Shlomith
Rimmon-Kenan (Narrative Fiction) definities voor het concept ‘verhaal’ geformuleerd.
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een verhaal betreft; daarmee trekken ze de interpretatie van ‘een verhaal als schriftelijk document’ open.
Een verhaal kan voor hen dus evenzeer via mondelinge taal, of zelfs via beeld etc. overgeleverd worden:

Wij beschouwen het verhaal als de voorstelling van zinvol gerelateerde gebeurtenissen en
die voorstelling kan gebruikmaken van om het even welk tekensysteem. […] Het gaat ons
om zinvol gerelateerde gebeurtenissen en die zin is niet te reduceren tot tijd en oorzaak. Hij
[het verhaal] is het product van de interactie tussen de lezer en de tekst. (Herman &
Vervaeck, 2005, p. 21)

Interessant is dat er in deze definitie een belangrijke rol voor de lezer is weggelegd. In de opvatting van
Herman en Vervaeck is een lezer dus zeker geen passieve ontvanger die voorgekauwde informatie
verwerkt. In tegendeel, de lezer is hier net de stuwende kracht achter het verhaal. Zonder lezer geen
verhaal, dat is het uitgangspunt in Vertelduivels:

De aaneenschakeling van gebeurtenissen is altijd het werk van de lezer: hij brengt
verbanden aan tussen de verschillende elementen van het verhaal. Daardoor ontstaat de
dynamiek van het verhaal en meteen ook het idee dat er iets gebeurt. (Herman & Vervaeck,
2005, p. 20)

De invalshoek die de auteurs hier kiezen, is dus enigszins anders dan die van Jasinski, die uitgaat van
een aristotelische actiestructuur. Eerder in deze paper werd al uitgelegd dat die actiestructuur past
binnen een visie waarin een verhaal een aaneenschakeling van gebeurtenissen is, die chronologisch
en causaal verband met elkaar houden. Omdat er binnen deze opvatting nauwelijks op de lezer
ingegaan wordt, ontstaat dan ook de perceptie dat een verhaal in theorie dus ook zonder lezer zou
kunnen bestaan. (Jasinski, 2001) Voor Herman en Vervaeck is deze visie echter te eng geformuleerd
en strookt ze niet met de realiteit. Zij leggen niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lezer
van een verhaal, maar denken bovendien ook voorbij de verbanden die louter causaal of chronologisch
van aard zijn:

Een verhaal is dus niet afhankelijk van oorzakelijke relaties, maar van allerlei zinvolle
verbanden die de lezer aanbrengt en die méér zijn dan louter chronologie. (Herman &
Vervaeck, 2005, p. 21)
2.4.1.2

Mimesis en diëgesis

Een elementaire dichotomie binnen de narratologie is die van mimesis en diëgesis. “Mimesis evoceert
de realiteit door ze op te voeren. […] Diëgesis vat de gebeurtenissen en de conversaties samen”.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 22) Mimesis wordt met andere woorden met het tonen van dingen en
met het opvoeren van scènes geassocieerd, terwijl diëgesis voor het vertellen en samenvatten van
dingen staat. Het een noch het ander komt exclusief in een verhaal voor: “Deze spanning tussen
samenvatting en scène is inherent aan elke verhaalvorm en staat ook in het hedendaagse proza
centraal”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 24) Het woord ‘dichotomie’ wekt voorts de indruk van een
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onoverbrugbare kloof; dat is echter niet het geval: “Alhoewel mimesis en diëgesis een tweedeling is,
vormen deze polen de uiteinden van een lijn, een continuüm, waarop elk verhaal een bepaalde positie
inneemt”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 23)

Het onderscheid tussen mimesis en diëgesis kunnen we overigens aan het onderscheid tussen
respectievelijk de waarnemende en de sprekende figuur koppelen. “Dit onderscheid tussen de
waarnemende en de pratende instantie is relatief nieuw. De oudere traditie van het zogeheten
‘vertelstandpunt’ of point of view vermengt de invalshoek met de vertelinstantie, en combineert zo de
waarnemende en de pratende figuur.” (Herman & Vervaeck, 2005, p. 38)
2.4.1.3

Verteller en auteur

In de sectie over het reisverhaal van deze paper hebben we al uiteengezet hoe Tim Youngs bij
reisverhalen de auteur en de verteller aan elkaar gelijkstelt; in dat onderdeel werd deze reflex van
Youngs om beide vertelinstanties aan elkaar te koppelen ook al meteen ter discussie gesteld. Bij een
narratieve analyse is het volgens Herman en Vervaeck dan ook belangrijk om te onderzoeken hoe
verteller en auteur zich in een bepaald verhaal tot elkaar verhouden. In Vertelduivels wordt er dan ook
voor gepleit om vanuit deze tweedeling te vertrekken, zonder dat er per se sprake van een echte kloof
tussen verteller en auteur hoeft te zijn:

Dat een auteur niet verward mag worden met de verteller van zijn boek, is ondertussen een
gemeenplaats geworden. Toch kun je niet volstaan met een volstrekte scheiding van die
twee instanties. Zo is de autobiografische literatuur slechts denkbaar dankzij de nauwe band
tussen auteur, verteller en hoofdfiguur. Ook de regelmatig opduikende discussies over
zogenaamd verwerpelijke uitspraken in een boek laten zien dat het theoretische onderscheid
tussen auteur en verteller in de praktijk vaak niet zo strikt gehandhaafd wordt. (Herman &
Vervaeck, 2005, p. 24)

Om de brug tussen verteller en auteur te slaan, stellen Herman en Vervaeck een schema voor dat in
essentie vanuit een vrij eenvoudig communicatiewetenschappelijk stramien vertrekt. Het onderscheidt
namelijk drie hoofdniveaus: de zender, de boodschap, en de ontvanger. Op elk niveau zijn er echter
nog wel verschillende subcategorieën. Concreet ziet het schema in Vertelduivels er als volgt uit:

Figuur 1. De communicatieve situatie in Vertelduivels (Uit: Herman & Vervaeck, 2005, p. 29)
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Op het niveau van de zender zijn de communicatieve rollen in bovenstaand schema van abstract naar
concreet geordend. De geïmpliceerde auteur is “de bron van het geheel van normen en opvattingen dat
de ideologie van de tekst vormt”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 24) Verder kan de gedramatiseerde
auteur gezien worden als een verteller die niet als personage optreedt, en de al dan niet
gedramatiseerde verteller als een verteller die ook als personage in het verhaal aanwezig is. Op het
niveau van de ontvanger is de al dan niet gedramatiseerde aangesprokene de instantie waartoe de
gedramatiseerde auteur of de al dan niet gedramatiseerde verteller zich richten. De voorgewende lezer
is dan weer, “net als de geïmpliceerde auteur, een abstractie, die niet zichtbaar of hoorbaar is in de
tekst. […] [H]ij fungeert als alter ego, of second self van die auteur”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 28)
De echte lezer, ten slotte, “kan meer vanuit sociologische en psychologische invalshoeken benaderd
worden”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 29)

Met de analyse van Tranzyt Antwerpia in het achterhoofd kan het toch ook verrijkend zijn om dieper in
te gaan op de relatie tussen verteller en auteur zoals die specifiek bij reisverhalen aan bod komt. Deze
kwestie werd via Tim Youngs en zijn Cambridge Introduction to Travel Writing al kort aangeraakt, maar
kan zeker nog verder uitgewerkt worden. Zo werd eerder al duidelijk dat bij reisverhalen beduidend
vaker een schijnbare een-op-een-overeenkomst tussen auteur en verteller terug te vinden is. Youngs
nuanceert dit echter ook meteen: een reisverhaal is altijd een verslag van de eigen reis, dat achteraf tot
stand komt. Daarom stelt Youngs dat het onderscheid tussen het ‘ik-toen’ en het ‘ik-nu’ bij reisverhalen
bijzondere aandacht verdient. Het ‘ik-nu’ is in dit geval namelijk de auteur, die zijn eigen ‘ik-toen’ van
tijdens de reis in het verhaal als vertelstem (of als personage) opvoert. Met deze verhouding tussen het
‘ik-nu’ en het ‘ik-toen’ kan echter flexibel worden omgesprongen. (Youngs, 2013) Een auteur kan bewust
met deze twee manieren van vertellen aan de slag gaan en ze in zijn verhaal door elkaar gebruiken: het
‘ik-nu’ schrijft dan typisch in de tegenwoordige tijd, terwijl we het ‘ik-toen’ veeleer met de verleden tijd
kunnen associëren:

The choice of whether to acknowledge the temporal difference between the narrator and
author is fundamental. Ignoring the separtion between them can make for more a direct
reading experience, as though we are experiencing the journey with the traveller. Drawing
attention to the time that has elapsed between the performance of travel and the writing of it
invites reflection. The narrator may thus be treated as another character about whom the
author may comment, rhater like an autobiographer’s view of his or her younger self. The
presence of that temporal distance, therefore, coincides with a critical space, too, which can
lead to a more tangible sense of the writing as a construction. (Youngs, 2013, p. 158)
2.4.1.4

Vertelling volgens Cohn

Uit bovenstaande visies van Youngs en van Herman en Vervaeck is al gebleken dat de vertelinstanties
van de verteller en de auteur zich altijd op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. De meeste
verhalen hebben naast een verteller en een auteur echter ook nog een derde vertelinstantie, namelijk
het personage. Personages verhouden zich op hun beurt ook weer op een bepaalde manier tot de
verteller (en tot de auteur). Om die verhouding tussen personage en verteller preciezer te kunnen
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duiden, halen Herman en Vervaeck in Vertelduivels de visie van Dorrit Cohn aan. Zij spreekt in dat
verband van ‘consonantie’ en ‘dissonantie’:

De verhouding tussen verteller en personage kan in dit geval voorgesteld worden als een
positie op een continuüm dat begint bij dissonantie en eindig met consonantie. Een verteller
kan het oneens zijn met de gedachten en uitspraken van zijn personage [dissonantie]. […]
Bij consonantie lijkt de verteller geen eigen inbreng of stem te bezitten. Hij geeft de
gedachten en bespiegelingen van het personage weer zonder sporen van kritiek of afwijzing.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 32)

Naargelang de mate van consonantie dan wel dissonantie onderscheidt Cohn drie vormen van
weergave, en dat zowel in de hij/zij-vorm als in de ik-vorm. Wanneer de verteller geen personage is,
wordt volgens Cohn de hij/zij-vorm gehanteerd in drie variaties: de directe rede (psycho-narration), de
indirecte rede (quoted monologue), en de vrije indirecte rede (narrated monologue). Wanneer de
verteller wel een personage is, wordt de ik-vorm gehanteerd in drie analoge variaties: de directe rede
(self-narration), de indirecte rede (self-quoted monologue), en de vrije indirecte rede (self-narrated
monologue). Een directe rede duidt op een positie op het spectrum dicht bij consonantie, terwijl een
indirecte rede eerder op een dissonantie duidt.

Cohn verbindt bovendien de drie klassieke vertelsituaties aan het continuüm tussen consonantie en
dissonantie. De vertelsituatie die zich volgens haar dus het dichtst bij consonantie bevindt, is de directie
rede. Is de verteller in dat geval een personage, dan spreekt ze van self-narration en worden de
uitspraken van het personage rechtstreeks weergegeven in de ik-vorm. Is de verteller daarentegen geen
personage, dan spreekt ze psycho-narration en worden de uitspraken van het personage rechtstreeks
weergegeven in de hij/zij-vorm. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich dan weer de indirecte
rede, die dus vooral met dissonantie geassocieerd wordt. Wanneer de verteller in dat geval ook een
personage is, worden de uitspraken van dat personage als citaat in de ik-vorm weergegeven en spreekt
Cohn van self-quoted monologue. Wanneer de verteller geen personage is, worden de uitspraken van
het personage in kwestie als citaat in de hij/zij-vorm weergegeven en heet dat een quoted monologue.
Ergens halverwege op het continuüm tussen consonantie en dissonantie bevindt zich ten slotte nog de
vrije indirecte rede. Dat is een tussenvorm die het midden houdt tussen directe en indirecte rede. Ook
hier kan de verteller wel of niet een personage zijn, en dan spreekt Cohn respectievelijk over een selfnarrated monologue of een narrated monologue. Deze visie van Cohn kunnen we bovendien ook als
volgt schematisch weergeven:

Figuur 2. De vertelsituaties op het spectrum van consonantie en dissonantie volgens Cohn (Gebaseerd op: Herman
& Vervaeck, 2005)
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2.4.2

Structuralistische narratologie

Nu de belangrijkste basistermen voor een narratieve analyse behandeld zijn, kunnen we overgaan tot
het concrete theoretische kader dat als leidraad voor de narratieve analyse van Tranzyt Antwerpia zal
dienen, namelijk de structuralistische narratologie. In het boek Vertelduivels – ook hier nog steeds de
centrale bron – leggen auteurs Herman en Vervaeck een duidelijke focus op deze traditie voor narratieve
analyses. Dat is echter zeker niet willekeurig: de auteurs halen een aantal sterke argumenten aan, die
voor het gebruik van de structuralistische narratologie als theoretisch kader pleiten. Zo is het om te
beginnen de standaardtheorie voor het studieveld, die bovendien uit een erg lange traditie voortvloeit.
Daarnaast dient het structuralisme voor narratologen als basis voor zowat elke benadering die later in
de tijd ontwikkeld werd. Niet alleen de status van het structuralisme spreekt in het voordeel, ook de
intrinsieke kenmerken van het model maken dat het de tand des tijds goed doorstaat. Volgens Herman
en Vervaeck is een van de grote voordelen van dit model dat het vorm en inhoud als volwaardige
analyse-onderwerpen beschouwt, die niet los van elkaar gezien mogen worden:

De meest gebruikte en verspreide verteltheorie is ongetwijfeld die van het structuralisme.
Maar uiteraard komt zo’n theorie niet uit de blauwe lucht gevallen. Ze bouwt voort op een
eeuwenoude traditie, ze verwerpt veel, maar ze gebruikt toch ook een aantal concepten dat
al bij de klassieken gehanteerd werd. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 19)

Dat is en blijft de grootste verdienste van het structuralisme: het zorgt voor een omvattende
structurering, die zowel de vorm als de inhoud van de tekst verduidelijkt. Daarom blijft deze
vorm van narratologie een onmisbare schakel, ook voor de lezers die vooral geïnteresseerd
zijn in de poststructuralistische benaderingen. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 50)
2.4.2.1

Opsplitsing in niveaus

Dat de structuralistische narratologie voor zowel de vorm als de inhoud van een tekst aandacht heeft,
resulteert in een zogenaamd ‘geologische model’. Concreet bedoelen narratologen hiermee dat het
structuralisme in elk verhaal drie verschillende ‘lagen’ of niveaus herkent, waarbij ieder niveau een
andere graad van abstractie heeft:
De kloof tussen oppervlakte- en diepteniveau typeert het structuralisme. […] In de
narratologie heeft deze werkwijze geleid tot de opsplitsing van een verhalende tekst in drie
niveaus. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 47)
Het meest abstracte niveau van de drie is dat van de ‘geschiedenis’ (histoire). Dit niveau bestudeert
alles wat ‘onder’ het verhaal zit, alles wat niet rechtstreeks in de tekst zichtbaar is. Denk daarbij aan de
acties en gebeurtenissen, maar ook aan de zogenaamde ‘actants’ en aan de setting (cf. infra). De studie
van het geschiedenisniveau is dan ook niet per se tekstvolgend:
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De geschiedenis is een abstract niveau. Het verwijst in de eerst plaats naar de
chronologische opeenvolging van de gebeurtenissen die in het concrete verhaal meestal
niet perfect chronologisch getoond worden. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 52)
Het zogenaamde tussenniveau van het ‘verhaal’ (récit) dient als brug tussen de twee andere niveaus.
Doordat het noch uitgesproken abstract noch bijzonder concreet van aard is, kan het als uitgangspunt
fungeren voor analyse-elementen die anders tussen beide andere niveaus zouden vallen, zoals tijd,
karakterisering en focalisatie (cf. infra):

Het gaat hier niet meer om een abstracte logica van sequenties [zoals bij de geschiedenis],
maar om de concrete manier waarop de gebeurtenissen aan de lezer aangeboden worden.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 64)
Het minst abstracte niveau is dat van de ‘vertelling’ (narration). Op dit niveau wordt er enerzijds naar de
vertelinstanties gekeken, en anderzijds naar de bewustzijnsweergave van de personages (cf. infra).
Telkens vertrekt de analyse vanuit de concrete tekst:
De vertelling vormt […] het minst abstracte niveau van de structuralistische narratologie. Het
gaat hier om de formulering, het geheel van manieren waarop een verhaal verteld wordt.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 84)
2.4.2.2

Geschiedenis

Nu de drie verhaalniveaus van het structuralisme in grote lijnen uiteengezet zijn, moeten we ook de
deelaspecten van elk niveau verder bespreken. Zoals reeds aangegeven werd, is de geschiedenis het
meest abstracte van de drie verhaalniveaus, dat bovendien focust op de opeenvolging van
gebeurtenissen. Het element ‘acties en gebeurtenissen’ is dan ook het eerste aspect dat binnen dit
niveau aan bod zal komen. Daarna zullen we nog verder op de notie van ‘actants’ ingaan, om ten slotte
het analyse-element ‘setting’ te bespreken.

2.4.2.2.1

Acties en gebeurtenissen

Het geschiedenisniveau is niet alleen abstract te noemen, het is in principe ook het niveau dat het verst
van de concrete tekst verwijderd is. Volgens de auteurs van Vertelduivels dient het eerder als
uitgangspunt om het verhaal mee te construeren. Dit diepteniveau valt te visualiseren als een tijdslijn,
waarop bepaalde acties (wat een personage doet) en gebeurtenissen (wat een personage overkomt) in
een chronologische sequentie geordend worden. Die tijdssequentie staat vast, maar dat wil niet zeggen
dat acties en gebeurtenissen in het verhaal ook in dezelfde volgorde moeten voorkomen. Een
personage moet immers eerst geboren worden, vooraleer het kan sterven. Het staat een schrijver echter
vrij zijn verhaal op de sterfdag van dat personage te beginnen, en zo terug te werken. Binnen het domein
van de acties en gebeurtenissen onderscheiden narratologen bovendien nog verschillende soorten. Zo
maakt Roland Barthes een onderscheid tussen functies en indexen:
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Functies zijn elementen die door hun onderlinge verbinding zorgen voor de horizontale
voortgang van de gebeurtenissen, dat wil zeggen voor de rechtlijnige evolutie. […] Indexen
daarentegen zorgen niet voor een horizontale voortgang in de laag van gebeurtenissen. Ze
verwijzen naar een ander niveau en in die zin werken ze verticaal. (Herman & Vervaeck,
2005, p. 52-53)

2.4.2.2.2

Actants

Een verhaal is dus gestoeld op een sequentie van acties en gebeurtenissen. Die kunnen volgens
Herman en Vervaeck echter niet in het luchtledige plaatsvinden, maar vereisen onder andere ‘bezielde
entiteiten’ die ze uitvoeren dan wel ondergaan. Op het geschiedenisniveau spreken structuralisten dan
ook niet van ‘personages’, maar van ‘actants’. De term ‘actant’ verwijst naar “de rol die het [personage]
als abstracte instantie vervult in een netwerk van relaties”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 57) Dat
netwerk van relaties duidt op het zogenaamde actantiële model van Greimas, dat er als volgt uitziet:

Figuur 3. Het actantiële model van Greimas (Uit: Herman &
Vervaeck, 2005, p. 58)

De terminologie zelf is transparant, maar een belangrijke opmerking die Herman en Vervaeck bij dit
schema maken, verklaart waarom we hierboven liever van ‘bezielde entiteiten’ dan van ‘personages’
spraken om naar de actants te verwijzen: “Dit zijn abstracte rollen, die niet verward mogen worden met
concrete personages. Eén personage kan alle rollen vervullen.” (Herman & Vervaeck, 2005, p. 58)

2.4.2.2.3

Setting

De abstracte tijdssequentie van acties en gebeurtenissen heeft niet enkel nood aan actants om die
acties uit te voeren of die gebeurtenissen te ondergaan. Het geschiedenisniveau vereist ook altijd een
bepaalde setting waarin acties en gebeurtenissen, gedragen door actants, kunnen plaatsvinden. In de
interpretatie van Vertelduivels is zo’n setting een combinatie van een bepaalde plaats op een bepaald
moment:

Een dergelijke tijdruimtelijk situering wordt gewoonlijk aangeduid met de Engelse term
setting. De Russische literatuurwetenschapper Bakhtin spreekt hier van een chronotroop,
een tekstuele combinatie van tijd (chronos) en ruimte (topos). Volgens hem is die
tijdruimtelijke situering het narratieve en ideologische centrum van de tekst, omdat de figuren
en de acties van hieruit vorm krijgen. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 61)
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2.4.2.3

Verhaal

Het tweede structuralistische niveau is, zoals reeds vermeld, een tussenniveau. Bij het niveau van het
verhaal “gaat [het] niet meer om een abstracte logica van sequenties, maar om de concrete manier
waarop de gebeurtenissen aan de lezer aangeboden worden”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 64)
Binnen dit niveau zullen we drie deelaspecten verder uitdiepen: de tijd, de karakterisering, en de
focalisatie. Dit verhaalniveau mag overigens niet verward worden met de term ‘verhaal’ zoals die bij de
basistermen aan bod kwam (cf. supra).

2.4.2.3.1

Tijd

Het eerste analyse-element dat zich op het verhaalniveau bevindt, is dat van de tijd. De structuralistische
narratologie interpreteert het concept ‘tijd’ doorgaans als volgt: “De tijd wordt bestudeerd aan de hand
van de verhouding tussen de tijd van de geschiedenis en die van het verhaal.” (Herman & Vervaeck,
2005, p. 64) Concreet analyseren Herman en Vervaeck de tijd aan de hand van drie centrale
aandachtpunten, namelijk duur, volgorde, en frequentie. De auteurs van Vertelduivels plaatsen zich met
deze methode in een traditie die bij Gérard Genette haar oorsprong vindt: hij introduceerde deze manier
van tijdsanalyse namelijk in de (structuralistische) narratologie. Hoe we deze drie deelaspecten van de
tijd concreet kunnen analyseren, zal hieronder verder uitgediept worden.

Het eerste deelaspect van een structuralistische tijdsanalyse is de duur. Vooraleer we iets over die duur
kunnen zeggen, is het echter nodig om inzicht te krijgen in de noties van verteltijd (‘Tijd Verhaal’, TV)
en vertelde tijd (‘Tijd Geschiedenis’, TG). Beide noties kwamen hierboven al in een algemene definitie
aan bod, maar in Vertelduivels gaan de auteurs hier ook nog verder op in. Zo is de TV de tijd die nodig
is om het verhaal in kwestie te lezen of te vertellen. De TG is daarentegen de tijd zoals die op het
abstracte geschiedenisniveau verloopt, de tijd die nodig is om alle acties en gebeurtenissen te doorlopen
met andere woorden. Door de verhouding tussen de TV en de TG te analyseren, kan de ‘duur’ binnen
het kader van een structuralistische tijdsanalyse blootgelegd worden:

De duur wordt gemeten door de relatie te bekijken tussen de tijd die nodig is om het verhaal
te lezen en de tijd die de gebeurtenis op het niveau van de geschiedenis in beslag neemt.
De eerste dimensie gebruikt de lectuur als een maatstaf om te bepalen hoe lang een actie
of een gebeurtenis in het verhaal duurt. […] Deze tijd in het verhaal wordt in het schema
hieronder aangeduid als TV (Tijd Verhaal). De tweede dimensie wordt de vertelde tijd
genoemd en verwijst naar de duur van de gebeurtenissen op het niveau van de
geschiedenis. Vandaar de afkorting TG (Tijd Geschiedenis). (Herman & Vervaeck, 2005, p.
65)

Het schema waarnaar het citaat verwijst, geeft de verschillende mogelijke relaties tussen de TV en de
TG weer. Dit schema is gebaseerd op de inzichten van Mieke Bal en kan als uitgangspunt dienen om
het deelaspect ‘duur’ voor een verhaal te analyseren. In Vertelduivels ziet het er als volgt uit:
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Figuur 4. Vijf mogelijke relaties tussen TV en TG volgens Mieke Bal (Uit: Herman &
Vervaeck, 2005, p. 66)

De eerste verhouding tussen verteltijd (TV) en vertelde tijd (TG) is de ellips. De schematische weergave
hierboven betekent de facto dat een geschiedeniselement in het verhaal wordt weggelaten:

De ellips verwijst naar een gebeurtenis die wel degelijk in de geschiedenis heeft
plaatsgevonden, maar die in het verhaal niet vermeld wordt. De duur in de geschiedenis is
oneindig veel groter dan de duur in het verhaal. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 66)

Verder is er de scène. Deze term, die in het dagelijkse leven in uiteenlopende contexten wordt gebruikt,
duidt voor narratologen op een tekstfragment waarvan de TV ongeveer overeenkomt met de
overeenstemmende TG:

De scène duidt een bijna perfecte overlapping aan tussen de duur van de gebeurtenis en de
duur van de weergave of de lectuur. Een dialoog die woordelijk weergegeven wordt in een
roman, duurt in de tekst ongeveer even lang als in de geschiedenis. (Herman & Vervaeck,
2005, p. 66)

De versnelling (of samenvatting) en de vertraging zijn dan weer elkaars tegenhangers. In dit geval
stemmen de TV en de TG van een bepaald tekstfragment niet langer overeen, maar duurt de TG net
langer dan de TV (versnelling), of vice versa (vertraging):

Een gebeurtenis die erg lang duurt, kan in één zin samengevat worden zodat de tijd van het
verhaal korter is dan de tijd van de geschiedenis [=versnelling]. […] Van vertraging is sprake
indien de tijd die je nodig hebt om de beschreven gebeurtenis te lezen, groter is dan de tijd
van het gebeuren zelf. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 66)
Ten slotte bespreken Herman en Vervaeck nog het concept ‘pauze’ in Vertelduivels. In het licht van wat
we nu al over vertraging en ellips weten, kan de pauze in zekere zin als tegenhanger van de ellips
gezien worden: “De pauze is de extreme vorm van de vertraging. Er gebeurt niets meer, de geschiedenis
valt stil.” (Herman & Vervaeck, 2005, p. 67) Een slotopmerking voor het onderdeel ‘duur’ is dat elke
verhalende tekst een samenspel van bovenstaande procedés bevat, en dat aan dat samenspel
bepaalde functionaliteiten verbonden zijn. Het is namelijk zo dat verhalen die de vijf technieken in
kwestie regelmatig afwisselen, een veel dynamischere indruk wekken dan verhalende teksten die dat
niet doen.
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Nu duidelijk is wat narratologen precies onder ‘duur’ verstaan, kunnen we tot het tweede deelaspect
van de structuralistische tijdsanalyse overgaan, namelijk de volgorde. Om deze term goed te kunnen
uitleggen, moeten we eerst bij de notie van het récit premier stilstaan:

Dat récit premier is het hoofdverhaal dat dient als norm of, in ruimtelijke termen, als meetlat
voor de situering in de tijd. Het is niet hetzelfde als geschiedenis, want het is een zichtbaar
verhaal in de tekst en het hoeft niet noodzakelijk alle gebeurtenissen te omvatten die in de
tekst opduiken. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 68)

Om een zekere vorm van tijdsvolgorde in een verhaal bloot te leggen, vertrekken narratologen zoals
Herman en Vervaeck dus van een soort referentiepunt. Op die manier dient een récit premier dus als
anker, als houvast om aan de hand daarvan een aantal parameters te onderzoeken, die met het concept
‘volgorde’ verband houden. Wanneer die tijdsvolgorde van een verhaal wordt onderzocht, gebeurt dat
namelijk door het récit premier af te zetten tegen de richting, de afstand, en het bereik van de concrete
verhalende tekst.

Bij het aspect richting zijn er volgens de auteurs van Vertelduivels twee mogelijkheden: ofwel springt de
tekst vooruit ten opzichte van het hoofdverhaal, ofwel achteruit. Wanneer de tekst vooruitspringt ten
opzichte van het hoofdverhaal, heet dat ‘prolepsis’ of flashforward (een voorbeeld hiervan is de
anticipatie). Wanneer een tekst achteruitspringt ten opzichte van het hoofdverhaal, is er sprake van
‘analepsis’ of flashback (de herinnering is hiervan een voorbeeld). Verder bestaan er tekstfragmenten
die niet te dateren zijn en die dus noch analepsis noch prolepsis kunnen zijn: die worden door Gérard
Genette ‘achronieën’ genoemd. Het aspect afstand bouwt dan weer verder op de inzichten die bij de
richtingsanalyse zijn opgedaan. Afstand verwijst namelijk naar “de temporele kloof tussen de analepsis
of de prolepsis enerzijds en het hoofdverhaal anderzijds”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 69) Concreet
kan de afstand extern, intern, of gemengd zijn. Extern betekent dat de periode in kwestie buiten het
primaire verhaal valt, intern dat die periode binnen het primaire verhaal valt. Bij gemengde afstand wordt
een onderscheid tussen analepsis en prolepsis gemaakt: in het geval van analepsis begint het
tekstfragment voor het primaire verhaal en loopt het door tot in het primaire verhaal. In het geval van
prolepsis begint het tekstfragment in het primaire verhaal en loopt het door tot na het primaire verhaal.
Ten slotte er nog het aspect bereik. Ook dit aspect ligt in het verlengde van wat er al over analepsis en
prolepsis geweten is. Het bereik kan namelijk gezien worden als de ‘duur’ van zo’n analepsis of
prolepsis, waarbij de lengte kan variëren van één moment tot een hele periode:

Die term [bereik] verwijst naar de uitgebreidheid van de periode die door de ana- of prolepsis
bestreken wordt. Het kan gaan om één bepaalde gebeurtenis die herinnerd wordt, en dan is
de analepsis een punt. Of het kan gaan om een hele periode en dan is ze duratief of
compleet. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 70)
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Nu alle inzichten over de ‘duur’ en de ‘volgorde’ binnen een structuralistische tijdsanalyse uitgediept
zijn, kunnen we ten slotte overgaan tot het derde deelaspect: de frequentie. Zo duidt de term ‘frequentie’
op “de verhouding tussen het aantal keren dat iets gebeurt in de geschiedenis en het aantal keren dat
het verteld wordt in het verhaal”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 70) Hierbij onderscheiden de auteurs
van Vertelduivels drie mogelijkheden.

Ten eerste kan er sprake zijn van een singulatieve frequentie: een element komt dan in het verhaal even
vaak voor als in de geschiedenis. Een singulatieve frequentie kan voorts enkelvoudig of meervoudig
zijn: in het eerste geval is iets één keer gebeurd en wordt het ook één keer verteld, in het tweede geval
is iets meerdere keren gebeurd en wordt het even vaak verteld. Ten tweede is er de iteratieve frequentie:
in dat geval wordt iets wat meerdere keren gebeurd is (op het niveau van de geschiedenis), slechts
eenmaal in het verhaal verteld. Ten derde bestaat er de repetitieve frequentie, de tegenhanger van de
iteratieve frequentie. In dat geval wordt iets wat op het geschiedenisniveau slechts eenmaal gebeurd is,
meerdere keren in het verhaal verteld.

2.4.2.3.2

Karakterisering

De tweede dimensie die we op het verhaalniveau kunnen onderzoeken, is de karakterisering: deze
dimensie focust op de manier waarop een personage in het verhaal vorm en gestalte krijgt. Aangezien
de karakterisering een parameter van het middenniveau is, hoeven we hier dan ook niet langer van
actants te spreken, zoals dat in de geschiedenislaag nog wel het geval was. Hier gaat het wel degelijk
om volwaardige personages zoals die in het concrete verhaal tot uiting komen. Die voorstelling of
karakterisering kan echter op verschillende manieren gebeuren, namelijk via een drietal verschillende
werkwijzen:

De centrale vraag luidt: hoe wordt het personage in het verhaal voorgesteld? Het gaat dan
niet alleen om een lijst van kenmerken, maar vooral om de manieren waarop die kenmerken
aangebracht worden. Op basis van Rimmon-Kenan onderscheiden wij hier drie werkwijzen.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 72)

De drie werkwijzen die Herman en Vervaeck hier aanhalen, zijn de directe karakterisering, de indirecte
karakterisering, en de analoge karakterisering. Bij directe karakterisering is er sprake van expliciete
uitspraken in de tekst die zowel het uiterlijk als het innerlijk van een personage bespreken. Bij indirecte
karakterisering krijgt een personage vorm en gestalte via contingue tekstelementen: tekstelementen die
een relatie van nabijheid met het karakter van het personage hebben, bijvoorbeeld de daden of de taal
van het personage. Bij analoge karakterisering is er dan weer niet langer sprake van een contingue
relatie, zoals bij de indirecte karakterisering, maar eerder van een metaforische relatie: de
karakteriserende tekstelementen zijn niet langer nabije elementen, maar veeleer beelden.
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2.4.2.3.3

Focalisatie

Een derde en laatste analyse-element dat we bij het tussenniveau van het verhaal kunnen
onderbrengen, is de focalisatie. Voor Herman en Vervaeck is dit een van de cruciale inzichten die het
structuralisme aan de narratologie heeft bijgedragen; het is dan ook belangrijk om deze term goed te
definiëren. Zo kan de term ‘focalisatie’ in essentie gezien worden als de verhouding tussen ‘het
gefocaliseerde’ en ‘de focalisator’. De auteurs van Vertelduivels stellen dat deze twee termen verwijzen
naar zogenaamde ‘waarnemende centra’: instanties die enigszins menselijke kenmerken aangemeten
krijgen, en die inspelen op wat mensen over het algemeen denken en voelen in een bepaalde situatie.
Wat nu precies het verschil tussen beiden waarnemende centra is, leggen Herman en Vervaeck als
volgt uit:
De term [focalisatie] verwijst naar de verhouding tussen het gefocaliseerde – de personages,
acties en objecten die je als lezer aangeboden krijgt – en de focalisator – de instantie die
waarneemt en die daardoor bepaalt wat de lezer aangeboden wordt. Het gaat dus om een
verhouding tussen een ‘object’ dat waargenomen wordt en een ‘subject’ dat waarneemt.
(Herman & Vervaeck, 2005, p. 75)

Net zoals dat bij alle voorgaande analyse-elementen van het structuralistische schema het geval was,
bestaan ook voor focalisatie nog verschillende deelaspecten. Zo onderscheiden Herman en Vervaeck
op basis van de positie twee soorten focalisatie, en op basis van standvastigheid drie. De twee soorten
positie-focalisaties zijn de interne en de externe, die respectievelijk in het verhaal optreden dan wel
buiten het verhaal blijven. Beide soorten komen echter afwisselend voor in verhalende teksten. De drie
soorten standvastigheid-focalisaties zijn: de vaste focalisatie, de variabele focalisatie, en de
meervoudige focalisatie. Bij vaste focalisatie is er slechts één instantie die waarneemt, bij variabele zijn
dat er twee die elkaar afwisselen. Bij meervoudige focalisatie zijn er dan weer meer dan twee
waarnemende instanties.

Verder blijkt uit Vertelduivels dat de focalisatie over een aantal sets van eigenschappen beschikt, die
ook voor de analyse van Tranzyt Antwerpia nuttig kunnen zijn. Ten eerste heeft de focalisatie op het
gebied van ruimte drie verschillende invullingen: de panoramische focalisator laat de lezer toe de hele
ruimte van het verhaal te overzien, terwijl de beperkte focalisator aan de ruimte van een bepaald
personage gebonden is. De simultane focalisator stelt de lezer dan weer in staat waar te nemen wat er
in verschillende ruimtes gebeurt op hetzelfde moment. Ten tweede speelt tijd een rol bij de focalisatie:
een panchronische focalisator overziet alle tijden, een retrospectieve focalisator bekijkt het verhaal
vanuit een terugblik, en een synchrone focalisator wisselt verschillende focalisaties af. Ten derde kan
het psychische aspect van de focalisator onderzocht worden: ofwel is hij alwetend, ofwel is hij beperkt
in zijn kennis. Door beide focalisaties af te wisselen kan er spanning voor de lezer opgebouwd worden.
Ten slotte kunnen we een focalisator op emotioneel vlak beoordelen: enerzijds is er de objectieve,
afstandelijke focalisator die van buitenaf waarneemt, anderzijds is er de subjectieve, empathische
focalisator die over de gedachten en emoties van het gefocaliseerde speculeert.
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2.4.2.4

Vertelling

Zoals hierboven reeds aangehaald, is het niveau van de vertelling het minst abstracte
‘oppervlakteniveau’ van een verhaal, in die zin dat het focust op de formulering en de manieren waarop
de lezer een verhaal aangeboden krijgt. Daarmee spitst de narratieve analyse zich op dit niveau dus
het meest op de concrete tekst zelf toe. Belangrijke aspecten op dit niveau zijn enerzijds de
verschillende soorten vertelinstanties, en anderzijds de bewustzijnsvoorstelling van de personages.
Beide deelaspecten zullen we hieronder verder uitdiepen.

2.4.2.4.1

Vertellen

Terwijl er op het verhaalniveau aandacht uitging naar de focalisatie, kijken narratologen als Herman en
Vervaeck op dit oppervlakteniveau eerder naar de vertelinstantie; beide noties vertonen immers
bepaalde parallellen. Focalisatoren hebben namelijk met verstelinstanties gemeen dat ze zich tot elkaar
verhouden in de vorm van actief subject enerzijds, en passief object anderzijds. Er is echter ook een
belangrijk verschil tussen beide termen. Zo is een focalisator veeleer een abstracte invalshoek of manier
van kijken (die weliswaar als antropomorf gegeven benaderd wordt). Een vertelinstantie is daarentegen
veeleer een concrete vertelstem, die echt in de tekst terug te vinden is. Een vertelinstantie of verteller
kan zich bovendien op verschillende niveaus bevinden. Daarom onderscheiden narratologen
extradiëgetische vertellers van hun intradiëgetische pendants:

Als de verteller boven de ruimte van het vertelde staat, is hij extradiëgetisch. Een
intradiëgetische verteller daarentegen behoort tot het vertelde en wordt dus zelf verteld door
een instantie die boven hem staat. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 85)
Een vertelinstantie kunnen we daarnaast ook nog aan de hand van betrokkenheid benoemen. “Ofwel
heeft een verteller meegemaakt wat hij vertelt en dan is hij homodiëgetisch, ofwel heeft hij het niet
meegemaakt en dan is hij heterodiëgetisch.” (Herman & Vervaeck, 2005, p. 88) Een homodiëgetische
verteller kan verder nog autodiëgetisch of allodiëgetisch zijn. Dat eerste betekent dat de verteller ook
nog eens hoofdfiguur van het verhaal is, dat laatste dat hij getuige was van het verhaal.

2.4.2.4.2

Bewustzijnsvoorstelling

Onder bewustzijnsvoorstelling, ten slotte, verstaan narratologen “de manier waarop de verteller het
bewustzijn van de personages weergeeft”. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 95) Dat kan namelijk op een
aantal manieren, die bijvoorbeeld sterk in de lijn van de verschillende vertelsituaties van Cohn liggen.
Eerder in deze paper is al gebleken dat zij drie fundamentele verstelsituaties onderscheidt: de directe
rede (rechtstreeks citaat), de indirecte reden (parafrase), en de vrije indirecte rede (een tussenvorm).
Deze verstelsituaties kunnen in dit verband ook als een manier van bewustzijnsvoorstelling gezien
worden. Verder speelt nog een aantal eerder aangehaalde termen hierbij een rol: mimesis (scène),
diëgesis (samenvatting), consonantie en dissonantie. Mimesis kunnen we met consonantie en met
directe rede associëren, diëgesis met dissonantie en met indirecte rede. Beide kampen kunnen verder
nog in het licht van bewustzijnsweergave gezien worden:
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Je zou kunnen spreken van de grammatica van de vertelling, aangezien hier gezocht wordt
naar de grammaticale middelen die een verteller gebruikt om het gezegde en/of het
gedachte weer te geven. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 95)

Naast het model van Dorrit Cohn, dat slechts drie vertelsituaties of manieren van bewustzijnsvoorstelling
onderscheidt, stellen Herman en Vervaeck in Vertelduivels ook nog het model van Brian McHale voor,
waarin zeven soortgelijke manieren te onderscheiden zijn. Vervolgens zullen we deze zeven vormen
van bewustzijnsvoordtelling behandelen door te starten met de meest diëgetische vorm en te eindigen
met de meest mimetische tegenhanger. Zo is de eerste mogelijkheid volgens McHale de diëgetische
samenvatting: hier vermeldt het verhaal enkel dat een personage iets zegt of denkt, zonder ook maar
iets van de inhoud te weer te geven. Een beetje verder richting mimesis bevindt zich dan de onzuivere
diëgetische samenvatting. In dat geval geeft de tekst uiterst summier weer wat een personage zegt of
denkt, zonder ook nog maar enigszins aan de exacte bewoordingen van het personage getrouw te zijn.
Een stap verder richting accurate weergave van een uiting of gedachte is de inhoudelijke parafrase. Die
houdt in dat de inhoud wel overeenstemt met hetgeen het personage in kwestie zegt of denkt, maar de
stijl niet noodzakelijk. Wanneer ook nog eens de stijl een accurate representatie van het bewustzijn van
een personage vormt, zijn we aanbeland bij de bewustzijnsvoorstelling die het midden houdt tussen
diëgesis en mimesis, namelijk de quasi-mimetische indirecte rede. Nog verder richting mimesis bevindt
zich dan de vrije indirecte rede: dit is – zoals eerder al aangehaald – een tussenvorm die het midden
houdt tussen indirecte en directe rede. Daar waar alle voorgaande bewustzijnsvoorstellingen tot de
indirecte rede in de ruime zin behoorden, kan de vrije indirecte rede geen zuivere indirecte rede meer
genoemd worden. Een volgende stap richting mimesis is de zesde bewustzijnsvoorstelling, namelijk de
directe rede. Hier is de weergave van een uitspraak of gedachte van een personage niet langer
accuraat, maar zelfs exact. McHale onderscheidt ten slotte nog een zevende manier van
bewustzijnsvoorstelling, die volgens hem nog beter tot mimesis kan leiden dan de directe rede, namelijk
de vrije directe rede. In dit geval worden dan ook ‘ontsporingen’ (versprekingen, gedachtesprongen,
niet-afgemaakte zinnen etc.) weergegeven.
2.4.3

Samenvatting

Bij wijze van samenvatting komen in deze sectie de besproken structuralistische niveaus schematisch
aan bod. Aangezien de structuralistische narratologie het uitgangspunt voor de narratieve analyse van
Tranzyt Antwerpia zal zijn, kan een schematische weergave van dit theoretisch kader haar nut bewijzen
als praktisch werkinstrument. Het eerste schema geeft de verschillende analyse-elementen voor het
diepteniveau weer. Zo heeft dit niveau er drie: de acties en gebeurtenissen, de actants, en de setting.
Welke mogelijkheden er binnen elk element nog zijn, kan als volgt weergegeven worden:
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Figuur 5. Het geschiedenisniveau van de structuralistische narratologie (Uit: Herman &
Vervaeck, 2005, p. 51)

Het tweede schema behandelt het structuralistische tussenniveau, dat van het verhaal. Binnen dit
schema komen drie elementen aan bod: de tijd, de karakterisering, en de focalisatie. Hoe dit
tussenniveau er meer in detail uitziet, wordt hieronder weergegeven:

Figuur 6. Het verhaalniveau van de structuralistische narratologie (Uit: Herman & Vervaeck,
2005, p. 65)
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Het derde schema geeft ten slotte het oppervlakteniveau van de structuralistische narratologie weer.
Binnen dit niveau valt de vertelling uiteen in het aspect van het vertellen, en dat van de
bewustzijnsvoorstelling. Een verdere uitwerking van dit niveau ziet er als volgt uit:

Figuur 7. Het vertellingsniveau van de structuralistische narratologie (Uit: Herman & Vervaeck,
2005, p. 84)

2.5

Het retorische perspectief

Zoals hierboven reeds aangegeven werd, zal de analyse van Tranzyt Antwerpia voornamelijk uit twee
delen bestaan: een narratieve analyse en een retorische analyse. Het theoretisch kader voor de
narratieve analyse hebben we in de vorige sectie uiteengezet. Op een gelijkaardige manier zullen we
de theoretische fundamenten voor de retorische analyse hieronder uitdiepen. In eerste instantie zullen
we ook hier een aantal basisnoties aanhalen, die nodig zijn voor een goed begrip van de retorica. Zo
zullen we onder andere naar (de verschillende perspectieven op) de studie van argumentatie kijken.
Daarnaast komen nog een aantal concepten aan bod die dieper ingaan op het perspectief dat in deze
paper centraal staat, namelijk de retorica. Zodra die essentiële retorische concepten verduidelijkt zijn,
zullen we op één concept in het bijzonder dieper ingaan: het ethos. Daar waar het boek Vertelduivels
als leidraad voor de vorige sectie diende, zullen we hier voornamelijk de inzichten van Ruth Amossy als
gidsend frame gebruiken. Op die manier zullen we niet alleen de algemene theorie rond het concept
‘ethos’ behandelen, maar wordt er ook stilgestaan bij de onderhandeling tussen het journalistiek en het
literair ethos van narratieve journalisten in het bijzonder.
2.5.1

Basistermen voor een retorische analyse

Wanneer het over de studie van argumentatie gaat, kan al gauw de misvatting ontstaan dat ‘retorica’
een synoniem voor ‘argumentatieleer’ is. Hoewel beide termen sterk aan elkaar verwant zijn, is er toch
een belangrijk verschil: de retorica is namelijk een van de drie invloedrijke invalshoeken of perspectieven
om argumentatie te bestuderen. Daarom is het dan ook belangrijk om eerst de verhouding tussen
argumentatieleer en haar perspectieven, en tussen de verschillende perspectieven onderling, te
bestuderen. Pas dan kunnen we op een duidelijke manier iets over het retorische perspectief zeggen,
dat een gidsend perspectief voor de analysesectie van deze paper zal zijn. Nadat er duidelijkheid over
de essentie van het retorische perspectief geschapen is, zullen we verder ingaan op de noties van ‘doxa’
41

en ‘topoi’, die bij de studie van argumentatie (en in het bijzonder binnen de retorica) een belangrijke rol
spelen. Ten slotte behandelen we nog de trits van logos, ethos en pathos, die ook tot de absolute
basistermen van een retorisch lexicon gerekend kan worden.
2.5.1.1

Perspectieven voor argumentatieleer: logica, pragma-dialectiek en retorica

Zoals we hierboven al aangegeven hebben, zijn er een drietal mogelijke perspectieven om
argumentatieleer te bestuderen: de logica, de pragma-dialectiek, en de retorica. Hoewel elk perspectief
andere accenten legt en verschillende interpretaties hanteert, vallen ze allemaal onder de noemer
‘argumentatieleer’ net omdat ‘argumentatie’ telkens weer het centrale begrip is. Heel algemeen geldt
dat een uitspraak die door derden betwist wordt, door een of meerdere andere uitspraken verdedigd of
‘beargumenteerd’ moet worden. Zo ontstaan ‘betogen’: minstens één betwiste uitspraak (standpunt)
wordt dan telkens door minstens één ondersteunende uitspraak (argument) verdedigd. Deze betogen
vormen de essentie van de argumentatieleer en zijn tegelijkertijd het centrale studieobject van elk van
de drie perspectieven op argumentatieleer. (Braas, van der Geest & de Schepper, 2006)

Het grootste verschil tussen de drie perspectieven op argumentatieleer zit net in de visie op het doel en
de vereisten van argumentatie. Binnen het perspectief van de logica draait de analyse van argumenten
namelijk om de formele geldigheid van stellingen of proposities. Op een zeer systematische manier
worden proposities naar veeleer mathematische formules omgezet om zo na te gaan of ze al dan niet
waar zijn. Hier staat absoluut zekere en betrouwbare kennis dus centraal ter ondersteuning van een
mening. Terwijl voor logici enkel argumenten met een bijna mathematische correctheid aan de orde zijn,
vinden pragma-dialectici zoals Frans Van Eemeren de logische visie al te beperkend. Voor hen is een
maatstaaf voor de deugdelijkheid van een betoog dan weer de aanvaardbaarheid van de argumenten.
Binnen dit perspectief van redelijkheid ligt de focus op de dialoog. Hier is de essentie van argumenteren
net met elkaar interageren door middel van aanvaardbare argumenten, om zo tot een consensus te
komen. Retorici trekken de visie op argumenteren dan weer nog verder open. Voor hen draait
argumenteren net rond overtuigend schrijven of spreken om zo je gelijk te halen4. Daar waar pragmadialectici vanuit een dialogerend perspectief vertrekken, is het uitgangspunt van de retorica namelijk
eerder dat van een monoloog waarbij een spreker of schrijver het publiek moet zien te overtuigen van
zijn of haar eigen standpunten. De maatstaf voor de beoordeling van een argument is binnen de retorica
dan ook niet zozeer de formele geldigheid (cf. logica) of de algemene aanvaardbaarheid (cf. pragmadialectiek), maar veeleer de effectiviteit van een bepaalde redenering. De centrale vraag luidt dan ook:
Hoe kan ik als redenaar mijn publiek het beste overtuigen? In die zin zijn de drie perspectieven op
argumentatieleer dus als volgt van smal naar breed te ordenen: logica, pragma-dialectiek, retorica. (van
Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans, 1996)

Een belangrijk onderscheid dat we hier moeten maken, is dat ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’ twee
heel verschillende dingen zijn. Dit principe wordt al van in de klassieke oudheid onderschreven, onder
andere door sofisten zoals Gorgias. (van Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans, 1996)
4
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2.5.1.2

Doxa en topoi

Een fundamentele tweedeling binnen de argumentatietheorie is die van epistèmè versus doxa. Daar
waar epistèmè staat voor absolute, wetenschappelijke kennis, is doxa datgene wat algemeen door een
groep mensen aanvaard wordt. In die zin richt doxa zich dus eerder op een soort gevoelsmatig collectief
gezond verstand. Voor retorici zoals Perelman en Amossy veronderstelt elke vorm van communicatie
en social sociaal leven zo’n doxa of achtergrond van gedeelde meningen en overtuigingen. In deze visie
is ‘doxa’ dus niet langer een vorm van tweederangskennis, zoals een maatschappij gedomineerd door
empirie ze wel eens zou kunnen beschouwen. Ze is veeleer de essentie van overtuigingskracht: wie het
beste inspeelt op de doxa, zal meestal het beste zijn of haar publiek weten te overtuigen. Vandaar dat
Amossy er ook voor pleit om de doxa een prominente rol in de (retorische) argumentatietheorieën te
geven:

They [people] look for verisimilitude rather than for Truth and build on doxa (common opinion)
rather than on episteme (scientific knowledge). Instead of despising doxa as a degraded
form of knowledge, Perelman, following Aristotle, sees it as the foundation of rationality in
social life. […] In this perspective, the addressee (or audience in rhetorical terms) is given a
dominant role. (Amossy, 2002, p. 467)
Als ‘doxa’ naar de collectieve waarde-achtergrond van een groep mensen als geheel verwijst, dan zijn
doxische elementen specifieke onderdelen of topics die elk hun plaats hebben in die grotere
achtergrond. Doxische elementen zijn echter geen clichés (die we beter zouden vermijden). In
tegendeel, ze kunnen strategisch ingezet worden in het discours; Amossy beschouwt ze zelf als
‘wapens’. Voor haar hebben doxische elementen dan ook niet per se iets met een gebrek aan
originaliteit te maken. Doxische elementen zijn veeleer een retorisch strategisch middel wanneer een
spreker of schrijver het juiste evenwicht weet te vinden tussen meegaan in de bestaande doxa enerzijds,
en ervan afwijken anderzijds. Totale affirmatie is inderdaad saai, aangezien er dan enkel op gekende
denkpatronen wordt ingespeeld. Totale subversie is dan weer niet te begrijpen; door een totaal gebrek
aan gekende referentiepunten ontbreekt dan immers elke vorm van houvast:

For the new rhetoric and discourse analysis, doxa as a cultural construct is, on the contrary,
the very condition of intersubjectivity and thus the source of discursive efficacy. […] It is not
the originality or dullness of the subject speaking that is at stake: it is the power of speech
and its capacity to act upon an audience. From a rhetorical perspective, doxic elements are
thus mainly tools and weapons. (Amossy, 2002, p. 469)

In de concrete praktijk van het betoog manifesteren doxische elementen zich in de vorm van topoi.
Synoniemen van dat woord zijn ‘topen’, ‘vindplaatsen’, of ‘gemeenplaatsen’. Ook hier gaat het volgens
Braet niet om al te grijsgedraaide bewoordingen of clichématige beelden. Al van in de klassieke oudheid
maakte onder andere Aristoteles duidelijk dat topoi veeleer de talige veruitwendiging van inhoudelijke
doxische elementen zijn, die we op hun beurt niet met clichés mogen verwarren (zoals we hierboven al
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beargumenteerden). Bovendien kunnen topoi ter ondersteuning van elk van de drie pisteis (logos, ethos,
pathos; cf. infra) ingezet worden:
Het begrip ‘toop’ is door Aristoteles in de retorica geïntroduceerd. Hij bedoelde er in het
bijzonder een vindplaats van argumenten mee, maar hij gebruikte het in ruimere zin ook voor
vindplaatsen van de niet-argumentatieve inhoudselementen. Hij noemt bijvoorbeeld de
vaste manieren om een emotie van medelijden op te wekken […] een toop. Andere retorici
hebben dat ook gedaan: ze noemen alle adviezen of richtlijnen om welke vaste inhoudelijke
opmerking dan ook te vinden een toop […]. Dat kan een aandachttrekker in de inleiding zijn,
een van de w’tjes in de uiteenzetting van het misdrijf, een type argument of een
‘tranentrekker’ in het slot. (Braet, 2007, p. 65-66)
2.5.1.3

Pisteis: logos, ethos, pathos

Naast topoi en doxische elementen maken ook de drie zogenaamde ‘pisteis’ logos, ethos en pathos
deel uit van de retorische basisterminologie. Vooraleer we echter verder op deze pisteis kunnen ingaan,
moeten we eerst nog een retorische dichotomie verklaren, namelijk die van ‘enthymeem’ versus
‘voorbeeld’. Uit Jasinski’s Sourcebook on Rhetoric blijkt dat beide termen volgens Aristoteles een
extrapolering van twee soorten syllogismen uit de logica zijn. Het retorische enthymeem kent in de logica
namelijk haar pendant in het deductief syllogisme: een redenering van het algemene naar het specifieke.
In de retorica is de natuurlijke tegenhanger van het retorische enthymeem het voorbeeld, wat dan weer
parallellen met het inductief syllogisme uit de logica vertoont: een redenering van het specifieke naar
het algemene:
Aristotle (1954) defined the enthymeme as a “rhetorical syllogism” (1356b5), and the
enthymeme and the example functioned as rhetorical counterparts to the logical processes
of deduction and induction. Enthymemes embody a deductive movement from general to
specific, whereas examples embody an inductive movement from specific to general (or, in
some cases, from specific to specific). An enthymematic argument, like its logical cousin the
syllogism, has three basic components (Grimaldi, 1972): two premises and a conclusion.
(Jasinski, 2001, p. 207)

Nu het onderscheid tussen enthymeem en voorbeeld uitgeklaard is, kunnen we hieraan de noties van
logos, ethos en pathos koppelen. Zo verbindt Aristoteles ‘logos’ enerzijds aan ‘enthymeem’, en
anderzijds plaatst hij ‘ethos’ en ‘pathos’ aan de zijde van het voorbeeld. (Braet, 1992) Volgens
Aristoteles kan overtuigingskracht in ideale situaties namelijk voortvloeien uit enkel en alleen het
samenspel van standpunten en argumenten (logos). Hij zag echter ook in dat zulke ideale situaties
zelden of nooit voorkomen. Daarom heeft hij in zijn werk Rhetorica ook aandacht aan de andere twee
pisteis (ethos en pathos) besteed. De drie pisteis – logos, ethos en pathos – brengen samen namelijk
een veelheid aan inhoudelijke retorische middelen onder, die de argumentatieve praktijk moeten
ondersteunen. (Braet, 2007) Wat die drie termen dan precies inhouden, legt Braet erg gevat uit:

44

Met logos wordt de […] argumentatie bedoeld. Ethos (karakter) staat voor de indruk die de
spreker maakt en pathos (emotie) voor de gevoelens die bij het publiek worden opgewekt.
(Braet, 2007, p. 50)

In de opvatting van Aristoteles zijn ethos en zeker pathos dus eerder verwerpelijk, terwijl enkel logos
echt na te streven is. Idealiter zouden mensen dan ook enkel op de inhoudelijke logos gericht zijn, maar
door de – volgens Aristoteles – onvolmaakte aard van het menselijk denken, zijn redenaars
genoodzaakt ook op eerder gevoelsmatige elementen zoals ethos of pathos terug te vallen. (Braet,
1992, 2007) In recentere opvattingen kan die denkwijze niet standhouden. Zo benadrukt onder andere
Perelman bijvoorbeeld het belang van ethos voor de effectiviteit van de overtuigingskracht:
Mais inversement, les propos de l’orateur donnent de lui une image dont l’importance ne doit
pas être sous-estimée : Aristote la considérait, sous le nom d’ethos oratoire, comme une
des trois composantes de l’efficacité dans la persuasion, les deux autres étant le logos et le
pathos, l’appel à la raison au moyen d’argument et les procédés rhétoriques visant à susciter
les passions de l’auditoire. (Perelman, 1977, p. 111)

In navolging van Aristoteles menen retorici dus dat de drie pisteis in elk betoog altijd in zekere mate
aanwezig zijn. Het is dan ook retorisch interessant hoe de verhouding tussen logos, ethos en pathos in
een bepaalde tekst tot uiting komt: de drie zijn immers geen communicerende vaten. Een retorisch
sterke tekst is eerder een tekst die een goed evenwicht tussen de pisteis weet te vinden. Net omdat de
pisteis zo’n prominente plaats in een retorische analyse innemen, zullen we verder ingaan op de
concrete betekenis van elk van hen. Zo werd hierboven al duidelijk dat ‘logos’ zich veeleer op de
argumentatie, de inhoud toespitst. (Braet, 2007) Uit Jasinski’s Sourcebook on Rhetoric blijkt echter dat
de term complexer is dan dat. Zo is er ten eerste een verschil tussen de aristotelische en de neoaristotelische interpretatie van de term. Aristoteles en de antieken zagen ‘logos’ namelijk een stuk breder
dan moderne, neo-aristotelische retorici. Voor die laatste groep beperkt ‘logos’ zich namelijk tot de
rationele argumenten die in een betoog aan bod komen. In die zin is het in de moderne betekenis dus
een soort bewijsvorm, die bovendien geen gebruik maakt van de gevoelens van het publiek (cf. pathos)
of het imago van de spreker (cf. ethos). In de klassieke betekenis van het woord is ‘logos’ dan weer een
veel breder begrip: het verwijst dan naar zowel het persuasieve discours an sich als de intellectuele
capaciteit om via taal ideeën over te brengen:

Within the tradition of neo-Aristotelian scholarship in 20th-century rhetorical studies, logos
most commonly has been defined as one of the three central modes of proof employed in
rhetorical practice. As a mode of proof, logos is understood as rational argument or appeals
based on reason as opposed to appeals to the emotions or to the character of the speaker
or writer. (Jasinski, 2001, p. 351)
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But the Greek idea of logos is more complicated and nuanced than the typical neoAristotelian reduction to rational argument or appeal to reason recognizes. Roochnik (1990)
wrote, “Word, sentence, talk, speech, explanation, language, discourse, story, argument,
rational account – all these function at different times as the proper translation of ‘logos’. […]
‘Logos’ thus comprehends virtually all that is verbal and rational within us” (p. 12). (Jasinski,
2001, p. 351)
Ook naar de betekenis van het begrip ‘ethos’ hebben we hierboven al kort verwezen. Een iets
uitgebreidere, doch algemene definitie is in het Algemeen letterkundig lexicon terug te vinden. Terwijl
‘logos’ zich op de inhoud van het betoog toespitst, wordt hier duidelijk dat ‘ethos’ veeleer op de zender
van het betoog gericht is. De term duidt in zekere dus het imago van de spreker of schrijver aan. Hoe
beter dat imago, hoe meer overtuigingskracht, zo luidt de centrale redenering rond het ethos. Een
spreker of schrijver kan volgens het lexicon ter ondersteuning van zijn of haar ethos in de tekst blijk
geven van bekwaamheid of integriteit, maar ook wanneer een spreker of schrijver sympathiek probeert
over te komen, heeft dat dus een argumentatief doel. Wie te maken heeft met een publiek dat gunstig
of neutraal tegenover zijn of haar persoon staat, zal allicht gemakkelijker weten te overtuigen dan
iemand die met een eerder vijandig publiek te maken krijgt:

Term uit de retorica waarmee de betrouwbaarheid, morele integriteit en competentie van de
redenaar worden bedoeld. De term ethos wordt daarnaast ook gebruikt voor de
gemoedsgesteldheid van de spreker, te weten een meer getemperde gevoelsuitdrukking
dan pathos. Ethos bestaat er dan in, dat de spreker/schrijver bij zijn publiek gunstige
gevoelens wil opwekken voor zijn zaak […]. (“Algemeen letterkundig lexicon · dbnl”, z.d.-b)

Zoals hierboven al impliciet werd aangegeven, is het ethos een combinatie van verschillende
‘deelindrukken’. Uit het Sourcebook on Rhetoric blijkt dat Aristoteles er drie onderscheidt: ‘phronèsis’ of
deskundigheid, ‘aretè’ of eerlijkheid, en ‘eunoia’ of welgezindheid tegenover het publiek. Jasinski legt
verder ook nog uit dat die drie kwaliteiten voor Aristoteles niet zozeer een psychologische, maar eerder
een talige kwestie zijn. Voor hem zit ethos meer in de tekst dan in de hoofden van de lezers of
luisteraars:
Aristotle went on to discuss how “there are three things which inspire confidence in the
orator's own character—the three, namely, that induce us to believe a thing apart from any
proof of it: good sense [phronesis or practical wisdom], good moral character [arete or virtue],
and goodwill [eunoia]” (1378a6). Aristotle believed that when these qualities are manifest or
made present in the speech, and not merely beliefs that an audience has about the speaker,
the speech will be persuasive. (Jasinski, 2001, p. 230)

46

Ook Antoine Braet erkent drie soortgelijke deelindrukken van het ethos; hij voegt daar echter ook nog
aan toe er een aantal retorische kunstgrepen bestaan om elke deelindruk te verwezenlijken. Zo kan een
spreker of schrijver deskundigheid oproepen door subtiel over zichzelf te praten, maar vooral door
kennis ter zake te etaleren. (Braet, 2007) In het verlengde van dit deelaspect kan een spreker of schrijver
rekening houden met een aantal van Vincent Ruggiero’s Principles of persuasion5. Concreet gaat het
om de volgende principes:

-

“Don’t try to overwhelm your reader. Limit your arguments to those you feel are most important
so that the reader doesn’t get the impression you are forcing him.” (Ruggiero, 1971, p. 41)

-

“Focus on the argument best calculated to persuade your reader.” (Ruggiero, 1971, p. 42)

Ruggiero nuanceert het etaleren van kennis dus: hij stelt dat kennis wel nodig is, maar dat de redenaar
er wel altijd rekening mee moet houden dat hij zijn publiek niet mag overstelpen met informatie, en dat
hij voor die informatie moet kiezen die het publiek het beste kan overtuigen. Dat stemt echter niet
noodzakelijk overeen met de informatie die de redenaar zelf het beste kan overtuigen. (Ruggiero, 1971)
Eerlijkheid toont een redenaar dan weer aan het publiek door toe te geven wat er in zijn nadeel speelt,
of wat hij niet weet. (Braet, 2007) Ook op het vlak van eerlijkheid geeft Ruggiero enkele richtlijnen, die
in lijn met Braets opvatting liggen:

-

“Concede where your opponent has a point, an do so graciously, generously and sincerely.”
(Ruggiero, 1971, p. 39)

-

“Don’t ignore any relevant facts, even unpleasant ones.” (Ruggiero, 1971, p. 41)

-

“Never use an argument you do not believe is true or relevant.” (Ruggiero, 1971, p. 43)

Welgezindheid naar het publiek toe, ten slotte, kan een redenaar tonen door te wijzen op datgene wat
het publiek met hem of haar bindt. (Braet, 2007) De laatste deelindruk is dus gemakkelijker op te wekken
wanneer iemand ‘voor eigen parochie kan preken’. Lastiger wordt dat wanneer het publiek neutraal of
zelfs vijandig ten opzichte van (de ideeën van) de spreker of schrijver staat. (Ruggiero, 1971) Om
welgezindheid bij het publiek op te wekken, suggereert Ruggiero ook nog een aantal adviezen:

-

“Admit that your reader is sincere in his belief. Understand and respect him.” (Ruggiero, 1971,
p. 30)

-

“Understand and appreciate your reader’s position. You must know where he stands before
you can hope to reach him.” (Ruggiero, 1971, p. 33)

-

“Begin from a position you have in common with the reader, from a point of agreement rather
than disagreement.” (Ruggiero, 1971, p. 35)

-

“Take a positive approach; whenever possible, build your case instead of tearing down your
opponent’s.” (Ruggiero, 1971, p. 36)

Deze ‘principes’ of adviezen zijn afkomstig uit Ruggiero’s The Elements of Rhetoric, een typisch
voorbeeld van de vele adviesboeken over welsprekendheid en overtuigingskracht. (Ruggiero, 1971)
5

47

-

“In discussing your position on the sharpest points of contention, understate your argument.”
(Ruggiero, 1971, p. 37)

Uit de adviezen van Ruggiero blijkt dus dat een open en zelfs verzoenende houding naar het publiek
toe bijdraagt tot een gezonde relatie met dat publiek en een povere overtuigingskracht terugbrengt. Door
zo mogelijk een eigen redenering op te bouwen met respect voor de meningen en redenringen van het
publiek, bereikt een spreker of schrijver vaak meer dan door op het scherpst van de snede te
discussiëren. (Ruggiero, 1971)

Logos is dus sterk met de inhoud van het betoog verwant, terwijl ethos eerder geassocieerd kan worden
met het beeld dat het publiek van een spreker of schrijver heeft. Pathos, ten slotte, is dan weer veeleer
op het publiek gericht. Meer in het bijzonder spreken pathoselementen – niet zelden stijlfiguren – de
emoties van lezers of luisteraars aan: “[Pathos is een] [t]erm uit de retorica voor de emoties die bij
publiek of lezer opgewekt worden (movere). Bepaalde stijlmiddelen als exclamatio [uitroep] en
hyperbool [overdrijving] worden vaak gebruikt om pathos teweeg te brengen.” (“Algemeen letterkundig
lexicon · dbnl”, z.d.-c) In het Sourcebook on Rhetoric maakt Jasinski bovendien duidelijk dat pathos
voor Aristoteles eerder een noodzakelijk kwaad is: omdat inspelen op de emoties van het publiek
effectief blijkt te zijn, beschouwt Aristoteles het als één van de drie overtuigingsmiddelen. Toch was
pathos voor hem ondergeschikt aan logos, en in zekere mate ook aan ethos. Moderne retorici zoals
Jasinski en Campbell beschouwen de drie pisteis daarentegen veel meer als evenwaardig. Ze erkennen
dat mensen nu eenmaal geen zuiver rationele wezens zijn, en dat overtuiging dus niet alleen via
rationele argumenten (logos) kan gebeuren, maar dat bij overtuigingskracht ook in belangrijke mate
gevoelsmatige elementen (pathos, in zekere zin ook ethos) meespelen:
Based on a set of assumptions that contemporary scholars have described as “faculty
psychology,” Campbell believed that for an advocate to persuade, the advocate had to reach
both the mind (the “understanding”) and the heart (the “will”) of the audience. (Jasinski, 2001,
p. 424)

Samenvattend kunnen we stellen dat de drie overtuigingsmiddelen of pisteis (soms ook: pistis) altijd
in zekere mate in een betoog aanwezig zijn. Logos (inhoud), ethos (imago) en pathos (emotie) gelden
op die manier als elementaire retorische technieken die een spreker of schrijver kan hanteren om zo
effectief mogelijk te overtuigen. Een interessante kanttekening hierbij, ten slotte, is dat er in de
moderne retorica soms ook wel van een vierde overtuigingsmiddel sprake is: ‘mythos’ of vertelling.
Dit concept duidt op het gebruik van verhalen om te overtuigen. Retorici hebben geobserveerd dat
dit overtuigingsmiddel, in de klassieke oudheid bekend maar in de loop der jaren verloren gegaan,
in de hedendaagse retorische praktijk frequent gebruikt wordt. Bij de analyse van teksten die onder
de noemer van de narratieve journalistiek vallen, zoals Tranzyt Antwerpia, kan dit dus ook een
interessant analyse-element opleveren. (Jasinski, 2001)
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2.5.2

Ethos: een bijzonder overtuigingsmiddel

Nu de betekenis van noties als ‘argumentatieleer’, ‘retorica’ en ‘pisteis’ scherpgesteld is, zullen we ons
vervolgens op een van de drie overtuigingsmiddelen focussen, namelijk het ethos. Hoewel de twee
andere pisteis, logos en pathos, ook belangrijke analyse-elementen kunnen zijn, geldt voor Tranzyt
Antwerpia in het bijzonder dat vooral de ethosanalyse interessante en genuanceerde inzichten oplevert,
zo zal ook nog blijken. Vandaar dat we binnen het kader van deze paper ervoor gekozen hebben om
hier op het begrip ‘ethos’ in al zijn complexiteit dieper in te gaan. Hiervoor zullen de ideeën van Ruth
Amossy als leidraad dienen6: zij reikt in eerste instantie verschillende theoretische kaders aan, die elk
via een andere invalshoek datzelfde ethos beschouwen. Op die manier ontstaat een theoretische
discussie, die we hieronder zullen behandelen. Vervolgens zullen we ingaan op het onderscheid tussen
discursief en prediscursief ethos, waarbij ook termen als ‘stereotypering’ aan bod zullen komen. Ten
slotte wordt er nog bij de onderhandeling tussen het literair en het journalistiek ethos bij narratieve
journalisten stilgestaan. In dit onderdeel zal bovendien blijken dat Amossy de klassieke, aristotelische
visie op het ethos opentrekt. Dat doet ze onder andere door de notie van ‘prediscursief ethos’ te
lanceren, of door verder te kijken dan het zuiver talige aspect van de term ‘ethos’.
2.5.2.1

Verschillende theoretische kaders

Voor Amossy valt een brede waaier aan theorieën onder de noemer van ethosstudie: zodra een theorie
de effectiviteit van het discours aan de persoon van de spreker of schrijver koppelt, spreekt zij van een
theoretisch kader voor het ethos. In haar visie op dit overtuigingsmiddel combineert Amossy dan ook
inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Zij stelt bovendien dat de notie van ethos,
oorspronkelijk afkomstig uit de klassieke retorica, tegenwoordig weer aan een opmars bezig is, net
omdat ze in zo veel verschillende studiedomeinen aan bod komt:

Today, the theory linking the efficacy of speech to the authority and credibility of the orator
traverses disciplines: it is to be found at the crossroads of rhetoric, pragmatics, and sociology.
It is thus no wonder that the notion of ethos borrowed from a somewhat forgotten tradition makes
a spectacular comeback under various guises in contemporary theories. (Amossy, 2001, p. 2)

6

De concrete werken van Amossy, die hier als leidraad dienen, zijn:
- Amossy, R. (1999). La notion d’ethos de la rhétorique à l’analyse de discours. In R. Amossy
& J. M. Adam (Red.), Images de soi dans le discours : la construction de l’ethos (pp. 9–29).
Paris: Delachaux et Niestlé;
- Amossy, R. (2001). Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology.
Poetics Today, 22(1), 1–23. https://doi.org/10.1215/03335372-22-1-1;
- Amossy, R. (2002). How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in
Discourse. Poetics Today, 23(3), 465–487. https://doi.org/10.1215/03335372-23-3-465;
- Amossy, R. (2004). La dimension sociale du discours littéraire. L’analyse du discours et le
projet sociocritique. In R. Amossy & D. Maingueneau (Red.), L’analyse du discours dans les
études littéraires (pp. 63–74). Toulouse: Presses universitaires du Mirail;
- Amossy, R. (2010). La responsabilité journalistique. In R. Amossy (Red.), La présentation de
soi : ethos et identité verbale (pp. 200–208). Paris: Presses universitaires de France.
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Om een volledig beeld te krijgen van het ethos volgens Amossy, is het dus nodig om de theoretische
kaders te onderzoeken die ter ondersteuning van haar theorie dienen. Daarom zullen hier de drie
centrale invalshoeken voor ethosconstructie besproken worden. Ten eerste speelt de retorische visie
op ethos een rol in de theorie van Amossy. Het is namelijk zo dat het concept zijn wortels in de
aristotelische argumentatietheorie heeft. Het retorische ethos, zoals het hierboven al aan bod kwam,
vormt als het ware het uitgangspunt voor alle andere wetenschapstakken die zich met het concept
bezighouden:
Toute prise de parole implique la construction d’une image de soi. À cet effet, il n’est pas
nécessaire que le locuteur trace son portrait, détaille ses qualités ni même qu’il parle
explicitement de lui. Son style, ses compétences langagières et encyclopédiques, ses
croyances implicites suffisent à donner une représentation de sa personne. Délibérément
ou non, le locuteur effectue ainsi dans son discours une présentation de soi. (Amossy, 1999,
p. 9)

Jasinski voegt hier nog aan toe dat ethos niet met geloofwaardigheid vereenzelvigd mag worden.
Hoewel retorici op het einde van de twintigste eeuw de neiging vertoonden om beide termen aan elkaar
gelijk te stellen, blijft ethos veel breder dan louter de geloofwaardigheid van de spreker of schrijver. Die
geloofwaardigheid is weliswaar een deelaspect van het ethos, maar daarnaast spelen ook nog andere
‘deelindrukken’ (cf. supra) een rol. (Jasinski, 2001)

Ten tweede kan ethos vanuit een sociologische hoek benaderd worden. Twee vertegenwoordigers van
dit perspectief zijn Pierre Bourdieu en Erving Goffman. Volgens Bourdieu schuilt de kracht van taal niet
zozeer in haar inherente kenmerken, maar veeleer in de sociale omstandigheden en de machtsrelaties
die de taaluiting omkaderen. Erving Goffman concentreert zich dan weer op het interactionele aspect
van discours, maar volgens hem moet een discoursanalyse rekening houden met zowel de inherent
talige kenmerken als met de machtsrelaties die zich rond het discours ontplooien. In het verlengde van
de visies van Bourdieu en Goffman bevindt zich de theorie van Dominique Maingueneau. Die laatste
stelt dat elke talige vorm van zelfrepresentatie van de zogenaamde scène d’énonciation of enunciation
scene afhankelijk is. Deze ‘discursieve situatie’ valt volgens Maingueneau in drie deeldimensies uiteen:
de global scene, de generic scene, en de scenography.7 De centrale idee van Maingueneau is dan ook
dat de ethosconstructie van een spreker of schrijver sterk afhankelijk is van de rol die hij of zij in de
‘scène’ of discursieve situatie vertolkt.

7

De global of enclosing scene verwijst naar de grote discoursdomeinen in de maatschappij (bv.
religieus discours, medisch discours). De generic scene verwijst naar de verschillende rollen die
mensen in een discursieve situatie aangemeten krijgen, maar ook naar de spatio-temporele context.
De scenography verwijst dan weer naar een set van bestaande scenario’s waaruit een spreker in een
bepaalde situatie kan kiezen. (Amossy, 2001; Maingueneau, 2011)
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Ten derde kunnen we het concept ethos vanuit de hoek van de pragmatische semantiek benaderen.
Binnen deze wetenschappelijke discipline schuift Amossy collega-academicus Oswald Ducrot naar
voren, die een duidelijke pragma-semantische visie op het ethos heeft. Hij gaat uit van een theorie van
polyfonie en draagt zo bij tot een multidisciplinaire visie op ethosconstructie. Voor Ducrot staat het ethos
dan ook los van de sociale status van de spreker of schrijver. In die zin onderscheidt hij dus meerdere
discursieve ‘stemmen’: enerzijds de stem van de spreker (die de verantwoordelijkheid voor het betoog
draagt), anderzijds de stem van auteur (die het betoog geproduceerd heeft). In sommige gevallen
verwijzen spreker en auteur weliswaar naar eenzelfde individu, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan politieke speeches die door een ghost writer geschreven worden, maar door
een politicus of politica aan het publiek voorgesteld worden. De ghost writer heeft de tekst dan wel
geschreven, toch is het degene met het politiek mandaat die de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud
draagt:

Oswald Ducrot thus defines ethos as a discursive phenomenon not to be confused with the
social status of the empirical subject. His theory of polyphony illustrates quite clearly the
difference between the speaker, to whom is imputed the responsibility for the utterance, and the
empirical author, who has produced it, respectively designated as being of discourse and being
in the world. (Amossy, 2001, p. 2-3)

Amossy koppelt ten slotte de verschillende theorieën van elke discipline aan elkaar door te benadrukken
dat ze elkaar aanvullen, eerder dan dat ze elkaar tegenspreken. De pragmatische en de sociologische
visie beschouwen elk een ander aspect van het ethos, terwijl de retorische visie de kloof tussen
pragmatiek en sociologie weet te dichten door als uitgangspunt te fungeren:
Thus the pragmatists’ ethos, descended from Aristotle, is constructed within verbal interaction
and is purely internal to discourse; the sociologists’ ethos, on the other hand, is inscribed in a
symbolic exchange governed by social mechanisms and external institutional positions. In a
perspective opened up by rhetoric, however, these two approaches can be complementary
rather than conflictual. (Amossy, 2001, p. 5)
2.5.2.2

Discursief ethos, prediscursief ethos en stereotypering

Zoals we hierboven al kort aangegeven hebben, wijst ook Jasinski in zijn Sourcebook on Rhetoric op
de enigszins problematische, aristotelische visie op ethos. Volgens Aristoteles beperkt ethos zich
namelijk tot datgene wat in het betoog zelf de spreker of schrijver karakteriseert. Op die manier ontkent
Aristoteles niet alleen het psychologische aspect van het overtuigingsmiddel (ook het imago van de
spreker of schrijver in de hoofden van lezers of luisteraars valt onder de noemer ‘ethos’), maar gaat hij
ook volledig voorbij aan de mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid van een vooringenomen publiek.
Een publiek heeft immers vaak niet alleen over het topic a priori een bepaalde mening, maar evenzeer
ook over de spreker of schrijver van het betoog:
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Among the many topics that have stimulated discussion, one specific concern is Aristotle's
limitation of ethos as proof to the manner in which character is made manifest in the speech.
Scholars have suggested that attributes of a speaker's character not present in the speech—
say, the speaker's reputation for donating to charity—will have an impact on his or her ability
to persuade an audience. (Jasinski, 2001, p. 230)
Deze al te enge visie van Aristoteles op het concept ‘ethos’ verwerpt Amossy dan ook. Een belangrijk
inzicht is in dat opzicht dat zij de strikte scheiding tussen tekst en context afwijst; volgens haar zijn tekst
en context juist onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een betoog kan namelijk niet in het luchtledige
plaatsvinden, maar is altijd in een zekere spatio-temporeel bepaalde cultuur ingebed:
Dans cette perspective, il ne peut y avoir de coupure entre texte et contexte. L’œuvre dit la
société de son temps dans la mesure où le « travail textuel » tantôt déjoue les pièges du
déjà-dit et des idées reçues, tantôt laisse percevoir des tensions et des apories 8 révélatrices
d’un impensé. (Amossy, 2004, p. 63)

Aangezien Amossy de context als een volwaardig onderdeel van de tekst beschouwt, kunnen we die
context ook als communicatieve situatie of zelfs als scène voor de taaluiting zien. De reële context
waarin een spreker of schrijver zich bevindt, dient dan met andere woorden ook als uitgangspunt in het
betoog. Door die zienswijze aan een theorie voor ethos te relateren, ontstaat een model waarin het
ethos uiteenvalt in twee soorten, namelijk discursief en prediscursief ethos:

The prior ethos is only the background against which ethos is built in the discourse through
verbal means. In the framework of a given generic scene, the speaker proceeds to set in
place an image of self which corresponds to a preexistent assignment of roles. […] The
discursive ethos is built at the level of uttering. […] The construction of an ethos in the
discourse often aims to displace or modify the prior image of the speaker. (Amossy, 2001,
p. 20)

Volgens Amossy komt het prediscursief ethos met andere woorden overeen met het imago van de
spreker of schrijver alvorens het betoog begint: meestal heeft een publiek zich dus al een beeld van de
redenaar in kwestie gevormd. Het discursief ethos is er dan op gericht dat prediscursief ethos te
bevestigen en versterken (indien de redenaar al een positief imago geniet), of het net te ontkrachten
(indien de redenaar een eerder negatief imago met zicht meedraagt). Dominique Maingueneau heeft
bovendien een schema opgesteld waarin hij het discursief ethos nog verder verdeelt in een ethos dit
(ethosconstructie door expliciete referenties aan de spreker of schrijver) en een ethos montré

Het Algemeen letterkundig lexicon definieert de term ‘aporie’ als volgt: “Term uit de filosofische
traditie ter aanduiding van een onoplosbaar probleem, of van de besluiteloosheid en onbeslisbaarheid
(dubitatio) die een dergelijk probleem ons kan bezorgen.” (“Algemeen letterkundig lexicon · dbnl”, z.d.d)
8
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(ethosconstructie door impliciete referenties aan de redenaar). (Maingueneau, 1999) Dat schema ziet
er als volgt uit:

Figuur 8: Schematisering van het concept ‘ethos’ (Uit:
Maingueneau, 1999, p. 91)

Bovenstaand schema toont niet alleen de verschillende deelaspecten van het concept ‘ethos’, maar
suggereert bovendien ook dat al die deelaspecten samen bijdragen tot de vorming van zogenaamde
‘stereotypen’. (Maingueneau, 1999) Ook andere academici zien een duidelijk verband tussen de termen
‘ethos’ en ‘stereotype’, vandaar dat het relevant is om dieper in te gaan op de betekenis van dat laatste.
Voor Amossy duidt het procedé van stereotypering op de neiging van mensen om gebruik te maken van
collectieve vaste denkschema’s die als uitgangspunt fungeren om de werkelijkheid te percipiëren en
interpreteren:

Stereotyping consists of perceiving and understanding the real through a preexistent cultural
representation, a fixed collective schema. A concrete individual is thus perceived and
evaluated as a function of the preconstructed model diffused by the community of the
category in which they place that individual. (Amossy, 2001, p. 7)
Uit deze definitie blijkt bovendien dat de eerder negatieve connotatie rond het begrip ‘stereotype’ vanuit
een retorisch oogpunt volledig ontkracht wordt. Dankzij bovenstaande definiëring krijgt het concept
‘stereotypering’ inderdaad een argumentatieve relevantie aangemeten. Amossy stelt namelijk dat een
publiek stereotypen nodigt heeft om zich op die manier een beeld te kunnen vormen van de spreker; ze
dienen dus als een soort ankerpunt om de realiteit te kunnen vatten. Een spreker of schrijver die dit
beseft, kan handig inspelen op bestaande stereotypen om op die manier zijn of haar imago op te
poetsen, wat de overtuigingskracht dan weer alleen maar ten goede kan komen.
2.5.2.3

Narratieve journalisten: journalistiek versus literair ethos

In het kader van haar theorie voor ethosconstructie raakt Amossy een kwestie aan die in deze paper al
eens aan bod kwam, namelijk het spanningsveld tussen conventionele en narratieve journalistiek. Zo
legt ze uit dat net die ethosconstructie een belangrijke verklaring is voor het schijnbare schisma tussen
conventionele en narratieve journalistiek, dat met name door de conventionele journalistiek in ere
gehouden wordt. Typisch voor conventionele journalisten is dan ook dat ze zichzelf het imago van
neutrale en onpartijdige verslaggever aanmeten, en daarbij proberen zichzelf uit de tekst weg te
gummen. Het ethos van een conventionele journalist is volgens Amossy met andere woorden gestoeld
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op diens schijnbare afwezigheid in de tekst. In één adem voegt ze daar wel aan toe dat dit eigenlijk niet
meer dan een poging is: het is onmogelijk om absoluut geen sporen van ethos in een tekst achter te
laten. Toch is net dat de idee die conventionele journalisten hun lezers willen voorhouden, omdat het in
zekere zin ook de perceptie van het objectivity regime (cf. supra) in stand houdt:
La tentative de gommer les traces de l’ethos ne met pas seulement en cause les questions
d’autorité et de légitimité traitées ci-dessus. Elle les relie au problème de la prise en charge de
l’énoncé et à la responsabilité énonciative qui en découle […] On sait que la neutralité y est
synonyme d’impartialité, et qu’une certaine déontologie demande au journaliste de transmettre
les faits sans intervenir ni prendre parti. Les articles d’information sont distingués des articles
d’opinion au gré d’une division qui se veut claire et nette. (Amossy, 2010, p. 200)

Amossy duidt hier dus ook op de strikte scheiding tussen feit en opinie, waaraan de conventionele
journalistiek sterk vasthoudt. Die reflex is evenzeer een symptoom van de halsstarrige instandhouding
van het objectivity regime via ethosconstructie: wie zichzelf volledig uit de tekst weggumt, schrijft
feitelijke stukken. Wie dat niet doet, wordt naar de opiniesectie doorverwezen. Voor Amossy houdt het
objectivity regime echter een dubbele beperking voor zogenaamd ‘feitelijke’ stukken in. Zuivere
informatieoverdracht die de afwezigheid van bias combineert met de afwezigheid van een zekere vorm
richtinggevende denkbeelden, is volgens haar dan ook een zinloze onderneming: de poging om het
objectivity regime in stand te houden is dubbelop, en doet bovendien afbreuk aan de kwaliteit van de
teksten:
Cette double contrainte – le nécessité de transmettre une information non biaisée et
l’impossibilité de dire sans orienter – explique que les dénonciations de l’objectivité de la presse
soient aussi récurrentes que vaines. […] Il s’agit […] de voir comment l’écriture gère une tension
qui lui est constitutive. (Amossy, 2010, p. 200)

Amossy is dus geen pleitbezorger voor de claim van journalisten dat ze de lezer een spiegel van de
werkelijkheid kunnen voorhouden. In het kader van haar theorie rond ethosconstructie stelt ze dat totale
objectiviteit – en dus een absoluut waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid – onmogelijk is
omdat een totale afwezigheid van ethos evenzeer onmogelijk is, zoals hierboven al kort werd
aangehaald. In haar ogen is er dan ook niets mis met een reporter die zijn of haar stem in een tekst laat
doorklinken, zoals dat ook in de narratieve journalistiek gebeurt door bepaalde narratieve technieken te
hanteren. Met name bij ooggetuigenverslagen ziet Amossy het gebruik van literair geïnspireerde
technieken als een uitgelezen kans om de eigenheid van een situatie beter weer te geven:
Cet ethos de reporter sur le terrain, de témoin oculaire, confère d’emblée une crédibilité à celui
qui prend la plume sans se désigner. S’il s’efface, semble-t-il, ce n’est pas pour se dissimuler ;
c’est pour laisser parler les faits qu’il déroule aux yeux du public. […] S’il donne à son écriture
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un tour littéraire, ce n’est pas pour basculer dans la fiction, mais au contraire pour donner à une
scène son relief particulier. (Amossy, 2010, p. 205)

Dat Amossy voor onder andere ooggetuigenverslagen in een eerder narratief journalistieke benadering
heil ziet, neemt echter niet weg dat narratieve journalisten zich in een vaag afgebakende grijze zonde
tussen conventionele journalistiek en literatuur bevinden. Dat heeft ook zijn weerslag op het ethos van
deze journalisten. Net omdat de journalistiek en haar objectivity regime van oudsher op
ethosgeoriënteerde waarden als betrouwbaarheid gestoeld zijn, kan het voor narratieve journalisten een
boeiende uitdaging zijn om dat journalistiek ethos met een eerder literair georiënteerd ethos in harmonie
te brengen. Beide soorten ethos lijken immers in zekere zin met elkaar te conflicteren:

Journalism is strongly affected by elements of ethos such as competence, trustworthiness,
and intellectual integrity. […] A significant challenge to literary journalism is how to respond to
this shifting professional ethos of the writer and the narrator. (Van Belle, 2013, p. 250)

[W]ie van de conventionele journalistieke stijl wil afstappen en zogenaamd literaire elementen
wil inschakelen, introduceert daarmee onvermijdelijk een suggestie van fictie en verbeelding
en zet daarmee zijn journalistieke geloofwaardigheid op het spel. (Van Belle, 2015, p. 144)

Een bijzonder aspect dat de ethosconstructie van journalisten mee beïnvloedt, is de omgang van de
journalisten met hun bronnen. Vooral binnen de narratieve journalistiek kan die relatie tussen journalist
en bron in sommige gevallen dan ook problemen of toch minstens uitdagingen opleveren. In ieder geval
is duidelijk dat narratieve journalisten op een heel andere manier met hun bronnen omgaan, in die zin
dat de ‘kritische afstand’ (die voor objectiviteit garant moet staan) vaak wegvalt. De uitdaging voor veel
narratieve journalisten zit echter wel in het vinden van een evenwichtige afstand ten opzichte van hun
bronnen:
Met een doorgedreven duoverhaal als dit wijkt Joris9 af van meer traditionele vormen van
(reis)journalistiek waarbij de plot zich bijvoorbeeld ontvouwt rond allerlei verschillende
ontmoetingen die de neutraliteit en de kritische afstand van de journalist-verteller beter kunnen
garanderen. (Van Belle, 2015, p. 146)

Volgens Robert Alexander is het precies de journalistieke obsessie met objectiviteit die allerlei
beperkingen dicteert en een soort vervreemding teweegbrengt tussen de journalist en zijn bron.
Journalisten die zich daartegen willen verzetten kunnen zich van de weeromstuit juist helemaal
in hun bron verliezen. (Van Belle, 2015, p. 154)

9

Het gaat hier om Lieve Joris, een narratief journaliste, die in haar boek De poorten van Damascus
een duoverhaal opzet waarin zowel zijzelf als haar vriendin Hala een hoofdrol spelen. (Van Belle,
2015)
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Samenvattend kunnen we dus stellen dat de ethosconstructie van narratieve journalisten in zekere zin
een evenwichtsoefening is; het is een onderhandeling tussen het ethos van de waarheidsgetrouwe
journalist en dat van de verhalende literator. Vandaar ook dat het een specifieke analysemethode vergt
om een goed beeld van zulke complexe gevallen van ethosconstructie te krijgen. Een retorisch
geïnspireerde methode om zo’n analyse te realiseren, is ook van Ruth Amossy afkomstig. Zij stelt – de
noties van discursief en prediscursief ethos indachtig – een analysemodel voor waarin zowel
tekstexterne als -interne factoren in rekenschap gebracht worden:

This complex position calls for a perspective that combines textual and extratextual factors.
[…] Amossy proposes a rhetorical point of view, not in the least because the appeal to the
audience and the process of persuasion each play a significant role in the creation of ethos.
The effectiveness of discourse is neither exclusively external (institution), nor purely internal
(language), she claims, and it plays simultaneously at different levels. (Van Belle, 2013, p.
251)
2.5.3

Samenvatting

In dit hoofdstuk bespraken we een aantal basistermen die nodig zijn voor een goed begrip van de
retorica. Zo werd eerst en vooral duidelijk dat de retorica een van de drie grote perspectieven op
argumentatieleer is. Daarnaast is er ook nog het logische perspectief (waarin het om geldige
argumenten draait) en het pragma-dialectische perspectief (waarin de argumenten vooral aanvaardbaar
moeten zijn). Binnen de retorica staat het begrip ‘effectiviteit’ dan weer centraal: persuasieve teksten
worden beoordeeld op basis van het effect dat de argumentatie op het publiek heeft. Binnen de retorica
spelen onder meer de noties van ‘doxa’/’doxische elementen’ en ‘topoi’ een belangrijke rol: wie
overtuigend wil schrijven of spreken, moet inzicht hebben in de manier waarop betogen zich tot een
achtergrond van algemeen aanvaarde denkbeelden verhouden. Verder kwamen ook nog de pisteis aan
bod: logos is boodschap-georiënteerd en staat voor het inhoudelijke en rationele, ethos is zendergeoriënteerd en reflecteert in zekere zin het imago van die zender, pathos is ontvanger-georiënteerd en
richt zich op elementen die de emoties van die ontvanger(s) beroeren.

In het tweede deel van dit hoofdstuk hebben we de focus op een van de pisteis gelegd, namelijk ethos.
Aan de hand van de inzichten van Ruth Amossy bespraken we eerst een aantal wetenschappelijke
disciplines, die elk hun theoretisch kader voor het concept ‘ethos’ hebben. Op die manier ontstaat een
meerlagige ethostheorie met inzichten uit de retorica, de sociologie, en de pragmatische semantiek.
Daarna keken we naar het onderscheid tussen discursief (tekstueel) en prediscursief (contextueel)
ethos, ook hier aan de hand van de theorie van Amossy. Ten slotte besteedden we nog aandacht aan
het bijzondere ethos van narratieve journalisten. Aangezien zij in hun ethosconstructie tussen het
journalistieke en het literaire aspect moeten onderhandelen, is het met name in narratief journalistieke
teksten relevant om zowel de tekst als de context van een stuk te analyseren.
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3 Inhoudsanalyse
3.1

Tranzyt Antwerpia: op het kruispunt van verschillende genres

In Tranzyt Antwerpia – Reis in het spoor van de Red Star Line vertellen journalist Pascal Verbeken en
fotograaf Herman Selleslags het verhaal van Benjamin Kopp. Het is een focusverhaal, in die zin dat
het verhaal van Kopp model staat voor dat van een hele groep mensen. Maar uitgerekend van Kopp
zijn de memoires bewaard gebleven: die slaan Verbeken en Selleslags er dan ook op na om Kopps reis
te reconstrueren. Verbeken is bovendien transparant over die status van focusverhaal: doorheen het
boek gebruikt hij meerdere keren de metafoor van het water om te illustreren hoe hij een heel thema
probeert te belichten door middel van het verhaal van één persoon:

Het was het bekende beeld van de waterdruppel en de oceaan: je kleine verhaal spiegelde
het grote epos van talloze andere Europese emigranten. Alleen al vanuit jouw tsaristische
Rusland vertrokken ongeveer 2,8 miljoen landverhuizers naar de Verenigde Staten. Een
exodus. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 8)

Je persoonlijke lotgevallen in de zomerdagen van 1911 losten op in een veel groter verhaal.
Je werd één druppeltje in de machtige stroom van landverhuizers. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 207)

Wat bovendien ook zal blijken, is dat Verbeken het verhaal van Kopp nu en dan aanvult met anekdotes
van andere historische figuren, van lotgenoten. Dat doet hij vooral om lacunes in het de memoires van
Kopp in te vullen. Zo geeft Kopp bijvoorbeeld maar weinig bruikbare informatie over zijn reis door
Duitsland. Hij was toen dolverliefd, zo blijkt. Verbeken lijkt zich niet aan die lacunes te storen, maar
probeert ze nuchter en pragmatisch op lossen door zich op informatie van anderen te baseren. In het
boek legt hij deze kwestie zelf als volgt uit:

Overigens, het klopt niet helemáál dat je niets over je reis door Duitsland te melden had.
Integendeel, je schreef zelfs bladzijden vol, lyrisch en verheven, over één onderwerp: een
meisje dat toevallig in je treincoupé kwam te zitten. Risa heette ze. En ze ging ook naar
Antwerpen. […] Ik begrijp je verdwazing. En weet je, eigenlijk is het helemaal niet erg dat we
in je memoires verder niets te weten komen over de passage door Duitsland. Er bestaan
toch genoeg opgetekende herinneringen van andere emigranten, zodat we ons een
voorstelling kunnen maken van jouw reis door Duitsland. (Verbeken & Selleslags, 2013, p.
207)

Tranzyt Antwerpia is ook een (achterna)reisverhaal. Zo wordt er over de reis van Benjamin Kopp
verteld. Benjamin werd in 1898 als Mejer Ber Kopp geboren in het Poolse dorp Nowe Miasto nad Pilicą
(een tachtigtal kilometer ten zuiden van hoofdstad Warschau). In 1911 is hij door het Europese
vasteland gereisd, van zijn geboortedorp naar havenstad Antwerpen, om met een schip van de Red
Star Line naar de Verenigde Staten te varen en zich daar permanent te vestigen. In de vroege twintigste
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eeuw was dat niet ongewoon: veel (Oost-)Europeanen reisden via West-Europese havensteden door
naar Noord-Amerika om daar een nieuw leven te beginnen. Daarnaast komt de reis van Verbeken en
Selleslags zelf aan bod, die tot stand gekomen is door Kopp ‘achterna’ te gaan, een motief dat wel vaker
in de narratieve journalistiek voorkomt.10 Een belangrijke opmerking daarbij is dat de reis van Verbeken
en Selleslags niet volledig identiek aan die van Benjamin is. Zo moet Kopp via Duitsland naar België
gekomen zijn, maar omdat hij daar niets over schrijft in zijn memoires, kan dit deel van de reis ook niet
overgedaan worden. Aan de andere kant maken Verbeken en Selleslags een aantal omwegen die Kopp
niet gemaakt heeft. In het eerste hoofdstuk legt Verbeken uit waarom:

Trouw aan het adagium der reizigers nemen we graag omwegen. Niet wegens het
romantische idee dat je jezelf pas kunt vinden als je jezelf eerst verliest – uitslag en gekrulde
tenen krijg ik van die schwärmerige onzin. Onze omwegen hebben, welja, een journalistieke
noodzaak. Na alle lof die ik je memoires heb toegezwaaid, is het ook een nuchtere
vaststelling dat ze hiaten vertonen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 12)

Verbeken claimt hier dus dat zijn omwegen vanuit een journalistieke reflex zijn ingegeven. Op die manier
geeft hij al heel snel in het boek te kennen dat dit verhaal ook onder de noemer van de (narratieve)
journalistiek valt. Als Kopp in zijn memoires bepaalde elementen achterwege laat, dan is het immers
een journalistieke plicht om die informatie op een andere manier te vergaren, namelijk via omwegen.
Aan die omwegen van Verbeken is echter ook een ideologisch aspect verbonden; de omweg naar
Auschwitz is de belangrijkste illustratie daarvan. Het elfde hoofdstuk van het boek is namelijk volledig
aan een bezoek aan Auschwitz-Birkenau toegewijd. Verbeken verkent er samen met zijn reisgezel
Herman Selleslags en Nederlands auteur Hans Citroen de omgeving en het voormalige
concentratiekamp. Op die manier diept Verbeken het verleden van de joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog op, een aspect van de geschiedenis dat in principe niets met het levensverhaal van Kopp
te maken heeft: die was ten tijde van die oorlog immers al in de Verenigde Staten. Verbeken voelde
blijkbaar toch de behoefte om de gruwelen van Auschwitz aan te kaarten, waarbij Kopps reis slechts als
opstapje diende, bijna als excuus om toch maar op die locatie te passeren en het relaas van de Tweede
Wereldoorlog te doen. Een andere interessante vaststelling is bovendien dat de opvatting van Verbeken
in zekere zin tegen die van Youngs indruist: daar waar Youngs de innerlijke reis als één van de
belangrijke pijlers van het reisverhaal beschouwt (cf. supra), lijkt Verbeken dit van in het begin volledig
te verwerpen. Aan het begin van zowat iedere omweg legt hij wel verantwoording aan de lezer – en aan
Benjamin Kopp – af en legt hij uit wat hem ertoe heeft aangezet deze of gene omweg te maken. Hoe
Verbeken zich precies voor zijn omwegen verantwoordt, en daarbij toch ook een enigszins ideologische
insteek te kennen geeft, blijkt uit volgende citaten:

Andere voorbeelden van zulke ‘achternareisverhalen’ zijn Reizen zonder John (waarin Geert Mak
de reis van John Steinbeck overdoet) en Reizen met Herodotos van Ryszard Kapuściński.
10
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Voor ik verder je spoor zou volgen vanaf het station van Tomaszów, wilde ik eerst nog een
paar dagen in Warschau blijven. Het benieuwde me wat er over jou en de verdwenen joodse
gemeenschap van Nowe Miasto terug te vinden was in de archieven van het Emanuel
Ringelblum Jewish Historical Institute. Bovendien belichaamt Warschau in zijn totale
vernietiging het Europa dat je achterliet. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 67)

Wat had dit Auschwitz te maken met de geschiedenis van de Red Star Line, een verhaal
van hoop, verwachting en wenkende horizonten? [...] Het is een ironie der geschiedenis waar
je als reporter bij toeval tegenaan botst en die je vervolgens duizelig achterlaat. Precies hier
in Auschwitz-Birkenau, op de plaats waar zo veel Oost-Europese joden via Antwerpen naar
Amerika vertrokken, arriveerden wat later transporten met Antwerpse joden op de
Judenrampe. De poort naar het paradijs was evenzeer de poort naar de hel. Een draaideur.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 148)
Het boek doet bovendien ook nog eens aan een briefroman denken: “[Een] [r]oman die bestaat uit
gefingeerde brieven van één of meer fictieve personages, ook wel epistolaire (Lat. epistola = brief)
roman of roman in brieven genoemd.” (“Algemeen letterkundig lexicon · dbnl”, z.d.-e) Ook Tranzyt
Antwerpia is opgebouwd uit zulke gefingeerde brieven, namelijk brieven van Pascal Verbeken aan de
dertienjarige Benjamin Kopp. Dat blijkt uit een aantal formele kenmerken: elk hoofdstuk begint met de
aanduiding ‘n-de brief’ en de aanhef ‘Beste Benjamin Kopp’, en eindigt met de formule ‘Gegroet’.11 In
de ‘brieven’ zelf werkt Verbeken daarnaast ook nog eens met heel frequente aansprekingen van het
personage Kopp; Verbeken treedt als het ware in interactie met een dertienjarige versie van een
bestaand historisch personage dat intussen overleden is. Zo ontstaat er een interessant spel met tijd en
taal, waarop we in de volgende secties nog dieper zullen ingaan.

Tranzyt Antwerpia is dus een boek dat zich op het kruispunt van verschillende genres bevindt. Het is
een focusverhaal, een reisverhaal, een narratief journalistiek stuk, en in zekere zin zelfs een briefroman.
Deze symbiose van genres maakt het boek interessant om nader te bestuderen. In het vervolg van deze
analyse zullen we dan ook niet alleen bij de narratieve kenmerken van dit veelzijdige werk stilstaan,
maar ook bij de retorische aspecten die erin naar voren komen.

11

De aanhef en de slotformule kunnen we bovendien ook als anaforen bestempelen.
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3.2

Narratieve analyse

Omdat een detailanalyse van alle narratieve aspecten van het hele boek te ver zou voeren, hebben we
gekozen voor een selectie van die aspecten, die specifiek voor dit boek relevant zijn. Dat is een
gevestigd gebruik binnen het onderzoeksdomein van de narratologie:

In heel wat gevallen kan de structuralistische narratologie wél bijdragen tot een
gedetailleerde analyse van vorm en inhoud van een verhalende tekst. […] De lezer zal zelf
moeten beslissen waar de analyse stopt, met welke eenheden ze werkt (bijvoorbeeld:
hoofdstukken of kortere taferelen), hoe relevant sommige detailanalyses kunnen zijn
enzovoort. (Herman & Vervaeck, 2005, p. 104)
In de analyse die volgt, zullen de schema’s van het structuralisme veeleer als leidraad dienen voor een
analyse die zo veel mogelijk op maat van het concrete boek gemaakt is. Het is een soort kapstok
waaraan we de belangrijkste kenmerken van het boek zullen ophangen. De accuraatheid van de
analyse primeert in die zin dus op de volledigheid ervan, die in geen geval geclaimd wordt.
3.2.1

Het diepteniveau: geschiedenis

Binnen het geschiedenisniveau speelt de analyse van Tranzyt Antwerpia zich – zoals aangekondigd –
op drie domeinen af: de sequentie van acties en gebeurtenissen, de actants, en de setting. In het
onderdeel over acties en gebeurtenissen zullen we dieper ingaan op de verschillende verhaallijnen
binnen het boek en de manier waarop die zich tot elkaar verhouden. Het onderdeel over de actants
focust op drie schema’s die aan de hand van verschillende ‘doelen’ een zo volledig mogelijk beeld van
alle actantiële rollen bieden. Bij de settinganalyse zullen we onderzoeken hoe tijd en ruimte zich op de
verschillende tekstniveaus in het boek tot elkaar verhouden.
3.2.1.1

Acties en gebeurtenissen

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het geschiedenisniveau als het ware een tijdslijn is, waarop alle
acties en gebeurtenissen chronologisch geordend staan, zonder dat die volgorde altijd in de concrete
tekst behouden moet blijven. In het geval van Tranzyt Antwerpia lopen er drie geschiedenislagen
doorheen het boek, waarop alle acties en gebeurtenissen gesitueerd kunnen worden. De eerste
geschiedenislaag (voortaan: G1) is die van Pascal Verbeken en Herman Selleslags: deze geschiedenis
begint bij het lezen van Kopps memoires en eindigt bij het schrijven van het boek, met daartussen de
reis die ze samen maakten. Daarbij maken we echter wel abstractie van twee verhaalelementen:
Selleslags reis naar Rusland en Verbekens reis met een ‘Polenbusje’. Beide verhaalelementen zullen
later nog aan bod komen, maar hier volstaat het voorlopig te vermelden dat beide verhaalelementen
weliswaar tot G1 behoren, maar in de tijdsanalyse toch nog bijzondere aandacht verdienen.
Schematisch ziet deze geschiedenislaag er als volgt uit:
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Figuur 9. De eerste geschiedenislaag (G1) in Tranzyt Antwerpia

De tweede geschiedenislaag (voortaan: G2) is die van Benjamin Kopp: deze geschiedenis begint dan
weer in diens kindertijd en eindigt bij het opschrijven van zijn memoires, niet lang voor zijn dood.
Schematisch ziet Kopps geschiedenislaag er als volgt uit. Merk daarbij meteen op dat deze
geschiedenislaag heel wat minder gedetailleerd dan G1 is:

Figuur 10. De tweede geschiedenislaag (G2) in Tranzyt Antwerpia

De derde geschiedenislaag (voortaan: G3) is dan weer de algemene geschiedenis, de reële
wereldgeschiedenis zoals die door historici bestudeerd wordt. Deze geschiedenis fungeert als het ware
als meesterverhaal waartegen de persoonlijke geschiedenissen van Pascal Verbeken en Herman
Selleslags (G1), en van Benjamin Kopp (G2) zich afzetten. Aangezien de algemene wereldgeschiedenis
uiteraard veel te uitgebreid is om in haar volledigheid aan bod te laten komen, is de derde
geschiedenislaag het resultaat van een selectie door Verbeken. Opvallend daarbij is dat het relaas van
de wereldoorlogen – en dan vooral de Tweede Wereldoorlog – een prominente plaats in deze selectie
inneemt. Op die manier wordt Verbekens reeds aangehaalde ideologische insteek enigszins bevestigd:
het was hoe dan ook een bewuste keuze van Verbeken om via Kopps reis het verhaal van de joden in
de Tweede Wereldoorlog in het boek te smokkelen, om allicht op die manier de gruwelen aan te kaarten
waar de achterblijvers mee te maken kregen, en waar Kopp aan ontsnapt is. Hieronder volgt nog een
schematische voorstelling van de G3 van Tranzyt Antwerpia, waaruit blijkt welke geschiedeniselementen Verbeken precies selecteerde:
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Figuur 11. De derde geschiedenislaag (G3) in Tranzyt Antwerpia

Omdat de acties en gebeurtenissen met name voor de tijdsanalyse erg belangrijk zijn, lijkt het om
duidelijkheidsredenen nuttig om meteen aansluitend op bovenstaand overzicht van de drie
geschiedenislagen weer te geven hoe die zich in het concrete verhaal manifesteren. Door deze
‘verhaalstructuur’ schematisch weer te geven, maken we hiermee alvast een kleine sprong naar het
structuralistische tussenniveau; die is echter nodig om de tijdsanalyse zelf op een heldere en efficiënte
manier te kunnen uitvoeren. Een eerste vaststelling die we hier namelijk al moeten doen, is dat G1 de
leidraad van het boek vormt, waartussen de twee andere geschiedenislagen geweven zijn. Door G1
(‘heden’) als uitgangspunt te nemen en G2 en G3 (‘verleden’) in te bedden, ontstaat een spanningsveld
tussen heden en verleden, dat als doel heeft de geschiedenis te actualiseren. Op het inhoudelijke aspect
van de (maatschappelijke) actualisering zullen we in de retorische analyse verder ingaan, maar
vormelijk gezien gebeurt ze niet enkel op het macroniveau, dat deze schema’s weergeven. Zelfs op het
niveau van alinea’s, zinnen en zinsdelen vindt er een constante wisselwerking tussen heden en
verleden, tussen G1 en G2/G3 plaats. Die wisselwerking op het microniveau wordt overigens in de
volgende passage geïllustreerd:

De dag van je vertrek, die negende september 1911, was de lucht boven Antwerpen van het
blauwste blauw dat je ooit gezien had. En zo hoort het ook in de romantische verbeelding van
een jongen die zo meteen afreist naar iets wat lijkt op het paradijs. Vanochtend kleurde de
lucht onbestemd grijs met donkere vegen. Boven de havendokken begonnen de meeuwen
nerveus rond te vliegen. Er was regen op komst. Of bedreven ze hun luchtacrobatiek ter ere
van onze laatste uren in jouw spoor? (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 247)

Hoe die drie geschiedenislagen dan precies met elkaar verbonden zijn in het boek, is gestructureerd
weer te geven in een schema van de verhaalstructuur. Omdat de wisselwerking tussen de
geschiedenislagen op verschillende tekstniveaus plaatsvindt, beperken we ons hier tot een
schematische weergave van de grote lijnen; onderstaand schema geeft dan ook de macrostructuur van
de verhoudingen tussen G1, G2 en G3 weer. Het boek wordt hoofdstuk per hoofdstuk overlopen, met
telkens een verwijzing naar de plaats waarop het hoofdstuk zich concentreert. De elementen uit de
geschiedenislaag van Verbeken en Selleslags (G1) zijn in het zwart aangeduid, de elementen uit Kopps
geschiedenislaag (G2) zijn in het blauw aangeduid, en de elementen uit G3 zijn in het rood aangeduid.
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Wanneer een element via een inspringing onder een ander element valt, betekent dit dat het element
sterk in het bovengeschikte element ingebed zit:
1) WARSCHAU
- startpunt reis: reflectie op memoires Kopp en insteek van reis
+ historisch kader
2) NOWE MIASTO
- aankomst in NM: ontmoeting met locals + plaatselijke sfeer opsnuiven
- het leven van de kleine Kopp
3) NOWE MIASTO
- het afscheid van Kopp
- rondleiding in NM
+ beschouwingen over WO I en WO II in Polen
4) NOWE MIASTO
- verdere verkenning van de streek
5) TREBLINKA
- bezoek aan het concentratiekamp
+ het verhaal van Chil Rajchman
+ beschouwingen over Stangl en Eichmann
---------- INTERMEZZO: FOTO’S ---------6) WARSCHAU
- bezoek aan Joods Historisch Instituut + verkenning Warschau als symboolstad
+ het verhaal van Isaac Bashevis Singer
- verkenning van Warschau als symboolstad (bis)
+ reflectie op Warschau in het interbellum en tijdens/na WO II (o.a. het getto)
7) WARSCHAU
- verdere verkenning van Warschau (de stad én de inwoners) + onderzoek naar Kopp in archieven
+ beschouwingen op de stad aan de hand van Kapuściński + Roth
---------- INTERMEZZO: FOTO’S ---------8) CZĘSTOCHOWA
- de reis van Warschau naar Częstochowa
+ de reis van Nowe Miasto – via Tomaszów Mazowiecki – naar Częstochowa
+ via historische citaten doordringen tot de levensomstandigheden van migranten
9) KRAKAU
- verkenning van Krakau (de stad én de inwoners)
+ getuigenissen van andere landverhuizers vlak voor WO I
+ beschouwingen over het Warschau tijdens de wereldoorlogen
10) MYSŁOWICE
- reis van Krakau naar Mysłowice
+ brieven met getuigenissen van en over landverhuizers
+ het verhaal van Mary Antin
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11) OŚWIĘCIM/AUSCHWITZ
- bezoek aan Auschwitz-Birkenau (dorp – museum – replicakampen), samen met Hans Citroen
+ historische inzichten rond WO II
---------- INTERMEZZO: FOTO’S ---------12) HET LUCHTRUIM
- vliegtuigreis van Polen naar België
- de treinreis door Duitsland, samen met Risa
- getuigenissen van Kopps lotgenoten (6X)
13) ANTWERPEN
- verkenning van Antwerpen (stationsbuurt)
+ historische beschouwingen met actuele reflecties
- de belevenissen in Antwerpen, alvorens in te schepen
14) ANTWERPEN
- ochtendwandeling nabij Antwerpen-Centraal
- mee met het ‘Polenbusje’: gesprekken met medereizigers en locals (flashback)
+ reflecties over Polen vroeger en nu, en over de relaties tussen Polen en België
15) ANTWERPEN
- verkenning in de Antwerpse haven
+ reflecties op de Antwerpse geschiedenis, en op migratie van alle tijden
- verkenning van armere buurten in Antwerpen + ontmoeting met Laurence (sociaal werkster)
- afronding van de reis aan de Rijnkaai
- inscheping op de SS Finland
---------- INTERMEZZO: FOTO’S ---------16) ANTWERPEN
- ontdekking van deel 2 van Kopps memoires
- de verdere levensloop vanaf de aankomst in de Verenigde Staten
Figuur 12. De verhaalstructuur van Tranzyt Antwerpia

3.2.1.2

Actants

Om alle actantiële rollen van Tranzyt Antwerpia zo volledig mogelijk te kunnen beschrijven, volstaat een
enkel schema niet. Dat komt onder andere omdat er in Tranzyt Antwerpia verschillende
geschiedenislagen terug te vinden zijn (die ook nog eens sterk in elkaar overlopen). Bovendien worden
er op de verschillende geschiedenisniveaus meerdere welbepaalde doelen nagestreefd. Die doelen zijn
wel enigszins in evenwicht: ze lijken in het boek als evenwaardige verhaalelementen naast elkaar te
bestaan, zonder dat we een bepaald element als ‘hoofddoel’ kunnen onderscheiden. Vandaar dat we
vanuit die doelen hier een drietal actantiële schema’s zullen uitwerken, die zich allemaal min of meer
tegelijk in het boek ontvouwen. Een eerste schema ziet er als volgt uit:
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Figuur 13. Het eerste actantiële schema van Tranzyt Antwerpia

Dit schema concentreert zich veeleer rond een tweeledig doel. Op het eerste gezicht lijkt dat doel
namelijk ‘het verhaal van Benjamin Kopp vertellen’. Aangezien Tranzyt Antwerpia een focusverhaal is,
staat het verhaal van Kopp model voor dat van vele andere landverhuizers. Vandaar dat het doel ook
naar ‘het verhaal van landverhuizers van vroeger en nu vertellen’ geëxtrapoleerd kan worden. Een
belangrijke opmerking daarbij is dat het begrip ‘landverhuizer’ hier niet exclusief op Kopps tijdgenoten
slaat, maar ook op hedendaagse migranten. Hoewel dat nergens zo in de tekst staat, kan een doel
binnen dit schema kan dan ook zijn: ‘de brug tussen heden en verleden slaan’. Ook dat (verscholen)
doel draagt bij tot de theorie dat Verbeken een zekere ideologische onderstroom in zijn verhaal laat
sluimeren: door het verhaal van Kopp te actualiseren wil hij immers een bewustzijn bij de lezer
opwekken. Dit alles komt met name in de volgende passages van het boek tot uiting:

De missie was simpel: ik wilde optekenen wat voor wereld je achterliet en wat voor wereld
ervoor in de plaats kwam. Ergens in die notities moest het spook opdoemen dat we
geschiedenis noemen. Herman Selleslags vroeg ik me te vergezellen om dat spook te
fotograferen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 12)

Minibusjes met Poolse nummerplaat parkeerden in kolonne om een groepje bouwvakkers
en poetsvrouwen terug te voeren naar hun heimat. […] Vandaag hoeven gelukzoekers niet
meer definitief afscheid te nemen, zoals jij. Ze kunnen nu over en weer rijden. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 235)

Binnen dit schema zijn bovendien een drietal zenders te onderscheiden. Ten eerste is er Pascal
Verbeken: zijn (journalistieke) nieuwsgierigheid is uiteindelijk de stuwende kracht achter het verhaal. Hij
is met andere woorden de mentale initiatiefnemer die dit verhaal tot stand heeft gebracht. Verbeken is
echter niet alleen de mentale initiatiefnemer, maar ook de primaire ondernemer van de effectieve reis.
Dat maakt van hem dus evenzeer het subject binnen dit schema. Dat alles was echter nooit mogelijk
geweest zonder de twee andere zendersollen: de memoires van Benjamin Kopp vormen immers het
uitgangspunt van het boek, en zonder de spontane inlichting door de medewerkers van het Red Star
Line Museum had Verbeken zelfs nooit van het bestaan van Kopps memoires geweten. Verbeken is
hier dan ook bijzonder transparant over:
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Naar verluidt schreef je deze memoires op om mee te doen aan een verhalenwedstrijd. […]
Daar lagen ze meer dan een halve eeuw onder het stof tot medewerkers van het Red Star
Line Museum in Antwerpen ze vorig jaar onder mijn aandacht brachten. Misschien viel er
‘iets’ mee aan te vangen, werd me gesuggereerd. Want al was je verhaal misschien niet
bekronenswaardig, het bleef wél overeind als een zeldzaam goed gedocumenteerde
reportage van een landverhuizer die een groot deel van Europa doorkruiste en in Antwerpen
met een Red Star Lineschip naar Amerika stoomde. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 7-8)

Nadat ik je verhaal had gelezen en herlezen, wist ik dat ik je reis zou overdoen. Van de
straten van Nowe Miasto nad Pilicą tot kaaien 28 en 29 aan de Antwerpse Rijnkaai, waar de
SS Finland van de Red Star Line op 9 september 1911 met jou aan boord vertrok. (Verbeken
& Selleslags, 2013, p. 12)

Zoals we hierboven al aanhaalden, wil Verbeken met deze verhaallijn een welbepaalde boodschap
uitzenden. In die zin kunnen we de lezer van het boek dus als ontvanger binnen dit schema identificeren,
hoewel die lezer in het verhaal nergens expliciet wordt aangesproken. Wie Verbeken wel heel prominent
aanspreekt, is Benjamin Kopp. Hoewel dat wat vreemd aandoet, is ook hij dus in zekere zin een
ontvanger van zijn eigen verhaal, maar ook van het verhaal van zoveel lotgenoten. Dat wekt de indruk
dat Verbeken de dertienjarige Kopp probeert te troosten: op Verbekens toon en zijn relatie tot Benjamin
Kopp zullen we later in deze analyse echter nog dieper ingaan. De actantiële rol van helper wordt binnen
dit schema dan weer door een heleboel personages en verhaalelementen gedeeld. De memoires van
Kopp mogen dan wel een zendersrol hebben, maar daarnaast wordt Kopps verhaal binnen Tranzyt
Antwerpia ook gesterkt door getuigenissen van andere landverhuizers, de Poolse lokale bevolking, de
informatie uit archieven en musea etc. Bovendien treedt Verbekens reisgezel Herman Selleslags ook
als volwaardig personage op in het boek. Hij fungeert als een soort van ‘sidekick’, hij staat Verbeken bij
tijdens de reis en is dus ‘helper’ in de meest letterlijke zin van het woord. Hoe Verbeken zijn reisgezel
concreet als helper opvoert, blijkt uit volgende fragmenten:

Herman nam ze in het vizier met de camera. Hij is altijd een fotograaf geweest met een
erotisch oog, ook al herinner ik me niet één naaktfoto. Het zit ‘m meer in de gulzigheid
waarmee hij de geile kant van het leven registreert. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 65)

Het leek wel een filmdecor. Het verbaasde me niet dat Herman deze onwaarschijnlijke,
poëtische plek al ontdekt had. In een gangetje stond hij te overleggen met een paar bleke,
spichtige meisjes om een foto te maken. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 152)

De laatste actantiële rol van dit schema is die van de tegenstander. We onderscheiden er hier twee, de
ene heel concreet, de andere erg abstract: Benjamin Kopp en de tijd. Benjamin Kopp is ook een
tegenstander omdat zijn memoires hiaten en potentieel zelfs onwaarheden bevatten, wat de
reconstructie van zijn reis enigszins bemoeilijkt. Nauw verwant met deze problematiek is het probleem
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dat de tijd veroorzaakt. Kopp schreef zijn memoires pas toen hij al vele jaren in de Verenigde Staten
leefde. Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat hij toen al bepaalde dingen vergeten was, of dat hij ze
zich niet correct herinnerde. Een ander probleem van de tijdsbarrière is het gebrek aan ooggetuigen.
Hiaten of onlogische elementen uit Kopps verhaal kunnen enkel nog door bronnenonderzoek rechtgezet
worden. Volgende fragmenten getuigen van beide ‘problematische’ verhaalelementen:

Over de medische controles die landverhuizers op weg naar de havens moesten ondergaan,
rep je bijvoorbeeld met geen woord. Bovendien is je reisroute over Częstochowa eerder
uitzonderlijk. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 12)

Een paar gangen verder werken Anna en Yale van het Jewish Genealogy & Family Heritage
Center. […] De reden van onze komst ben jij. Het is me namelijk niet duidelijk hoe oud je nu
precies was toen je naar Amerika reisde. En naarmate ik verder las in je memoires, groeide
mijn twijfel. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 89)

Enigszins parallel met het voorgaande doel zit in Tranzyt Antwerpia ook de intentie vervat om een aantal
geschiedkundige thema’s aan te halen en te actualiseren. Die intentie resulteert ook hier in een dubbel
doel, waaraan we het volgende actantiële schema kunnen koppelen:

Figuur 14. Het tweede actantiële schema van Tranzyt Antwerpia

Zoals we hierboven al bespraken, wil het boek nogmaals het verhaal van de joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog vertellen. Door dit verhaal aan een bezoek aan de kampen van Treblinka en AuschwitzBirkenau op te hangen, wordt het plots erg tastbaar. Net zoals het verhaal van Kopp en andere
landverhuizers een verscholen doel in zich draagt, is dat hier ook het geval: het lijkt wel alsof het verhaal
de lezer nog bewuster wil maken van de gruwelen van een genocide of pogrom. Aan de andere kant
ligt er in het boek een sterke focus op de rondreis door Polen. Aan de hand van die reis bespreekt
Verbeken niet alleen het verleden van Polen, maar ook de hedendaagse situatie van het land en zijn
inwoners. Hoe beide doelen concreet in het boek tot uiting komen, blijkt uit de volgende passages:

Het begon me te dagen dat er niet één Polen bestaat, maar wel vier, en alle spiegelen ze
een andere tijd. Er is het Polen van de banken en de kantoortorens in Warschau dat de
toekomst van een vlak gestreken Europa toont. Er is het Polen van de snel groeiende,
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materieel ontvoogde middenklasse die zo graag op de westerse middenklasse wil lijken. Er
is het Polen van de keuterboeren die op de bok van hun kar het paard de zweep geven, net
zoals hun overgrootvader deed. Er is het industriële Polen dat nooit de negentiende eeuw
en het communisme te boven kwam. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 142)

In de lange kloostergangen galmen gelach en gestommel. Duitse scholieren zoeken hun bed
op. Het is de eerste dag van hun rondreis onder het motto Nie wieder Krieg, nie wieder
Auschwitz. De hele dag werden ze rondgeleid in het Stamlager, morgen staat het
vernietigingskamp van Birkenau op het programma. Het Duitse onderwijs deinst niet terug
voor een educatieve onderdompeling in de beerputten van de vaderlandse geschiedenis.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 147)
Ook binnen dit schema is Pascal Verbeken de zender: het is zijn interesse voor deze thema’s die
gestalte aan de reis heeft gegeven, en daarmee ook aan het verhaal dat daaruit voortvloeide. Terwijl er
andere zendende factoren nodig waren om Kopps verhaal gestalte te geven (cf. supra), spelen in dit
geval zuiver de persoonlijke motieven van Verbeken een rol. Die zijn zowel journalistiek van aard, alsook
ideologisch gekleurd, zoals we ook al eerder hebben uiteengezet. Zo speelt hier de journalistieke reflex
om maatschappelijke fenomenen te duiden, maar kan die onmogelijk los van een zekere persoonlijke
of ideologische inkleuring gezien worden, wat duidelijk in lijn ligt met de inzichten over de narratieve
journalistiek uit de literatuurstudie. Tot de ontvangers van zijn boodschap rekent Verbeken ook hier niet
alleen de lezer van boek, maar ook de dertienjarige Benjamin Kopp. Ook binnen deze verhaallijn blijft
Verbeken consequent boodschappen aan Kopp richten, wat bij een lezer de indruk kan wekken als
buitenstaander stiekem de persoonlijk correspondentie tussen Verbeken en Kopp mee te kunnen lezen;
dat het boek als briefroman opgezet is, draagt daar bovendien toe bij. Dat neemt echter niet weg dat de
lezer voor Verbeken de effectieve bedoelde bestemmeling is: de correspondentie met Kopp lijkt in dat
opzicht een constructie om de rechtstreekse confrontatie met de lezer uit de weg te gaan. Hoe die
ideologisch onderbouwde driehoeksverhouding tussen Verbeken, Kopp en de lezer in het boek tot uiting
komt, blijkt uit volgend tekstfragment:

Het geïnstitutionaliseerde zwijgen heerst evenzeer in jouw Nowe Miasto nad Pilicą. Zwijgen
in de hoop dat het verleden wel voorbijgaat. Het leek me een slechte gok. Daarvan is de
geschiedenis van Polen en bij uitbreiding old Europe het bewijs. Oorlogen blijven spoken.
En vroeg of laat breekt het onverwerkte verleden weer uit, als een sluimerende ziekte.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 176)

Verbeken is ook binnen deze verhaallijn niet alleen zender, maar ook ondernemer. Hij is de centrale
figuur in de reis door het heden en verleden van Polen, en in de bezoeken aan voormalige
concentratiekampen, begraafplaatsen, musea etc. In deze queeste laat hij zich echter door andere
mensen omringen, de helpers. De belangrijkste helper is hier – net zoals in de vorige verhaallijn –
reisgezel Herman Selleslags. Ook de Poolse lokale bevolking, historische getuigenissen en de visies
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van andere journalisten worden hier als helpende instanties opgevoerd. Daarnaast is er binnen deze
verhaallijn een belangrijke rol voor Hans Citroen weggelegd. Hij is bij het bezoek aan AuschwitzBirkenau de gids die Verbeken en Selleslags doorheen de geschiedenis van deze plaats loodst:

Terwijl Herman de tafeltaferelen vastlegde, arriveerde onze gast op de afspraak:
Rotterdammer Hans Citroen, kunstenaar en Auschwitzauteur. Ik wilde hem ontmoeten in de
hoop het onvatbare Oświęcim beter te begrijpen. Hans heeft een dubbele, intieme band met
deze stad. Zijn joodse grootvader werd vanuit het Nederlandse kamp Westerbork
gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau, waar hij dwangarbeid verrichtte in de wasserij. En
begin jaren negentig ontmoette Hans zijn latere vrouw Barbara Starzyńska, toevallig
geboren en getogen in Oświęcim. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 154-155)

Ook binnen dit schema geldt de tijd als een tegenstander van de queeste. Dit is volledig naar analogie
met de uitdagingen waar we al bij het eerste schema op wezen: wie het verleden wil blootleggen, stoot
onvermijdelijk op fouten en onvolledigheden in bronnen en getuigenissen. Ook hier is dat niet anders.
Bovendien wordt Verbeken met verschillende ‘geschiedenissen’ geconfronteerd. Met andere woorden:
ieder heeft zijn of haar eigen versie van de feiten, achteraf is het moeilijk te achterhalen welke versie de
accuraatste is; álle geschiedenissen blootleggen is zelfs helemaal niet mogelijk. Heel veel verhalen
zullen we nu eenmaal nooit kennen, omdat ze nooit werden overgeleverd (om welke reden dan ook). In
dat verband spreekt Verbeken dan ook veiligheidshalve van (verborgen) ‘geschiedenissen’, in het
meervoud:

Als stichtingsjaar werd 1945 vermeld. Dit is één voorbeeld van hoe het verleden weggegomd
is. Maar in Auschwitz bots je overal tegen verborgen, onuitgesproken geschiedenissen aan.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 158)
Terwijl bovenstaande actantiële schema’s zich binnen zowel G1 als G3 afspelen, bevindt het derde
schema zich uitsluitend binnen Kopps geschiedenislaag (G2). Binnen die geschiedenislaag is het meest
voor de hand liggende doel dan ook ‘de migratie naar de Verenigde Staten’. Rond dit centrale doel
ontspint zich dan ook volgend actantieel schema:

Figuur 15. Het derde actantiële schema van Tranzyt Antwerpia
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Hoewel we eerder opperden dat de verschillende doelen binnen Tranzyt Antwerpia allemaal een even
belangrijke positie in het verhaal innemen, moeten we daar wel aan toevoegen dat het doel van dit
laatste schema wel door Verbeken als belangrijkste doel geprofileerd wordt. Terwijl de andere doelen
minstens even prominent in het verhaal aanwezig zijn, lijkt Verbeken ze zelf wel allemaal onder de
noemer ‘de migratie van Benjamin Kopp naar de Verenigde Staten’ te plaatsen. Het is dan ook opvallend
hoe Verbeken erin slaagt de perceptie te creëren dat de geschiedenis van Kopp (G2) de centrale
leidraad van het boek is, terwijl eigenlijk de geschiedenislaag van hemzelf (G1) deze rol vervult. Hij
creëert dit effect met name door heel vroeg in het boek aan te kondigen dat het boek volledig in het
teken van Kopps reis zou staan:

Nadat ik je verhaal had gelezen en herlezen, wist ik dat ik je reis zou overdoen. Van de
straten in Nowe Miasto nad Pilicą tot kaaien 28 en 29 aan de Antwerpse Rijnkaai, waar de
SS Finland van de Red Star Line op 9 september 1911 met jou aan boord vertrok. De missie
was simpel: ik wilde optekenen wat voor wereld je achterliet en wat voor wereld ervoor in de
plaats kwam. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 12)
Merk hierbij wel meteen op dat de interpretatie van de ‘twee werelden’ waarvan hier sprake is, op twee
manieren opgevat kan worden. Een eerste mogelijkheid is dat die werelden verwijzen naar Nowe Miasto
(het startpunt van Kopps reis) en de Verenigde Staten (het eindpunt van Kopps reis). Een tweede
mogelijkheid is echter dat ‘de wereld die je achterliet’ inderdaad op het Polen van 1911 slaat, maar dat
‘de wereld die daarvoor in de plaats kwam’ naar het heden verwijst, naar het Polen of Europa van
vandaag de dag. Op die manier smokkelt Verbeken een subtiele dubbele bodem in dit tekstfragment,
die een aandachtige lezer er wel op kan wijzen dat hij in het boek meer wil doen dan alleen Kopp
achternareizen.

De zenderrol wordt binnen deze verhaallijn aan twee personages toegeschreven. Enerzijds is er
Benjamin Kopp die zelf de beslissing neemt om naar de Verenigde Staten te migreren, in die zin is hij
dus de ‘mentale opdrachtgever’ van zijn eigen queeste. Anderzijds is er Benjamins broer, Simcha Kopp,
die als pionier van de familie naar de Verenigde Staten ging en zijn broer in zijn brieven aanspoorde
hem naar daar achterna te reizen. Aangezien Kopp ‘zichzelf op queeste stuurt’, overlapt zijn zendersrol
bovendien met zijn ondernemersrol. Ook Simcha’s rol als opdrachtgever overlapt met zijn rol als helper:
hij loodste Benjamin immers met allerlei instructies en hulpmiddelen naar de Verenigde Staten. In het
boek geven volgende passages de zender-/ondernemersrol van Benjamin Kopp en de zender/helpersrol van Simcha Kopp weer:

Je ongeduld om zelf te vertrekken werd ondraaglijk. Amerika was een obsessie geworden.
Maar waar bleef dat ticket? In elk geval moest het in de bus vallen voor je zelf opgeroepen
zou worden om in dienst te gaan. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 25)
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Simcha had woord gehouden. In het pak zaten een prepaid treinticket naar Antwerpen vanaf
het station van Tomaszów Mazowiecki, een prepaid scheepsticket met een logo met een
rode ster, een brief met details over de reisprocedure en een enveloppe met geld dat de
reiskosten moest dekken. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 26)

Simcha Kopp is hier echter niet de enige helper; hij was voor Benjamin een van de pull-factoren (die de
aantrekkingskracht van Amerika vergrootten). Een andere pull-factor is Benjamins hoop op een beter
leven in de Verenigde Staten. De verhalen die Kopp over dat land hoorde, stonden immers in schril
contrast met de troosteloosheid van het bestaan, dat voor hem onlosmakelijk met Nowe Miasto
verbonden was. Dat laatste is dan ook een van de push-factoren (die maken dat Kopp zijn geboortedorp
het liefst zo snel mogelijk ontvlucht). Kopp ervoer het leven in zijn geboortedorp bovendien nog meer
als uitzichtloos door de dood van zijn moeder. Zij was de laatste barrière tegen de constante druk om
de strenge joodse voorschriften na te leven; haar overlijden heeft dan ook een grote impact op Kopps
jonge leven gehad. Een heel andere push-factor is daarnaast het gegeven dat Kopp aan de verplichte
legerdienst in tsaristisch Rusland wou ontsnappen, onder meer omdat Joden er als tweederangsburgers
beschouwd werden. Volgende tekstfragmenten illustreren al deze ‘helpers’:

Op je dertiende besloot je te emigreren naar Amerika, waar je oudere broer Simcha al
woonde. Je memoires tekenen scherp de complexe samenloop van politieke, economische
en hoogstpersoonlijke omstandigheden die je tot deze radicale keuze bracht. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 8)

De dood van je moeder sloeg een gat in het gezin. Ineens leek alles kleur- en futloos. Zij
was het die jullie naar de wereld had leren kijken. Ze had jullie aangemoedigd om in het
Pools te lezen en te schrijven, ze had jullie zelfs een beetje Duits geleerd. Nu ze er niet meer
was, begon Nowe Miasto meer dan ooit te knellen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 23)

Je ongeduld om zelf te vertrekken werd ondraaglijk. Amerika was een obsessie geworden.
Maar waar bleef dat ticket? In elk geval moest het in de bus vallen voor je zelf opgeroepen
zou worden om in dienst te gaan. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 25)
Amerika was een land waar je bergen geld kon verdienen als je bereid was te werken. […]
In de straten heersten geluk en vrolijkheid. Dat was wat je hoorde en wilde horen. (Verbeken
& Selleslags, 2013, p. 25)

Tot de tegenstanders binnen dit actantiële schema rekenen we dan weer een viertal verhaalelementen.
Zo is er de houding van Benjamins vader: hij verzette zich sterk tegen de migratie die zijn zoon wou
ondernemen, en heeft Benjamins beslissing dan ook heel wat moeilijker gemaakt door zijn gedrag. Dat
zijn vader hem duidelijk met tegenzin heeft laten vertrekken, moet de hele ervaring van een nakende
migratie voor Kopp alleen maar beangstigender gemaakt hebben: op veel advies of kalmerende
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woorden van zijn vader heeft hij immers niet moeten rekenen bij zijn vertrek. Bovendien heeft Kopp later
tijdens zijn reis met verschillende corrupte grenswachters en smokkelaars te maken gekregen, wat de
tocht er alleen maar angstaanjagender en gevaarlijker op gemaakt heeft. Zij liggen bovendien ook aan
de basis van twee andere problematische factoren voor Benjamins tocht. Het gaat dan enerzijds over
de praktische ongemakken zoals een gebrek aan geld en logies, en anderzijds om een veeleer
psychologisch aspect. Benjamins eigen angsten en twijfels kunnen immers ook als ‘tegenstander’
gezien worden: uit het boek blijkt dan ook dat het een leerproces gevergd heeft om die negatieve
gevoelens te overwinnen en de migratie tot een goed einde te brengen. Al deze ‘tegenstanders’ komen
in volgende tekstfragmenten aan bod:

Je vader bleef zich echter tegen emigratie verzetten. Na de dood van je moeder wilde hij zijn
kinderen niet ook verliezen. Een gezinshereniging in Amerika wees hij af, om sentimentele
redenen. Hij wilde in Nowe Miasto blijven, het dorp waar zijn ouders en grootouders
begraven lagen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 24)

Jij bleef achter in de gelagzaal en kreeg prompt een aanval van heimwee. Toen pas begreep
je dat je je broer en zus misschien jaren zou moeten missen, tot het moment dat jij in Amerika
genoeg geld gespaard zou hebben om weer iemand te laten overkomen. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 113)

Er was maar één optie: de grens over, wat het ook zou kosten. Je leegde je zelfgemaakte
geldbuidel en overhandigde bijna de volledige inhoud aan de smokkelaar. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 116)

De ontvangers, ten slotte, zijn binnen deze verhaallijn nogal vanzelfsprekend. Zo is er ten eerste
Benjamin Kopp zelf: hij ervaart immers de gevolgen (leven in de Verenigde Staten) van de queeste (de
reis naar de Verenigde Staten). Verder is er ook nog Simcha Kopp, wiens leven er eveneens anders zal
uitzien zodra zijn broer zich bij hem gevoegd heeft in Amerika. Hetzelfde geldt ook voor de andere
gezinsleden van Benjamin: zij zullen voortaan naast Simcha ook Benjamin moeten missen in Nowe
Miasto.
3.2.1.3

Setting

Uit de literatuurstudie is gebleken dat de setting altijd een combinatie van tijd een ruimte is. Voor Tranzyt
Antwerpia is een eerste interessante vaststelling in dat verband dat de structurering van de ruimtelijke
setting via de hoofdstukken vorm krijgt. We bespraken hierboven al dat elk hoofdstuk een soort van
brief aan Benjamin Kopp is, wat van het boek een briefroman maakt. Maar daarbij komt ook nog dat
Tranzyt Antwerpia een reisverhaal is, en dat elke ‘brief’ dus ook aan een locatie wordt verbonden,
namelijk de stad waarin Verbeken zich op een bepaald punt in het verhaal bevindt. Opvallend daarbij is
dat drie plaatsen meerdere keren terugkomen; op die manier krijgen die plaatsen een grote
symboolwaarde aangemeten. Zo schrijft Verbeken vier van zijn ‘brieven’ vanuit Antwerpen: het eindpunt
van de reis van Verbeken en Selleslags, en het voorlopige eindpunt van Kopps reis. Daarnaast schrijft
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Verbeken ook nog eens drie brieven vanuit Nowe Miasto nad Pilicą, dat is dan weer niet toevallig het
startpunt van Kopps reis. Ook aan Warschau worden drie brieven gekoppeld, wat toch wel bijzonder is:
Benjamin Kopp is immers nooit langs Warschau gepasseerd. Toch kiest Verbeken er bewust voor om
deze stad een prominente rol in het verhaal te laten spelen. Een mogelijke interpretatie van die keuze
is praktisch van aard: Warschau is de hoofdstad van Polen en daarom dus ook het gemakkelijkste starten doorreispunt voor reizigers. Waarschijnlijker is echter dat ook deze omweg bijdraagt tot een van de
reeds besproken doelen van het boek, namelijk ‘het Polen van vroeger en nu doorgronden’. Dat
Verbeken de Poolse hoofdstad zo frequent als setting aanwendt, onderschrijft dan ook de hierboven
beschreven bevindingen: Verbeken mag de lezer (en Kopp) dan wel voorhouden dat Kopps verhaal de
leidraad doorheen het boek is, maar zijn locatiekeuzes verraden toch dat Verbeken er wel degelijk ook
naar streeft andere thema’s aan te raken.

Terwijl de zuiver ruimtelijke setting sterk door een hoofdstukkenstructuur opgelegd wordt, is de bredere
tijdruimtelijke setting veel diffuser: doorheen heel het boek ontwikkelt zich een constant spanningsveld
tussen het heden en het verleden, in die mate zelfs dat we van een thematische leidraad kunnen
spreken. Tranzyt Antwerpia is een reisverhaal, dus de constant veranderende ruimtelijke setting geeft
als het ware de macrostructuur van de reis weer. Op microniveau gebruikt Verbeken echter de fysieke
locatie in kwestie als uitgangspunt om een bepaald thema aan te snijden, waarbij hij telkens de
vertaalslag naar een ander moment in de tijd maakt. Zo bezoeken Verbeken en Selleslags in het elfde
hoofdstuk bijvoorbeeld het Poolse stadje Oświęcim en aansluitend de overblijfselen van het voormalige
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Het hoofddoel van dit bezoek, zo bespraken we al, is voor
Verbeken om het relaas van de joden tijdens de Tweede wereldoorlog te kunnen doen. Als opstapje
gebruikt hij echter het verhaal van Oświęcim ten tijde van Kopps migratie. Op die manier koppelt hij dan
ook twee verschillende momenten in de geschiedenis aan elkaar aan de hand van een welbepaalde
locatie:

Het is een ironie der geschiedenis waar je als reporter bij toeval tegenaan botst en die je
vervolgens duizelig achterlaat. Precies hier in Auschwitz-Birkenau, op de plaats waar zo veel
Oost-Europese joden via Antwerpen naar Amerika vertrokken, arriveerden wat later
transporten met Antwerpse joden op de Judenrampe. De poort naar het paradijs was
evenzeer de poort naar de hel. Een draaideur. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 148)

Opvallend is het schril contrast in bovenstaand citaat (cf. hemel versus hel). Verbeken werkt wel vaker
met zulke contrasten, hier zullen we later in de analyse dan ook verder op ingaan. Een kanttekening die
hier gemaakt dient te worden, is dat Verbeken misschien toch niet zo toevallig op dit contrast gebotst
is. In het boek vertelt hij – met abstractie van Kopps memoires – eigenlijk niets over de research die aan
de reis voorafging. De toch wel vernuftige tekststructuur en de sterke aanwijzingen voor ideologische
motieven doen echter vermoeden dat er aan de reis een zeer grondig onderzoek voorafgegaan moet
zijn. Hoewel dit uiteraard onmogelijk bewezen kan worden, rijst hier toch het vermoeden dat Verbekens
onwetendheid in dezen enigszins gefingeerd is, allicht om zijn boodschap kracht bij te zetten.
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Op datzelfde microniveau van het reisverhaal legt Verbeken niet alleen het verband tussen verschillende
momenten in de tijd; doorheen het boek legt hij ook vaak verbanden tussen de fysieke ruimte waarin hij
zich op een bepaald moment bevindt en een andere locatie. Zo komt de vergelijking tussen België en
Polen ook regelmatig aan bod:

Er doemde zowaar een inzicht op. Vlamingen en Polen hebben iets gemeen: ze vrezen God
en wantrouwen de overheid, maar in koterij tonen ze hun ware aard: de vrijgevochten ziel
van de bricoleur. (Verbeken en Selleslags, 2013, p. 150)
Een halve kilometer verder reden we een ander tijdperk, een ander land binnen – België, om
precies te zijn. Wie niet beter wist, had kunnen geloven dat de villa’s rond de
Kasztanowastraat in de residentiële rand rond Antwerpen stonden, zo minutieus leken ze
nagebouwd uit de catalogus van een Vlaams sleutel-op-de-deurbouwbedrijf. Deze wijk was
het koninkrijk van Polen die met zuurverdiende Belgische euro’s hun bakstenen dromen
hadden kunnen realiseren. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 242-243)

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de setting van Tranzyt Antwerpia zuiver ruimtelijk en op
macroniveau vrij rechtlijnig evolueert, terwijl ze tijdruimtelijk en op microniveau constant sprongen in de
tijd neemt door een bepaalde locatie als ankerpunt aan te wenden. Op die manier ondersteunt Verbeken
de verschillende verhaallijnen die hij in het boek behandelt; deze constructie van de setting draagt
daarnaast ook bij tot de inbedding van G2 en G3 in G1.
3.2.2

Het tussenniveau: verhaal

Op het tussenniveau zullen we voor Tranzyt Antwerpia dieper ingaan op de parameters tijd,
karakterisering en focalisatie. De tijdsanalyse zal uitwijzen dat het boek een eerder rustig ritme aanhoudt
om de verschillende geschiedenislagen naast elkaar af te wikkelen, en dat dat bovendien relatief
chronologisch en zonder al te veel herhalingen of iteratieven verloopt. Bij de karakterisering zullen we
een selectie aan personages behandelen. Die personages hebben elk hun unieke, genuanceerde
persoonlijkheid, die bovendien ook altijd op een welbepaalde manier in het boek geschetst wordt. In het
onderdeel over de focalisatie, ten slotte, zullen we een aantal kenmerken van de focalisator(en)
uitdiepen om zo een beeld te schetsen van wie nu precies door wiens ogen naar het verhaal kijkt.
3.2.2.1

Tijd

In Tranzyt Antwerpia werkt Verbeken zoals gezegd met verschillende verhaallijnen; de reis die hij samen
met Herman Selleslags maakte, dient daarbij als hoofdverhaal. Het verslag van die reis – dat overigens
zelf a posteriori tot stand kwam – integreert echter ook nog eens verhaallijnen die zich op een heel
ander moment in de geschiedenis ontwikkelen. Daarbij komt dat Verbeken een voorliefde voor
vergelijkingen tussen verschillende punten in de tijd heeft. Dat alles maakt een tijdsanalyse van dit boek
dan ook bijzonder relevant. Trouw aan het model van de structuralistische narratologie zullen we in dit
onderdeel dan ook de duur, volgorde en frequentie binnen dit boek bespreken.

74

Uit de literatuurstudie bleek al dat de duur bij uitstek de parameter is die het ritme van een boek bepaalt.
Afhankelijk van de verhoudingen tussen ellips, versnelling, scène, vertraging en pauze krijgt de vertelling
een bepaalde cadans. In het geval van Tranzyt Antwerpia lijkt Verbeken er in geen geval voor te kiezen
via het ritme de spanning in het verhaal ten top te drijven: een lezer ervaart tijdens de lectuur van het
boek veeleer een rustige trage vertelling, die vrij klassiek vormgegeven wordt op het gebied van
tijdsverhoudingen. Verbekens eigen schrijf- en vertelstijl zullen in zekere mate dit ritme bepaald hebben,
maar vermoedelijk kiest hij ook voor zo’n rustige vertelling omdat de vermenging van verschillende
geschiedenissen het verhaal enigszins complexer maakt en hij de lezer niet te zeer in verwarring wil
brengen. Een trage vertelling neemt echter niet weg dat er in het boek ook best wel wat versnellingen
of samenvattingen (en zelfs ellipsen) te vinden zijn: het verhaal moet immers wel binnen het
plaatsbestek van een gemiddeld boek kunnen passen. Bovendien is al gebleken dat Verbeken in zijn
boek heel wat te vertellen lijkt te hebben, alleen al de veelheid aan geschiedenissen getuigt daarvan.
Ter illustratie volgen hieronder een aantal tekstfragmenten die een versnelling in zich dragen:

Dus liep ik alleen naar het Groot Kerkhof, langs de eindeloze rijen flatgebouwen aan de
Mordechaja Anielewicza, het opspattende ijswater ontwijkend van auto’s die veel te snel
door de plassen op de boulevard scheurden. Onderwijl mediteerde ik over de
Kapuścińskireportage die ik zou meenemen naar mijn mythische Desert Island, het ultieme
journalistieke verhaal dat ik in een palmboom zou willen kerven. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 96)

Na een paar uren sporen met één overstap kwamen we vanuit Tomaszów Mazowiecki zelf
aan in Częstochowa Stradom. Slechts een paar reizigers stapten met ons af. De grote
perrons en de vele zalen in het station vertelden dat deze stopplaats ooit belangrijker
geweest was. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 119)

Een halfuur later zat je weer op je hotelkamer. Er begonnen lange uren die je je bijna een
halve eeuw later nog precies zou herinneren […]. […] Je telde het overgebleven geld van
Simcha. Het was net voldoende voor je laatste uren in de stad. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 234)

Om die versnellingen toch enigszins te temperen, last Verbeken doorheen het verhaal ook scènes in,
waarbij er in de tekst evenveel tijd voor een actie of gebeurtenis wordt uitgetrokken als in de
geschiedenis. Een typisch voorbeeld van een scène is, zoals gezegd, een letterlijk weergegeven
conversatie. Niet toevallig laat Verbeken doorheen het verhaal verschillende personages via directe
rede aan het woord. Heel vaak gaat het dan om personages die de actantiële rol van helper (cf. supra)
vervullen:
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‘Nowe Miasto is niet veel veranderd’, vertelde Olga. “Ook niet tijdens het communistische
tijdperk. Er is een beetje landbouw, er is een beetje industrie. De mensen maken er het beste
van. Het is altijd een authentiek Pools dorp gebleven.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 14)
‘Een overslaggebouw voor voedsel’, legde Hans uit. ‘De aardappels, bieten en zuurkool
werden geëxporteerd naar Duitsland en het oostfront. Veel gevangenen werkten op
boerderijen in de streek. Auschwitz wordt geassocieerd met honger, maar het is een
vruchtbare landbouwstreek geweest.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 164)

Uit bovenstaande citaten blijkt al dat de versnellingen en scènes zich rond de reis van Verbeken en
Selleslags (G1), en die van Benjamin Kopp (G2) ontplooien. Binnen Tranzyt Antwerpia kunnen de
geschiedkundige opmerkingen uit G3 dan ook als pauze gezien worden: er zit dan immers noch in
Verbekens reis noch in Kopps reis enige beweging. Verbeken gebruikt zijn eigen reis dus als het ware
als leidraad voor het boek en geeft Benjamins reis als ingebed verhaal weer. De acties en
gebeurtenissen uit G3 komen dan weer tot stand wanneer Verbeken voor beide reisverhalen op de
pauzeknop drukt en een soort geschiedenisles voor de lezer inlast. Volgende tekstfragmenten illustreren
een paar van Verbekens geschiedkundige opmerkingen:

In het onafhankelijk Polen, vanaf de jaren twintig, was de Red Star Line een van de elf
buitenlandse scheepvaartmaatschappijen die tickets naar Amerika mochten verkopen.
Naast het officiële Red Star Linereisbureau in de Marszalkowska waren er nog meer
Warschause agentschappen die in het Jiddisch adverteerden en ‘Antwerpen’ in hun
portefeuille hadden. Het Union Ticket Office aan de Zabiastraat werkte met meerdere
havens, zoals blijkt uit een Jiddische advertentie uit 1890, teruggevonden in een Russisch
politiedossier […]. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 67-68)
Tot de Eerste Wereldoorlog heette Mysłowice nog Myslovitz en lag de stad in Pruisen, op
het drielandenpunt met Rusland en Oostenrij-Hongarije. Door die strategisch gunstige
ligging was het grensstation van Myslovitz een van de bekendste vertrekplaatsen voor
migranten in Oost-Europa. De weg naar Antwerpen, Bremen en Hamburg lag wijd open
vanaf deze stad, tenminste voor wie erin slaagde hier te geraken. Vaak was dat een
avontuurlijke onderneming. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 137)

Om de volgorde binnen Tranzyt Antwerpia te bespreken, moeten we naar het analyse-onderdeel van
de acties en gebeurtenissen terugkoppelen. Daar kwam namelijk al een schematische weergave van
de verhaalstructuur aan bod. Daarbij is het belangrijk om altijd in het achterhoofd te houden dat die
structuur altijd het resultaat van een selectie is: niet elk geschiedeniselement komt immers ook hierin
terecht. Het is echter wel zo dat zo’n schema een overzicht biedt van de volgorde waarin acties en
gebeurtenissen uit de geschiedenis(sen) in de concrete tekst aan bod komen. In het geval van Tranzyt
Antwerpia kunnen we van een redelijk zuivere chronologie spreken. Dat het boek vrij chronologisch

76

evolueert, kan bij een eerste lectuur echter wat vreemd lijken. Dat komt net omdat er in het boek
verschillende verhaallijnen door elkaar lopen. Die verhaallijnen behandelen bovendien elk een andere
periode in de geschiedenis, die dan ook nog eens qua lengte varieert. Wanneer we echter het overzicht
van de geschiedenissen – eveneens uit datzelfde onderdeel over acties en gebeurtenissen – naast de
verhaalstructuur leggen, blijkt dat de verschillende geschiedenissen allemaal vrij chronologisch verteld
worden.
‘Redelijk’ chronologisch is natuurlijk toch niet hetzelfde als ‘helemaal’ chronologisch. Met name bij G1
en G2 komt er wel eens een interessant geval van analeps of proleps voor. In dat verband verdienen
binnen G1 de Ruslandreis van Selleslags en de reis met het Polenbusje van Verbeken extra aandacht.
Bij de acties en gebeurtenissen hebben we dit al kort aangehaald, maar beide reizen – zeker wel deel
uitmakend van de eerste geschiedenislaag – komen in het schema van de verhaalstructuur niet aan
bod omdat beide gevallen van externe analeps zijn. Selleslags ging al in de jaren 1980 naar Rusland
en verwijst daar tijdens de centrale reis van Tranzyt Antwerpia slechts kort naar. Verbeken ging
vermoedelijk iets recenter met het Polenbusje mee – zelf spreekt hij van ‘een tijd geleden’ – maar ook
deze reis maakte hij nog voor hij Kopps memoires ontdekte. Het grootste verschil met de Ruslandreis
van Selleslags is dat Verbekens avontuur met het Polenbusje wel uitgebreid in het boek aan bod komt.
Beide reizen zijn wel als ‘externe analeps’ te bestempelen omdat ze voor het vastgelegde begin van G1
(‘de ontdekking van Kopps memoires’) hebben plaatsgevonden.

Terwijl er in het boek op het niveau van de eerste geschiedenislaag vooral van analepsis sprake is, zien
we op het niveau van de tweede geschiedenislaag veeleer prolepsis. Binnen de verhaallijn van Kopps
reis blikt Verbeken doorheen het boek hier en daar al vooruit op iets wat Kopp in een later stadium van
zijn reis – of zelfs in een later stadium van zijn leven – nog zal meemaken. Dat creëert een bijzonder
tijdseffect: Verbeken lijkt de dertienjarige Benjamin Kopp alvast te willen vertellen over – of zelfs
waarschuwen voor – hetgeen de toekomst hem nog zal brengen. Binnen deze verhaallijn mag dat dan
wel een interne prolepsis zijn, toch weet zowel Verbeken als de lezer dat die gebeurtenissen in
werkelijkheid al (ver) in het verleden liggen. Dit effect creëert Verbeken door G2 in G1 in te bedden:
door die inbedding is het in dit verband ook mogelijk om G2 als een soort van ver doorgedreven
analepsis binnen G1 te beschouwen, met G3 als universele ‘meetlat’ waartegen twee persoonlijke
geschiedenissen zich aftekenen. Elke vorm van prolepsis in G2 wordt op die manier als het ware een
‘flashforward binnen de flashback’. Volgende tekstfragmenten getuigen van dit bijzondere effect:

Wellicht kocht Simcha de tickets niet bij een professionele reisagent, maar bij een verkoper
in

bijberoep.

Vaak

ging

het

om

hoteleigenaars,

verzekeraars,

bankiers

en

spoorwegbedienden. Voor de meesten was de commissie makkelijk verdiend geld, maar
niet zelden waren ze ook geïnteresseerd in de migrant als arbeidskracht of toekomstige
klant. Al die dingen zou Simcha je later nog wel eens uitleggen. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 27)
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Die middag in 1911 zag je hen voor de laatste keer. Een paar jaar na je aankomst in Amerika
stierven ze van ontberingen, op de vlucht voor het Duitse leger. Aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog was Nowe Miasto in de frontlijn terechtgekomen. Je was nauwelijks in de
Nieuwe Wereld aangekomen toen je oude wereld werd uitgewist. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 29)

Alleen in je hotelkamer deed je het raam open en ging je languit op de bedsprei liggen. De
geluiden van paardenkarren, klokgelui en straatventers waaiden naar binnen met de koele
avondwind. Je staarde even naar het plafon, deed je ogen dicht en probeerde nergens meer
aan te denken. Je besefte het toen nog niet, maar in Antwerpen zweefde je tussen twee
werelden, tussen twee tijdperken. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 232)

Op het gebied van frequentie zijn de eerste en de tweede geschiedenislaag van Tranzyt Antwerpia
voornamelijk uit enkelvoudige singulatieven opgebouwd. De meeste acties en gebeurtenissen in de
verhalen van Verbeken en Kopp gebeuren slechts één keer en worden dan ook slechts één keer in het
boek vermeld. Wellicht koos Verbeken ook bij de tijdsfrequentie voor een eenvoudige opbouw vanwege
de complexe inbedding van verschillende geschiedenislagen. Net zoals dat bij de chronologie het geval
was, zijn er ook hier een paar uitzonderingen op de enkelvoudig singulatieve opbouw terug te vinden.
Zo komt het verhaalelement ‘een inscheping in de haven van Antwerpen’ meerdere keren terug. We
kunnen hier van een meervoudig singulatief verhaalelement spreken, voornamelijk omdat het wel iedere
keer om een andere persoon gaat, die bij een ander schip van de Red Star Line inscheept. Dat neemt
echter niet weg dat dit verhaalelement een zekere herhaling in zich draagt: de gebeurtenissen vertonen
immers zeer sterke parallellen. Bij zulke frequentievormen kan dan ook de vraag naar de relevantie
ervan rijzen. In dit geval lijkt de keuze echter verdedigbaar: de inscheping is niet alleen voor Kopp, maar
voor elke landverhuizer een kritiek moment in de reis. Het lijkt dan ook begrijpelijk dat Verbeken aan de
hand van verschillende getuigenissen verschillende aspecten van deze gebeurtenis wil overbrengen op
de lezer van het boek. Volgende tekstfragmenten illustreren een paar van die inschepingen, die
Verbeken doorgaans via letterlijk geciteerde getuigenverslagen aan bod laat komen:

Toen ik aan boord ging van het schip, troostte ik me met de gedacht dat al mijn zorgen over
tickets en overnachtingen voorbij waren, omdat ze me verder zouden wijzen waar ik naartoe
moest. De reis duurde één dag met het schip tot Engeland, dan met de trein door het land
en nog eens tien dagen met het schip van Liverpool tot Quebec in Canada. (een naamloze
boer, in Verbeken & Selleslags, 2013, p. 210)

Na twee dagen wachten in de haven begeleidden ze ons naar het schip. Overal stond
geschreven: Red Star Line. Ieder van ons kreeg een rood sterretje op zijn borst opgespeld.
Het schip heette “Zeeland”. Op het schip heerste een enorme verwarring. Toen het de haven
verliet, bleek dat er zich op het dek meer passagiers bevonden dan dat er bedden waren op
het schip. (Jan Dziura, in Verbeken & Selleslags, 2013, p. 214-215)
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Je [Benjamin Kopp] wachtte geduldig je beurt af in de rij, deponeerde je reiszak in de
bagageloods voor de desinfectie en passeerde vlot de medische keuring. […] Toen je over
de loopbrug liep, kreeg je krampen van nervositeit. Het alternatieve plan om toch nog terug
te keren naar Nowe Miasto was nu onmogelijk geworden. (Verbeken & Selleslags, 2013, p.
261)

Daarnaast zijn er in het boek nog een paar opvallende iteratieven terug te vinden. Zo is het binnen G2
opvallend dat er net in de passage over de kinderjaren en het geboortedorp van Kopp wel wat iteratieven
terugkomen. Op die manier maakt Verbeken niet alleen inhoudelijk duidelijk dat het leven in Nowe
Miasto door voorspelbaarheid en troosteloze sleur gekenmerkt werd, maar ook via het tijdsschema. De
iteratieven beperken zich echter niet tot een beschrijving van sleur en troosteloosheid: Verbeken
probeert een evenwicht te vinden door de negatieve aspecten van het leven in Nowe Miasto toch ook
enigszins met passages van iteratief geluk te compenseren. Hoe dat zich concreet in de tekst
manifesteert, blijkt uit volgende tekstfragmenten:

Vanaf de late namiddag werd de vers gemalen haver verkocht. Huisvrouwen met
hoofddoeken uit de buurt kwamen met lege potten naar jullie winkeltje, kruideniers uit
naburige dorpen namen paard en kar om hun jutezakken te laten vullen. Het leek jullie voor
de wind te gaan en dat wekte jaloezie op bij andere dorpelingen. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 16)

Voor jou betekende de Pilica: vrijheid. In alle seizoenen, maar vooral in de zomermaanden.
Dan had je grootvader het zo druk met zijn werk in de houthakkerij dat zijn religieuze
onderricht tot de vroege herfst werd opgeschort. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 19)

De frequentieparameter binnen G3, ten slotte, moeten we anders benaderen dan bij de persoonlijke
geschiedenissen van G1 en G2. Een eerste vaststelling is dat ook hier de singulatieve frequentie in het
boek domineert: Verbeken last regelmatig een geschiedkundige opmerking in, zonder dat hij daarbij
echt in herhaling valt. Doorheen het boek komen verhaalelementen als ‘de ontberingen van de joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog’ echter wel verschillende keren terug, maar dan gaat het veeleer om
een thematische herhaling: nergens in het boek wordt dezelfde historische actie of gebeurtenis op een
exacte wijze herhaald. Verder zal een aandachtige lezer in de geschiedkundige uitweidingen hier en
daar allicht een iteratief kunnen ontdekken: beschrijvingen van maatschappelijk processen of situaties
zijn immers per definitie eerder iteratief van aard. Alle afwijkingen van het singulatieve vertelschema
lijken dus al met al ingegeven door de ideologische doelen die we al bespraken (cf. thematische
herhaling om het verhaal van de joden in de Tweede Wereldoorlog te vertellen), of door de inherente
kenmerken van ieder historiografisch proces (cf. iteratieven om processen of situaties te vatten).
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3.2.2.2

Karakterisering

Uit de analyse van de actants is impliciet al gebleken dat er een aanzienlijk aantal personages in Tranzyt
Antwerpia voorkomen. Niet elk personage vervult echter een even belangrijke rol in het verhaal; vandaar
dat we in het kader van een karakteriseringsanalyse de drie prominentste personages zullen
behandelen. Ten eerste zal Pascal Verbeken aan bod komen, het hoofdpersonage van G1. Omdat
Herman Selleslags binnen diezelfde geschiedenislaag evenzeer een belangrijke rol vervult, zal ook zijn
karakterisering vervolgens behandeld worden. Als laatste zullen we dieper op het personage van
Benjamin Kopp ingaan: hij is binnen de tweede geschiedenislaag immers het hoofdpersonage.

Opmerkelijk aan de figuur van Pascal Verbeken is dat hij niet alleen de auteur van Tranzyt Antwerpia
is, maar in het boek ook de rol van zowel verteller als personage op zich neemt. In de literatuurstudie is
uitgelegd dat er zorgvuldig met het onderscheid tussen auteur, verteller en personage moet worden
omgegaan omdat die drie instanties lang niet altijd samenvallen, maar in dit boek is dat wel degelijk het
geval. Verbeken verenigt de drie narratieve rollen in zijn eigen persoon, wat voor de karakterisering van
het ‘personage-Verbeken’ ook repercussies heeft. De vormgeving van dat personage kan namelijk
alleen plaatsvinden door de ‘verteller-Verbeken’ of de ‘auteur-Verbeken’. Op die manier heeft hij zelf
dus de touwtjes in handen. Hij heeft volledige controle over het beeld dat van hem als personage
geschetst wordt en zo ontstaat een soort vacuüm waarin hij een zorgvuldig gemodelleerd ethos voor
zijn personage kan creëren, dat dan weer bijdraagt tot zijn ethos van auteur/journalist. Hoe het ethos
van de ‘auteur/journalist-Verbeken’ er dan precies uitziet, zullen we in de retorische analyse verder
uiteenzetten. Wat echter wel nog relevant is om hier dieper op in te gaan, is de manier waarop Verbeken
zijn eigen personage concreet in de tekst profileert, en welke technieken hij daartoe gebruikt.
De meest voorkomende karakteriseringstechniek voor het ‘personage-Verbeken’ is de indirecte
karaktersering door de verteller. Hoewel we in de volgende onderdelen van de narratieve analyse nog
dieper op de verteller zullen ingaan, moeten we nu alvast erg beknopt een aantal kenmerken van de
vertelstem van Tranzyt Antwerpia vermelden, waarop we later in de analyse verder zullen ingaan. In het
kader van de karaktersering van het ‘personage-Verbeken’ is het namelijk nodig nogmaals expliciet te
vermelden dat de ‘verteller-Verbeken’ met het ‘personage-Verbeken’ samenvalt, in die zin dat de
vertelstem in het boek duidelijk aan een personage wordt toegeschreven, namelijk dat van Pascal
Verbeken. Dat personage laat bovendien een verstelstem in de ik-vorm doorheen het verhaal
resoneren. Zo kan de ‘auteur-Verbeken’ zijn ‘personage-Verbeken’ zichzelf via zijn eigen (vertel)stem
laten karakteriseren: die verteller geeft namelijk doorheen het boek een heleboel informatie over de
handelingen en uitspraken, maar ook over de gedachten en gevoelens van het ‘personage-Verbeken’.
Op die manier ontstaat via veeleer contigue tekstelementen een beeld van dit personage dat we als erg
genuanceerd kunnen bestempelen. In het verhaal komt Verbeken namelijk vooral naar voren als een
nieuwsgierig persoon, die bovendien erg gedreven is om de antwoorden te vinden die hij zoekt:
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De Galicisch-Silezische kaart suggereerde meteen een antwoord: de grens tussen Russisch
Polen en Pruisen liep dwars door het boerendorp Herby. Het westelijke deel was aangeduid
als Pr. Herby of Pruisisch Herby. Daar begon een spoorweg die over Lubliniec naar Opole
liep, de hoofdstad van Boven-Silezië, die na de Tweede Wereldoorlog overging van
Duitsland naar Polen. Opole lag pal op de meest genomen spoorlijn van Red Star Lineemigranten: Mysłowice, Wrocław (destijds Breslau). Dresden, Leipzig, Düsseldorf,
Antwerpen. Ook dit houdt steek. Herby. (p. 120)

Het benieuwde me of hij hier ergens in het huis nog spullen of documenten teruggevonden
had uit de tijd van het reisbureau. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 153)
Nieuwsgierigheid en gedrevenheid zijn echter niet de enige kenmerken van het ‘personage-Verbeken’.
Wat dit personage net zo realistisch en genuanceerd maakt, is de spanning tussen een zachtaardig
karakter en een kritische geest. In het boek mag Verbeken dan wel een journalist zijn die naarstig naar
verhalen en antwoorden op zoekt gaat, toch staat die gedrevenheid een rustige, milde ondertoon niet
in de weg. Hoe dat zich dan concreet in de tekst manifesteert, blijkt uit volgende fragmenten:

Ik legde uit dat ik niet gekomen was om oordelen of veroordelingen uit te spreken. Wat mij
interesseerde, was de wereld van Benjamin Kopp, jouw wereld, en wat ervan overbleef,
desnoods alleen in de overlevering. (Verbeken & Selleslag, 2013, p. 35)

Is Warschau klaar met de oorlog als een Wehrmachtjas een hip modeartikel geworden is?
Het was alvast een van de vragen die ik wilde stellen aan Jan Hunin, correspondent OostEuropa van de Volkskrant en De Standaard met standplaats Warschau. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 94)

Samenhangend met de dualiteit tussen zachtaardigheid en een kritische ingesteldheid, die Verbeken in
het boek in zich draagt, kunnen we nog een tweede spanningsveld in het karakter van dit personage
ontdekken. De ene keer is hij namelijk erg nuchter in zijn bevindingen en vertellingen, analytisch zelfs.
De andere keer kan hij ronduit lyrisch filosoferen over de dingen des levens. Ook hieruit blijkt dus dat
een rustig en gemodereerd karakter een kritische journalistieke ingesteldheid niet in de weg hoeft te
staan. In die zin lijkt de karakterschets van het ‘personage-Verbeken’ ook een impliciet pleidooi voor de
narratieve journalistiek; hij bewijst in Tranzyt Antwerpia namelijk nog maar eens dat ook journalistiek op
menselijke maat, weg van het objectivity regime van de conventionele journalistiek, haar waarde heeft.
Volgende tekstfragmenten illustreren het spel van analyse en lyriek in Verbekens karakter:

Zolang één iemand de herinnering bewaart en het verhaal overlevert, zijn de doden van
Nowe Miasto niet helemaal dood. Of verbeeld ik me dat? En is het een van die elegante,
troostende gedachten die moeten verbloemen dat er geen werkelijke troost bestaat?
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 48)

81

Laat ik een lijstje maken met de vaststellingen en veronderstellingen waarmee ik hier
aanklop. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 89)

Naast Pascal Verbeken is het personage van Herman Selleslags in de eerste geschiedenislaag ook
een belangrijke figuur. Opvallend is dat hij door een mix van karakteriseringsmethodes beschreven
wordt: Selleslags krijgt niet alleen een directe en een indirecte karakterisering aangemeten, maar ook
nog eens een nogal sterk uitgewerkte analoge pendant. Bovendien wordt hij nu eens door de vertelstem
van het ‘personage-Verbeken’ beschreven, en krijgt hij dan weer rechtstreeks het woord via citaten in
de directe rede. Uit de verschillende karakteriseringsmomenten in het boek kunnen we daarnaast drie
typische kenmerken van het personage Verbeken destilleren.

Ten eerste wordt Selleslags in meerdere opzichten met een hond vergeleken, al mag dat niet in de
pejoratieve zin opgevat worden. Het gaat hier eerder om een doorgedreven metafoor voor een trouwe
vriend, iemand die niet of nauwelijks van de zijde van zijn kompaan wijkt zonder de eigen zelfstandigheid
te verliezen, zoals het een goede ‘sidekick’ betaamt. Bovendien roept de metafoor van de hond ook
associaties met de notie van ‘detached watchdog’ op, of zelfs sterker geformuleerd: de ‘lone wolf’. Op
die manier wordt hem ook een journalistieke taak toegeschreven en krijgt hij de kans om zijn licht over
bepaalde kwesties te laten schijnen. Merk hierbij bovendien op dat deze metaforische beschrijving dus
een sterke analoge karakterisering is, die bovendien met momenten van directe karakterisering
aangevuld wordt. Onderstaande fragmenten getuigen van de metaforische weergave van beide visies
op het personage van Selleslags. Het eerste fragment bevat overigens ook een voorbeeld van directe
karakterisering (cf. ‘Loners zijn we van nature.’):
‘Here’s Holocaust’, zei hij. Alsof hij een act aankondigde. Twee uur later zou hij ons weer
komen ophalen. Met Herman sprak ik af dat we vanmiddag onze eigen gang zouden gaan.
Loners zijn we van nature. En Treblinka is bij uitstek een oord dat je beter alleen kunt
ondergaan. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 41)

In Nowe Miasto had ik aan de oever van de Pilica een keitje opgeraapt dat al die tijd in mijn
broekzak was blijven zitten. Mijn plan was om het in de Schelde te gooien aan kaai 28 en
29, op de plek waar jij op de SS Finland stapte. Moest ik Herman bellen om bij het plechtige
moment aanwezig te zijn? Of laat je een straathond lopen? (Verbeken & Selleslags, 2013,
p. 260)

Ten tweede komt een enorme toewijding van Selleslags jegens de fotografie heel duidelijk naar voren.
Hij wordt geprofileerd als een professionele fotograaf met een geheel eigen manier van werken: zijn
foto’s zijn in zekere zin uniek, en hij getuigt van een strikte werkdiscipline. Bovendien wordt hij als een
sympathieke, ingetogen man geprofileerd, die niet met zijn troeven te koop loopt. De volgende
tekstfragmenten illustreren de manier waarop Selleslags zijn werkethiek in de praktijk brengt. Uit deze
fragmenten blijkt overigens dat we hier veeleer met indirecte karaktersering te maken hebben; dat
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Selleslags blijkbaar bewust zijn handen schoon houdt om te kunnen fotograferen (cf. tweede fragment),
is daar een tekenend voorbeeld van:

Allemaal staarden ze naar het scherm van een telefoon of een laptop, behalve één jong
koppel dat tegen elkaar gevlijd op een lederen sofa lag. Herman nam ze in het vizier met de
camera. Hij is altijd een fotograaf geweest met een erotisch oog, ook al herinner ik me niet
één naaktfoto. Het zit ’m meer in de gulzigheid waarmee hij de geile kant van het leven
registreert, de zonbeschenen glamour in de pit lanes van Le Mans of de afterparty’s van
Cannes met hun belofte van onkuisheid. Maar evengoed het enige opborrelende leven in
steriele omgevingen zoals deze neptent. Hij laat zich graag verleiden en is zelf het type van
de verleider. Toen ik hem erover aansprak, wuifde hij de kwestie laconiek weg: ‘Ach, ik
verveel me gewoon als ik niet fotografeer.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 65)

We namen zelf een stoel en haalden halveliterblikken Pools bier met vette lookworst om de
grootste honger te verdrijven. Herman hield zijn handen schoon om nu en dan een foto te
nemen, behoedzaam, om de vrouwen niet te storen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 76)

Ten derde komt in Tranzyt Antwerpia een bepaalde ambiguïteit bij het personage van Selleslags naar
voren. Hoewel hij soms als romantische ziel geportretteerd wordt, blijkt hij toch ook een heel nuchtere,
rationele kant te hebben. Zijn input in het verhaal is nu eens esthetisch, dan weer inhoudelijk en zelfs
sterk analytisch. Het is een ambiguïteit die ook van Selleslags een eerder rond karakter maakt, een
menselijk personage met een genuanceerde persoonlijkheid. In onderstaande fragmenten wordt die
dualiteit tussen rationaliteit en emotie concreet getoond. Ook hier overheerst bovendien de indirecte
karakteriseringstechniek:

Intussen werden we in het café de hele tijd zwijgend aangekeken door een groepje jongeren
dat hier vaker de dag uitzat. Het tafereel deed Herman denken aan een reis die hij door
Rusland maakte, begin jaren tachtig. ‘Als de jeugd zich verveelt, staat er iets te gebeuren.
Een kering, ten goede of ten kwade. Toen ik weer thuiskwam in België, voorspelde ik mijn
vrienden het einde van het communistische tijdperk. Daar werd om gelachen. Maar zie: een
paar jaar later verscheen Gorbatsjov op het toneel en begon de Sovjet-Unie uit elkaar te
vallen.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 63-64)

Over een romantische voetgangersbrug met gekruld smeedwerk liepen we de straten
tegenover het station in. Herman stond even stil. ‘Kijk eens naar dat harde licht en onze
lange schaduwen’, zei hij. ‘Alsof we rondlopen in een Poolse avant-gardefilm uit de jaren
zestig. Ik denk aan Roman Polański’s debuut Het mes in het water. Misschien is dat geen
toeval: Polański groeide hier op, in Krakau.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 126)
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Aangezien Benjamin Kopp het hoofdpersonage van de tweede geschiedenislaag is, wordt ook hij heel
vaak opgevoerd; zijn karakterisering is dan ook eerder uitgebreid te noemen. Net zoals dat bij het
personage van Verbeken het geval was, berust ook Kopps karaktersering voornamelijk op contigue
tekstelementen: dat die karakterisering op de beschrijvingen van zijn gedachten, gevoelens en
handelingen berust, maakt dan ook dat ze onder de noemer van indirecte karakterisering (door de ikverteller) valt. Wat bovendien opvalt, is dat niet alleen Kopps persoonlijkheid in het boek uitgediept
wordt, maar dat er ook aandacht naar een welbepaald fysiek kenmerk uitgaat, namelijk zijn leeftijd. Kopp
is zelfs het enige belangrijke personage in het boek dat zo’n fysieke beschrijving krijgt, wat suggereert
dat hij toch wel een bijzondere rol in het verhaal heeft. Bovendien is Verbeken hier allicht verder op
ingegaan omdat er verwarring over Kopps leeftijd bestond. Tijdens het verhaal blijkt dat hij, net zoals
vele andere landverhuizers toen, over zijn leeftijd gelogen heeft. De zoektocht naar Kopps werkelijke
leeftijd kan dan ook een manier van Verbeken zijn om de karakteriseringsprocessen strategisch in te
zetten: zulke details over het bestaan van landverhuizers maken het verhaal voor de lezer immers erg
tastbaar. Volgend tekstfragment getuigt van de zoektocht naar de werkelijke leeftijd van Kopp:

Op de passagierslijst van het Red Star Linestoomschip SS Finland staat een Berry Kopp uit
Nowe Miasto nad Pilicą die aan boord ging op 9 september 1911. Hij zei dat hij achttien was,
wat overeenkomt met het geboortejaar 1894 in zijn naturalisatiedossier. Maar in de census
van 1930 beweerde hij eenendertig te zijn, wat merkwaardig genoeg precies overeenkomt
met de leeftijd die jij jezelf geeft in je memoires. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 90)

Kopp moet dus in werkelijkheid dertien jaar oud geweest zijn toen hij zijn reis van Polen naar Antwerpen
en daarna de Verenigde Staten ondernam. De karakterisering van Kopps persoonlijkheid is duidelijk op
zijn werkelijke leeftijd afgestemd. Het is namelijk die van een kind dat het magisch denken nog niet
helemaal van zich afgeschud heeft, maar dat toch al de tegenwoordigheid van geest heeft om te
reflecteren over de gang van zaken in zijn geboortedorp. Hij heeft dromen en idealen, maar hij wil ook
vooruit in het leven. Een belangrijke kanttekening die we hierbij wel moeten maken, is dat Verbeken
zich voor Kopps karakterisering op diens memoires baseert. Het is dus wel best mogelijk dat Kopp –
toen al heel wat ouder – in zijn memoires een ietwat vertekend beeld van zijn dertienjarige ik schetst. In
ieder geval illustreren volgende tekstfragmenten deze karakterisering van Kopp, zoals ze in Tranzyt
Antwerpia tot stand gekomen is:

Maar je bleef wél betoverd door die joodse wereld met haar magische, donkere glans. Zelf
tijdens het schrijven van je memoires, zo veel jaren later, werd je gegrepen door het
mysterieuze licht, de geluiden en geuren tijdens de religieuze diensten. De betovering begon
al op weg naar de synagoge. Iedereen droeg feeëriek oplichtende kaarsen in papieren
lantaarns mee, een kring van licht die de boze geesten buitensloot. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 16)
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Van nature was je een dromer. Net als je moeder. Zij was de enige die de beknelling van de
religieuze voorschriften kon verzachten. Wanneer de rest van het gezin op een
sabbatbijeenkomst was, las ze je voor uit literaire verhalen. Ineens leek de wereld veel groter
dan Nowe Miasto. Die vertellingen woelden jouw passie voor literatuur los, die al snel een
verslaving zou worden. En ze leidden je weg van het geloof van je vader. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 17)

Voor jou was het domein van het kuuroord vooral een sprookjesachtige plek. Ze lag
nauwelijks een paar honderd meter van het Jodenplein en de stoffige havermolen, maar in
je hoofd lag ze op een andere planeet. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 19)

Naarmate de reis van Kopp vordert, vindt er ook een evolutie in zijn karakterisering plaats. Hij wordt
helemaal niet als held getypeerd, maar eerder als een nuchtere jongeman die over zijn situatie kan
reflecteren. Er is bovendien ook sprake van een leerproces: hoe verder hij reist, hoe meer twijfels en
angsten moeten plaats maken voor hoop en opwinding. Terwijl hij in het begin erg hard lijkt te kampen
met heimwee en de neiging om terug te keren, beseft hij wat later dat hij moet doorbijten en verder moet
gaan. Zodra dat besef goed doorgedrongen is, merkt hij op dat de mensen op zijn pad vaak best wel
van goede wil zijn en zelfs naar hem opkijken. Nergens staat dat expliciet vermeld, maar de suggestie
van trots is hoe langer hoe meer wel degelijk aanwezig in Kopps karakterisering. De volgende reeks
van tekstfragmenten illustreert deze karakterisering en reconstrueert de evolutie waarvan sprake:

Jij bleef alleen achter in de gelagzaal en kreeg prompt een aanval van heimwee. Toen pas
begreep je dat je je broer en zus misschien jaren zou moeten missen, tot het moment dat jij
in Amerika genoeg geld gespaard zou hebben om weer iemand te laten overkomen.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 113)

Je zat vast in een herberg, waar je onrust weer opflakkerde. Opnieuw wist de herbergier
raad. In geen tijd trommelde hij een andere gids op, een onbehouwen, grofgebekte kleerkast.
De man kwam meteen ter zake en eiste een vergoeding die ver uitsteeg boven de ‘redelijke
richtprijs’ die je broer in de instructiebrief had opgegeven. Wat moest je doen? Een terugkeer
naar Nowe Miasto nad Pilicą zou je hele emigratieplan ruïneren. Je kon het echt niet maken
tegenover je broer, die je reis jarenlang zorgvuldig voorbereid had en ook gefinancierd had.
Er was maar één optie: de grens over, wat het ook zou kosten. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 116)

Intussen had het gerucht zich verspreid dat er een Amerikaganger in het dorp was. Uit de
naburige huizen kwamen boeren langs met vragen. Ze waren nog bezweet en bestoft van
een lange dag op het land, maar ze konden niet wachten om je te horen. Wat was de kwaliteit
van de grond? Hoe kon je ginds land kopen? Hoe afgelegen was het platteland? Naar je
nietszeggende antwoorden werd met ontzag geluisterd. Je had het al aangevoeld in je
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gesprekken met de meisjes maar nu wist je het zeker: de Amerikaanse droom leefde niet
alleen in Rusland. Een uur eerder was je nog ontredderd, nu werd je benijd en bewonderd.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 118)

Je zag voor het eerst straatverlichting. De beverige vlammen van de lantaarns leken zelfs
speciaal aangestoken voor je afscheid van Risa. Op de Meirplaats slalomden de koetsen
tussen paardenvijgen. Je zag karren in alle types en maten, getrokken door honderden
paarden. Fietsen met hoge sturen had je al in de beschermde, mondaine wereld van het
Elysium gezien, maar hier maakten ze deel uit van het straatleven. Je zag elektrische trams
met vaart de hoek om draaien, het metaalachtige geluid van hun scheurende wielen droeg
ver in de avondlucht. je liep voorbij de eerste, chique warenhuizen, ware kooppaleizen waar
alle winkeltjes van het Jodenplein wel honderd keer in konden. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 230)
Samenvattend kunnen we stellen dat de drie belangrijkste personages van Tranzyt Antwerpia – Pascal
Verbeken,

Herman

Selleslags

en

Benjamin

Kopp

–

dankzij

een

combinatie

van

karakteriseringstechnieken door de ik-stem van de ‘verteller-Verbeken’ vorm krijgen. In alle drie de
gevallen gaat het bovendien om ronde personages, die uitgebreid en evenwichtig aan bod komen in het
boek. De personages van Verbeken en Selleslags vertonen weliswaar nuance, maar veranderen in de
loop van het verhaal niet zozeer; Benjamin Kopps personage ondergaat daarentegen duidelijk een
evolutie doorheen het boek.
3.2.2.3

Focalisatie

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het begrip ‘focalisatie’ altijd op de verhouding tussen een
waarnemende instantie (de focalisator) en een waargenomen instantie (het gefocaliseerde) wijst. Voor
Tranzyt Antwerpia laat dat laatste zich redelijk eenvoudig samenvatten als ‘het geheel van alle
gebeurtenissen en personages uit de drie geschiedenislagen’. Een gedetailleerder beeld hiervan
hebben we al uiteengezet in de analyse-onderdelen over de acties en gebeurtenissen, de actants en
de karakterisering. In dit onderdeel is vooral de relatie van al die verhaalelementen tot de waarnemende
instantie of focalisator interessant om nader te beschouwen. Daarom zullen we vervolgens een zo
accuraat mogelijk beeld van die focalisator proberen te schetsen door dieper in te gaan op een aantal
relevante eigenschappen die uit het boek af te leiden zijn.

Een eerste vaststelling in dat verband is dat de focalisator van Tranzyt Antwerpia heel sterk op een
vaste waarnemende instantie lijkt. Doorheen het boek kijkt de lezer mee door de ogen van Pascal
Verbeken. Hij beschrijft zelf zijn eigen reis met Herman Selleslags, de eerste geschiedenislaag, en geeft
bovendien sterk vanuit zijn eigen persoon de historische opmerkingen uit de derde geschiedenislaag
weer, in die mate dat het zelfs wat van een formele geschiedenisles heeft. In de tweede
geschiedenislaag, het verhaal van Benjamin Kopp, blijft de strikte waarneming vanuit Verbekens
perspectief echter niet altijd houdbaar. In het boek is dan ook duidelijk te merken dat de ‘auteurVerbeken’ inspanningen gedaan heeft om de focalisatie ook van Kopp uit te laten gaan. Op die
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momenten verschuift het boek dan ook wat meer richting variabele focalisatie. Het eerste tekstfragment
illustreert daarom de vaste focalisatie van Pascal Verbeken, het tweede fragment maakt duidelijk hoe
de waarnemende instantie soms aan Kopp toegeschreven wordt:

Over de Stawki reden trams en bussen af en aan voorbij een monument dat de
gedeporteerden van het getto herdenkt. Van enige afstand leek het een open, dakloos
paviljoen in witte marmertegels of (dat was mijn oneerbiedige eerste indruk) een sanitaire
voorziening. Tussen de muren was de vloer een glijbaan van aangevroren sneeuw.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 79)

Nog voor je het dorp bereikte, ontmoette je drie meisjes op je pad. Ze waren blond, hadden
dikke vlechten en liepen barrevoets. In hun armen droegen ze grote, rieten manden gevuld
met vers geplukte, donkerblauwe bosbessen die glansden als knikkers. De ‘Guten Tag’
bleek alweer efficiënt. Toen je ook nog de mooie oude bomen en het gezang van de vogels
in het bos prees, had je ze ingepakt: je mocht toetasten in de manden en meelopen. Je
imponeerde hen zelfs met je toekomstige leven. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 118)

Hoewel Benjamin Kopp dus met momenten ook als focalisator optreedt, overheerst Pascal Verbeken
doorheen het boek toch nog sterk als waarnemende instantie. Vandaar dat we in het vervolg vooral van
Verbeken als (hoofdzakelijk) vaste focalisator zullen uitgaan. Of die focalisator dan intern of extern is,
hangt in grote mate van de geschiedenislaag af. In de eerste geschiedenislaag hebben we met een
interne focalisator te maken. Pascal Verbeken is binnen deze verhaallijn niet alleen de waarnemende
instantie, maar ook nog eens het hoofdpersonage. Bovendien vertelt hij het verslag van zijn eigen reis
integraal in de onvoltooid tegenwoordige tijd: vooral in het begin van elk hoofdstuk wekt Verbeken dan
ook sterk de indruk dat hij zijn ‘brief’ aan Kopp de avond zelf nog aan het schrijven is, en zo dus op de
voorbij dag(en) kan terugkijken. Daardoor kunnen we dus stellen dat het ik-toen – en daarmee dus de
interne focalisator – de eerste geschiedenislaag volledig domineert, in die mate zelfs dat daar geen
afwijkingen op terug te vinden zjin. Binnen de tweede en derde geschiedenislaag treedt Verbeken dan
weer eenduidig als externe focalisator op. Hij maakt als waarnemende instantie immers op geen
enkele manier deel uit van Kopps verhaal: hij vertelt er wel over, maar blijft er altijd buiten staan.
Hetzelfde geldt binnen de derde geschiedenislaag: ook bij de historische feiten en gebeurtenissen die
hij aanhaalt, is hij niet betrokken. De volgende drie tekstfragmenten laten de eerste, tweede en derde
geschiedenislaag (in die volgorde) aan bod komen in het licht van deze bevindingen:

Vanochtend namen we aan station Warschau West de streekbus voor pendelaars naar
Nowe Miasto nad Pilicą. Een rit van een tachtig kilometer door het Mazovische platteland.
In het spitsverkeer zagen we de stad uitrafelen in een anoniem landschap van kantoortorens,
autosnelwegen en bedrijvenparken. Tussen de communistische woonkazernes verrezen de
reclamezuilen van banken en telecombedrijven, de totems van een nieuw tijdperk.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 13)
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Op de drempel raakte je nog één keer de mezoeza aan, de orthodox-joodse deuramulet.
Het was het moment waarop je vader voor je kwam staan. Oog in oog. Er verscheen een
milde glimlach op zijn gezicht, hij gaf je een rozige appel en schoot toen weer in zijn
vertrouwde, strenge houding, dreigend, gebiedend dat je nooit mocht toegeven aan
wereldse verleidingen die je van het ware pad zouden wegleiden. (Verbeken & Selleslag,
2013, p. 28)

De Oostenrijkse autoriteiten waren beducht voor de stroom armoezaaiers die over hun
grondgebied naar de havens reisden. In het bijzonder waren ze bang dat de Pruisen alle
landverhuizers die niet aan de strengere Amerikaanse immigratievoorwaarden van 1886
voldeden, zouden terugsturen. Om in Amerika toegelaten te worden moesten volwassenen
per persoon minstens 800 mark op zak hebben. (Verbeken & Selleslag, 2013, p. 127)

Wat ook opvalt, is dat Verbeken als waarnemende instantie geenszins een kritische distantie bewaart.
De ‘focalisator-Verbeken’ laat zich sterk als ‘empathisch’ en zelfs ‘ideologisch georiënteerd’ definiëren,
en valt op die manier onder de noemer van subjectieve focalisator. De milde en rustige aard van het
‘personage-Verbeken’ (cf. supra) vertaalt zich in empathie bij de waarnemende instantie die zijn
personage vertegenwoordigt. Met name in de tweede geschiedenislaag schemert een erg duidelijk
medeleven met het personage van Benjamin Kopp door. In de derde geschiedenislaag is die empathie
dan weer nauw verbonden met een ideologische oriëntering die zich op troost en vrede richt, en tegen
(oorlogs)wreedheid en racisme. Wanneer de ‘focalisator-Verbeken’ namelijk het relaas van de joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt, doet hij dat met zoveel mededogen dat hij daarmee als het
ware een impliciete boodschap meegeeft. De kern van die boodschap is dat oorlogen en wreedheid
alleen maar verliezers opleveren, en dat conflicten zoals de Tweede Wereldoorlog nog erger zijn omdat
ze slechts door persoonlijke haat jegens een bepaalde groep mensen tot stand kunnen komen. De
volgende twee tekstfragmenten illustreren deze subjectieve focalisatie die zich respectievelijk op
empathie (voor Kopp) en ideologie (tegen oorlog en racisme) richt:

Om de tijd te doden zwierf je van zonsopgang tot zonsondergang langs de oevers van de
Pilica. Alsof je nog de tijd wilde inhalen van alle jaren dat je er niet meer zou zijn. Je ongeduld
om zelf te vertrekken werd ondraaglijk. Amerika was een obsessie geworden. Maar waar
bleef dat ticket? In elk geval moest het in de bus vallen voor je zelf opgeroepen zou worden
om in dienst te gaan. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 25)

Ze begonnen massaal te deserteren, waarop de Duitsers elke joodse politieman verplichtten
om minstens vijf personen voor deportatie te halen. Wie het quotum niet haalde, werd
bedreigd met deportatie van familieleden ter compensatie. Om de uitgehongerde
gettobewoners naar de wagons te lokken, werd ook voedsel in het vooruitzicht gesteld. Wie
zich vrijwillig meldde voor deportatie kreeg drie kilo brood en één kilo confituur. Veel joden
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waren zo verzwakt dat ze het aanbod aanvaardden. In totaal verstrekten de Duitsers 36.000
kilo confituur. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 80)
Het cognitieve aspect van de ‘focalisator-Verbeken’ is dan weer minder eenduidig dan het emotionele.
Ook hier hangt het namelijk van de geschiedenislaag af of we op een alwetende dan wel een beperkte
focalisator mogen rekenen. Binnen de eerste geschiedenislaag valt de ‘focalisator-Verbeken’ het
duidelijkst met het ‘personage-Verbeken’ samen, zodat we hier met een interne focalisator te maken
hebben (cf. supra). Net omdat Verbeken hier aan zijn personage gebonden is, lijkt hij ervoor gekozen
te hebben om niet als een alwetende entiteit boven zijn eigen verhaallijn te zweven. Ook in de tweede
geschiedenislaag is er duidelijke sprake van twijfel bij de focalisator. Dat hoeft ook niet te verbazen: om
het verhaal van Kopp te vertellen is de ‘focalisator-Verbeken’ louter op de memoires van diezelfde
Benjamin Kopp aangewezen. Het zou dus onrealistisch zijn om te beweren dat de focalisator dan alles
binnen deze geschiedenislaag kan overzien. In beide gevallen hebben we dus met een cognitief
beperkte focalisator te maken. Enkel binnen de derde geschiedenislaag kunnen we eenduidig van een
alwetende focalisator spreken. Omdat Verbeken zichzelf via zijn personage het ethos van historicus
wil aanmeten (cf. infra), is de waarnemende instantie binnen G3 nadrukkelijk alwetend. Een alwetende
focalisator wekt dan immers de perceptie dat het ‘personage-Verbeken’ de hele (wereld)geschiedenis
moeiteloos overziet en daar honderduit over kan vertellen. Ook deze bedenkingen over het cognitieve
aspect van de focalisator zullen we aan de hand van drie tekstfragment staven, waarbij ook deze keer
vervolgens de eerste, tweede en derde geschiedenislaag aan bod komen:

De meeste vrouwen leken tachtig of nog ouder, een leeftijd waarop ze nog herinneringen
aan hun kindertijd voor de oorlog zouden kunnen hebben. Wellicht hadden ze de
Krochmalnastraat nog gekend als de groezelige, chaotische buurt die Singer beschreef. Ook
de rest van Warschau was toen nog heel. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 76)

Waarom heb je in je memoires, waarin je dweept met je moeder, met geen woord over haar
gerept? Was zij de echte, onuitgesproken reden van je vertrek naar Amerika? We zullen het
nooit weten. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 91-92)
Ongeveer 50.000 joden werden ‘verplaatst’ naar het platteland, ongeveer 15.000 joden
werden opgesloten in het getto van het Podgórzedistrict. Ze leefden er op een oppervlakte
waar voordien 3000 mensen woonden. Tot vier joodse gezinnen deelden één appartement,
velen leefden op straat. Alle ramen die uitkeken op het arische Krakau buiten het getto
werden dichtgemetseld. Het getto van Krakau werd geliquideerd tussen juni 1942 en maart
1943. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 131)

De rode draad doorheen dit overzicht is in ieder geval dat de focalisator in Tranzyt Antwerpia zich
geenszins tot een set van veilig afgebakende eigenschappen laat reduceren. Het structuralistische
schema biedt hier weliswaar een keuzemenu van waaruit de analyse kan vertrekken, maar de
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focalisator overschrijdt in dit boek niet zelden de grenzen van een bepaalde parameter. Dat heeft onder
meer te maken met de complexiteit die het boek in zich draagt vanwege de verschillende
geschiedenislagen die elkaar constant kruisen.
3.2.3

Het oppervlakteniveau: vertelling

Op het oppervlakteniveau zal de analyse Tranzyt Antwerpia zich toespitsen op enerzijds de
vertelinstanties, en anderzijds de bewustzijnsvoorstelling van de belangrijkste personages. In het
onderdeel over de vertelinstanties zullen we voornamelijk per geschiedenislaag onderzoeken hoe de
vertelstem zich tot het verhaal verhoudt. Daaruit zal blijken dat de vertelstem aan één van de
personages wordt toegeschreven, wat ervoor zorgt dat de diëgesis sterk van verhaallijn tot verhaallijn
verschilt. De analyse van de bewustzijnsvoorstelling zal zich dan weer op drie belangrijke personages
in het boek concentreren. Hier zal voornamelijk blijken dat ook de psyche van de verschillende
personages elk op een geheel eigen manier vorm krijgt.
3.2.3.1

Vertellen

Wanneer we het over de vertelinstantie(s) van een verhaal hebben, kijken we in essentie naar de
verschillende vormen van diëgesis die we in dat verhaal al dan niet kunnen aantreffen. Bijzonder bij
Tranzyt Antwerpia is dat hier – zoals reeds uiteengezet – van drie geschiedenislagen sprake is, en dat
bij elke geschiedenislaag de diëgesis verschilt. In elke geschiedenislaag heeft de ‘auteur-Verbeken’
ervoor gekozen zijn eigen ‘personage-Verbeken’ met de vertelinstantie te laten samenvallen. Hij heeft
het boek volledig met zijn eigen stem en vanuit zijn eigen identiteit als reëel persoon geschreven – wat
mogelijk is dankzij zijn ‘alter ego’ dat als personage in het boek optreedt – maar naargelang de
geschiedenislaag verschilt zijn status als verteller ten opzichte van het vertelde.
In de eerste geschiedenislaag komen de acties en gebeurtenissen van het ‘personage-Verbeken’ aan
bod, wat de diëgesis dan ook nogal eenduidig maakt: de ‘vertelstem-Verbeken’ is hier namelijk aan het
hoofdpersonage van deze verhaallijn toegewezen. Verbeken treedt met andere woorden naar voren als
verteller die niet alleen tot het vertelde behoort (intradiëgetisch), maar ook nog eens het vertelde zelf
heeft meegemaakt (homodiëgetisch), en bovendien zelfs als hoofdfiguur in het vertelde optreedt
(autodiëgetisch). Volgend tekstfragment getuigt van de overlap tussen het ‘(hoofd)personageVerbeken’ en de ‘vertelstem-Verbeken’ in de eerste geschiedenislaag:

Aan de kop van de Anielewiczaboulevard kwam ik bij het Groot Kerkhof. Het bleek de ingang
te zijn van het Cmentarz Żydowski, de joodse begraafplaats die volgens mijn
stadsplattegrond ongeveer de helft van het kerkhof in beslag nam. Ryszard Kapuściński lag
op het Cmentarz Powązkowski, achter het joodse gedeelte. Ik gokte erop dat er geen
scheidingsmuur zou staan en kocht aan een loket een kaartje voor bezoekers. Het joodse
kerkhof is niet alleen een plaats van herdenking, het wordt ook, op bescheiden wijze,
uitgebaat als monumentenpark. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 97)
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In de andere geschiedenislagen is de vertelstem van Verbeken dan weer wat moeilijker eenduidig te
definiëren. Zo wordt in de tweede geschiedenislaag op de levensloop van Benjamin Kopp gefocust en
aangezien Kopp en Verbeken elkaar nooit gekend of ontmoet hebben, kan Verbeken dus onmogelijk
deel uitmaken van het levensverhaal van Kopp. Als lezer verwacht je dus een extradiëgetische verteller
die boven het vertelde staat. Door een bijzondere manier van vertellen wekt Verbeken echter de indruk
dat hij met (het verhaal van) Kopp in interactie treedt, wat hem ergens tussen extradiëgesis en
intradiëgesis doet zweven. Dat neemt echter niet weg dat het ‘personage-Verbeken’ (dat tot nader order
met de ‘vertelstem-Verbeken’ samenvalt) geen deel van Kopps levensverhaal kan uitmaken en dus per
slot van rekening nog altijd buiten het verhaal blijft staan. Verbeken doet wel zijn uiterste best om met
Kopp in interactie te gaan en zich zo in diens verhaal te murwen, maar dat het ‘personage-Kopp’ hem
nergens in het boek van antwoord dient, suggereert dat hij nooit werkelijk toegang tot Kopps verhaal zal
krijgen en dus in ieder geval altijd een heterodiëgetische verteller zal blijven, althans in G2.

Concreet houdt die manier van vertellen dus in dat Verbeken een conversatie met Kopp probeert aan
te knopen. Dat manifesteert zich in een bijzondere vorm van deixis, waarbij de ‘vertelstem-Verbeken’
het ‘personage-Kopp’ rechtstreeks aanspreekt. Dat is in principe een soort van verbeelding, waarbij de
‘auteur-Verbeken’ een vertelconstructie heeft opgezet waarin zijn ‘personage-Verbeken’, dat bovendien
de rol van vertelstem op zich neemt, zichzelf als het ware een beeld van de dertienjarige versie van de
reële Benjamin Kopp voorhoudt. Dat beeld, van waaruit het ‘personage-Kopp’ overigens ook vorm
gekregen heeft, is echter een hologram, een product van Verbekens verbeelding, gevoed door de
informatie uit Kopps memoires. Opvallend daarbij is dat er nooit rechtsreeks uit Kopps memoires
geciteerd wordt, maar dat de informatie uit deze tekst de lezer slechts via de woorden van de
‘verstelstem-Verbeken’ bereikt. Dat creëert voor de lezer het effect van de ‘onzichtbare tijdreiziger’: het
‘personage-Kopp’ blijft op die manier immers altijd een soort van onvatbaar spook. Als lezer weet je
weliswaar dingen over hem: je ‘ziet’ hem dingen zeggen, denken en doen. Maar je zal hem nooit om
verduidelijking kunnen vragen. Het is met andere woorden alsof de lezer naar 1911 teruggestuurd wordt
en Kopp kan volgen, zonder dat Kopp de aanwezigheid van de lezer op een of andere manier zou
kunnen gewaarworden.

Deze metafoor van de onzichtbare tijdreiziger mag dan wel een strikte grens tussen de leefwereld van
Kopp en die van de lezer suggereren, maar binnen Tranzyt Antwerpia zelf probeert de ‘vertelstemVerbeken’ wel degelijk de grens tussen zijn eigen leefwereld (de eerste geschiedenislaag) en die van
Benjamin Kopp (de tweede geschiedenislaag) te overschrijden. Dat doet hij met name door de
aanspreking van het ‘personage-Kopp’ in de je-vorm. Door Benjamin rechtstreeks – en bovendien
informeel – aan te spreken, probeert het ‘personage-Verbeken’ zichzelf toch nog in het verhaal van
Kopp te nestelen: hij suggereert zo immers een vertrouwensrelatie. Deze grensoverschrijding gebeurt
echter niet langs twee kanten: we haalden het hierboven al aan, het ‘personage-Kopp’ lijkt Verbeken
zelf nooit te willen antwoorden.
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In ieder geval lijkt de ‘auteur-Verbeken’ serieuze inspanningen te doen om aan de lezer duidelijk te
maken dat hij (of in ieder geval zijn personage) wel degelijk een emotionele band met Benjamin Kopp
(of ook hier eerder diens personage) heeft. Vanuit de vertelstem van Verbeken weerklinkt dan ook een
zekere vertrouwdheid met het leven van Kopp; een duidelijke aanwijzing daarvan is dat hij hier en daar
anticipeert op wat Kopp later nog zal beleven. Het is een soort van waarschuwing voor de dertienjarige
Kopp en kan daarom als narration antérieure bestempeld worden. In ieder geval spreekt hij altijd tot
Kopp als iets wat het midden houdt tussen een vriend, een broer, een vaderfiguur en een leraar.
Verbeken doet immers veel meer dan gewoon vooruitkijken op Kopps verdere leven: hij stelt vragen
aan Kopp, toont begrip en leeft met hem mee, legt hem dingen uit, spelt hem soms zelfs les (zij het altijd
weer op die typische zachte toon). Het lijkt er kortom sterk op de ‘auteur-Verbeken’ via zijn eigen
personage probeert tastbaar te maken hoe hij graag een persoonlijke band met Benjamin Kopp had
ontwikkeld, ware het niet dat factoren als tijd en ruimte hun reële ontmoeting onmogelijk gemaakt
hebben.

In de tweede geschiedenislaag van Tranzyt Antwerpia hebben we dus met een bijzonder complexe en
empathische vertelstem te maken. Volgende tekstfragmenten illustreren daarom nogmaals de diëgesis
in de verhaallijn van Benjamin Kopp, zoals we die hierboven bespraken:

Dat was niet wat je wilde horen. Je oren bleven doof voor de vele brieven die berichtten over
de harde tijden in het beloofde land. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 25)

Je was achtergelaten. Dat gebeurde wel vaker. Er waren zelfs emigranten die zich berooid
en wanhopig in rivieren gooiden. Zo ver heen was je nog niet. Maar je voelde wél je hart in
je keel kloppen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 117)

Alleen in je hotelkamer deed je het raam open en ging je languit op de bedsprei liggen. De
geluiden van paardenkarren, klokgelui en straatventers waaiden naar binnen met de koele
avondwind. Je staarde even naar het plafond, deed je ogen dicht en probeerde nergens
meer aan te denken. Je besefte het nog niet, maar in Antwerpen zweefde je tussen twee
werelden, tussen twee tijdperken. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 232)

De derde geschiedenislaag, ten slotte, heeft met G2 niet enkel gemeen dat het ingebedde verhalen zijn.
Ook hun diëgesis vertoont sterke parallellen, in die zin dat de ‘vertelstem-Verbeken’ ook als
extradiëgetische verteller optreedt wanneer hij een element uit de algemene geschiedenis aan de lezer
aanbiedt. Dat is dan ook zeker niet onlogisch; Verbeken wil zichzelf als kenner ter zake profileren. In de
retorische analyse zullen we dieper ingaan op het ethos van de ‘auteur-Verbeken’ en daaruit zal blijken
dat hij zichzelf onder andere het imago van historicus wil aanmeten. In de derde geschiedenislaag de
vertelstem boven de acties en gebeurtenissen laten zweven, is in die zin dan ook een strategische zet:
zo krijgt de lezer immers de indruk dat er een expert aan het woord is. Ook hier blijkt dus dat de
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vertelstem door de ‘auteur-Verbeken’ zorgvuldig is vormgegeven om het verhaal op een aangename –
maar zeker ook overtuigende – manier te kunnen brengen.
3.2.3.2

Bewustzijnsvoorstelling

In het onderdeel over karakterisering hebben we de drie belangrijkste personages als studieobject
gekozen. Omdat die drie personages ook voor de analyse van de bewustzijnsvoorstelling het relevantste
lijken, zullen we ons ook hier op de personages van Pascal Verbeken, Herman Selleslags en Benjamin
Kopp concentreren. Concreet zullen we hieronder voor elk van deze personages nagaan welke vorm
van bewustzijnsvoorstelling domineert; we baseren ons daarvoor op het zevendelige model van Brian
McHale, dat in de literatuurstudie reeds uiteengezet werd.
De bewustzijnsvoorstelling van het ‘personage-Verbeken’ lijkt het meeste op de directe rede: zijn
gedachten en uitspraken worden namelijk (vrijwel) exact weergegeven. Zuiver vormelijk lijkt het hier op
het eerste gezicht echter niet om een directe rede te gaan, omdat de klassieke notatie met dubbele
punten en aanhalingstekens ontbreekt. Dat komt echter omdat het ‘personage-Verbeken’ ook de
vertelstem toegeschreven krijgt; de bewustzijnsvoorstelling van een ik-verteller zoals deze is dan ook
niet altijd eenvoudig te beschrijven. In ieder geval lijkt het erop dat we in Tranzyt Antwerpia te maken
hebben met een vertelsituatie waarin de ‘vertelstem-Verbeken’ slechts introspectie hoeft toe te passen
en weer te geven om een zeer directe weergave van de psyche van het ‘personage-Verbeken’ op de
lezer over te brengen. Hoe dat er concreet in de tekst uitziet, illustreren volgende tekstfragmenten:

Ik legde uit dat ik niet gekomen was om oordelen of veroordelingen uit te spreken. Wat mij
interesseerde, was de wereld van Benjamin Kopp, jouw wereld, en wat ervan overbleef,
desnoods alleen in de overlevering. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 35)

Al snel na onze aankomst op het stationsplein voelde ik een onbestemd, onbehaaglijk gevoel
opkomen waarvan ik niet meteen kon zeggen waar het vandaan kwam. Tot het me begon
te dagen: ik voelde me oud in dit Krakau. […] Misschien moet ik nóg ouder worden om dit te
begrijpen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 131)

Ook de bewustzijnsweergave van het personage van Herman Selleslags situeert zich sterk aan de kant
van de mimesis. In dit geval kunnen we ook nog eens vaststellen dat Selleslags vrij formalistisch een
(vrije) directe rede toegewezen krijgt. Ook de uitspraken en gedachten van dit personage worden exact
weergegeven, deze keer zelfs met de typische aanhalingstekens, wat voor de directe rede pleit.
Bovendien bevatten de citaten van Selleslag hier een daar ook een informeler, zelfs spreektaliger
element (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verzuchting ‘ach’), waardoor de bewustzijnsweergave met
momenten
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bewustzijnsweergave van het personage van Selleslags weer, zoals ze zich in het boek manifesteert:
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Hij laat zich graag verleiden en is zelf het type van de verleider. Toen ik hem erover
aansprak, wuifde hij de kwestie laconiek weg: ‘Ach, ik verveel me gewoon als ik niet
fotografeer.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 65)
Herman stond even stil. ‘Kijk eens naar dat harde licht en onze lange schaduwen’, zei hij.
‘Alsof we rondlopen in een Poolse avant-gardefilm uit de jaren zestig. Ik denk aan Roman
Polański’s debuut Het mes in het water. Misschien is dat geen toeval: Polański groeide hier
op, in Krakau.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 126)

Door de bijzondere manier van vertellen in Tranzyt Antwerpia is de bewustzijnsvoorstelling van het
‘personage-Kopp’ al even bijzonder. Ze leunt echter het dichtst bij de inhoudelijke parafrase aan, in
die zin dat de lezer wel een inhoudelijk correcte weergave van Kopps uitspraken en gedachten krijgt,
maar dat die stilistisch geenszins accuraat is. Dat komt voornamelijk omdat de lezer alle informatie over
het ‘personage-Kopp’ aangereikt krijgt doordat het ‘personage-Verbeken’ (al dan niet in de
hoedanigheid van vertelstem) hem aanspreekt. Zo ontstaat de situatie waarin het ‘personage-Verbeken’
de reis van het ‘personage-Kopp’ opnieuw doet en daar een verslag van schrijft voor diezelfde Kopp;
het lijkt er dan ook sterk op dat Kopp veeleer als lezer van het boek aangesproken wordt. Verbeken lijkt
dus wel de hele tijd met Kopp in dialoog te willen treden, maar laat hem tegelijk ook nooit aan het woord
(al dan niet via een citaat). Van een echte dialoog kan dus eigenlijk nooit sprake zijn. Hoe deze
vertelsituatie dan precies een inhoudelijke parafrase tot stand kan brengen, blijkt uit volgende
tekstfragmenten:

Je beschrijft het Kościuszkiplein als een onregelmatige vierhoek omzoomd met vrijwel
identieke, schamele winkeltjes. Alleen de geuren die de deur uit waaiden, vertelden welke
waren verkocht werden. Toen je een tiental jaren later in je memoires het plein beschreef,
rook je onmiddellijk weer de haring en het brood. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 15)

Terwijl je doorstapte naar je logies, zag je dat ook de andere landverhuizers benaderd werden
door agenten. Vaak waren het kleine ritselaars en oplichters die tegen woekerprijzen onderdak
en tickets aanboden aan de kwetsbare, verwarde emigranten. Een strozak was snel
bijgeschoven in de illegale nachtasiels. In dit Antwerpen besefte je pas hoe goed Simcha in
Amerika je reis geregeld had. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 229)

Samenvattend kunnen we dus stellen dat het algemene opzet van het boek en de manier van vertellen
in Tranzyt Antwerpia sterk de bewustzijnsvoorstellingen van de belangrijkste personages beïnvloeden.
In dat verband zorgen een drietal factoren ervoor dat de personages van Pascal Verbeken en Herman
Selleslags eerder mimetisch vorm krijgen, terwijl het personage van Benjamin Kopp op een eerder
diëgetische manier aan de lezer wordt aangeboden. Het gaat dan over de overlap tussen het
‘personage-Verbeken’ en de ‘vertelstem-Verbeken’, het voornemen van de ‘auteur-Verbeken’ om aan
de hand van Kopps memoires diens reis opnieuw te doen, en het voornemen van de ‘vertelstem-
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Verbeken’ om dat relaas weer aan Benjamin Kopp te doen (die op die manier zowel personage als lezer
van het boek wordt).

3.3

Retorische analyse

We raakten in voorgaande delen al aan dat Verbeken bepaalde ideologisch geïnspireerde motieven lijkt
te hebben. In dit onderdeel zullen we in eerste instantie verder ingaan op die ideologische onderstroom
die in Tranzyt Antwerpia aanwezig is. We zullen zo benoemen wat Verbekens ideologie precies inhoudt:
onder meer noties als contrasten, depolarisering en toon zullen in het licht van dit boek onderzocht
worden. Bovendien zullen we dat alles aan de notie van peace journalism koppelen. De rode draad
doorheen dit onderdeel is dan ook een beoordeling van de overtuigingsmiddelen die Verbeken inzet om
die ideologische onderstroom te funderen. Daarom zullen we op een belangrijk aspect van Verbekens
overtuigingskracht dieper ingaan, namelijk zijn ethos. Uit de analyse zal blijken dat zijn ethos eerder
complex te noemen is, in die zin dat het in drie verschillende deelaspecten uiteenvalt: hij profileert zich
niet alleen als journalist, maar ook nog eens als literator en als historicus.
3.3.1

De ideologische onderbouw van Tranzyt Antwerpia

In de narratieve analyse legden we aan de hand van een aantal verhaaltechnische kenmerken alvast
de aanwezigheid van een zekere ideologische onderstroom in het boek bloot. Ook de thematische
oriëntering daarvan konden we al enigszins duiden: onder het motto ‘wie de geschiedenis niet kent, is
gedoemd ze te herhalen’12, wilde auteur Pascal Verbeken met zijn boek wellicht de lezer een
geschiedenisles geven, opdat die lezer een kritischer bewustzijn jegens zijn of haar eigen tijd ontwikkelt.
Dat doet hij niet alleen door het verhaal van Benjamin Kopp en andere landverhuizers te vertellen, maar
ook door dat van de joden in de Tweede Wereldoorlog op zijn geheel eigen manier aan bod te laten
komen. Dat maakt van Tranzyt Antwerpia met andere woorden een impliciet betoog voor hoop en
mededogen, en tegen oorlog en racisme. In dit hoofdstuk zullen we veeleer vanuit een retorisch oogpunt
naar deze ideologische onderstroom van auteur Pascal Verbeken kijken. Daarvoor zullen we een aantal
retorisch relevante thema’s aansnijden die impliciet dan wel expliciet in het boek aan bod komen. Een
eerste thema is de manier waarop er met het concept peace journalism omgegaan wordt. Daarna zullen
we kijken hoe Pascal Verbeken contrasten inzet om zo – hoe vreemd dat op het eerste gezicht ook mag
klinken – een vorm van depolarisering in de hand wil werken. Ten slotte kijken we nog naar de toon van
de vertelstem in Tranzyt Antwerpia, en hoe die toon bijdraagt tot de overtuigingkracht die nodig is om
de ideologische onderbouw op een effectieve manier op de lezer over te brengen.
3.3.1.1

Peace Journalism

Om te kunnen aantonen dat Verbeken actief met de notie van peace journalism is omgegaan, moeten
we eerst kort de kern van deze theorie verder uiteenzetten. De centrale idee is dat klassieke of
conventionele vormen van journalistiek door hun inherente kenmerken een conflict net aanwakkeren.
Kenmerkend voor deze vormen van war journalism is dat ze hun berichtgeving en agenda in feite door
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Dit is een bekend citaat van de Spaans-Amerikaanse schrijver en filosoof Georges Santayana.
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politieke factoren laten beïnvloeden; dat draagt bij tot een status quo, werkt polarisering in de hand, en
profileert geweld vaak als enige oplossing. (McGoldrick, 2006) Peace journalism probeert daarentegen
dit stramien te doorbreken. De centrale idee is dat elk conflict een vorm van menselijke communicatie
veronderstelt. Het conflict ontstaat dan doordat de verschillende partijen als het ware op een andere
frequentie zitten, waardoor de communicatie stroef verloopt. Dat veroorzaakt dan weer frustraties, die
uiteindelijk tot geweld kunnen leiden. In die visie is het de taak van peace journalism om de frequenties
van de verschillende partijen weer wat beter op elkaar af te stemmen, opdat partijen ten minste weer
naar elkaar zouden luisteren. Dat kan gerealiseerd worden door een journalistiek discours dat
polarisering doorbreekt, geweld niet langer normaliseert, en zoveel mogelijk de economische, politieke,
culturele en psychosociale context van het conflict laat zien. (Peleg, 2006)

Ook Verbeken probeert zichzelf met Tranzyt Antwerpia in de traditie van peace journalism te plaatsen.
Dat hoeft dan ook niet te verbazen, aangezien we nu al duidelijk kunnen stellen dat Verbekens tekst
ook een impliciet betoog tegen geweld, oorlog en haat is. In het boek zijn echter niet alleen impliciete
aanwijzingen voor Verbekens ideologie en oriëntering richting peace journalism te vinden. Dat blijkt
onder andere uit onderstaand tekstfragment, waarin hij redelijk concreet en uitgebreid de visie van
collega-journalist Kapuściński op deze traditie uiteenzet:
In de laatste jaren van zijn leven gaf Ryszard Kapuściński een reeks lezingen over ‘De
Ander’. Daarmee bedoelde hij de vreemdeling die we steeds vaker zullen ontmoeten in tijden
van globalisering en massale immigratie, de onbekende buur in een versplinterde, soms
ontbindende nieuwe wereld. Als wereldreiziger pleitte Kapuściński voor een journalistiek van
empathie, een journalistiek die vertrekt vanuit een poging tot begrip in plaats van oordeel.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 99)
Bij deze ene verwijzing naar Kapuściński blijft het echter niet; Verbeken lijkt Kapuściński een
voortrekkersrol in de traditie van peace journalism toe te wijzen. Hij geeft dan ook duidelijk te kennen in
hem een journalistieke voorbeeldfiguur te zien. In de Poolse hoofdstad bezoekt hij samen met Herman
Selleslags het kerkhof waarop de Poolse journalist begraven ligt. Een interessante vaststelling is dat
Verbeken ervoor kiest zijn bezoek aan Warschau – en daarmee het zevende hoofdstuk van het boek –
bij het graf van Kapuściński te beëindigen, wat hem een grote symboolwaarde geeft. Ook in een klassiek
betoog is het einde (van een tekstdeel) immers een strategische plaats om een tekstelement in de verf
te zetten. Het bezoek aan dit graf dient dan weer als aanleiding voor een lofzang op de journalist, waarbij
hij het in één adem ook over zijn eigen ‘ultieme journalistieke verhaal’ heeft. Verbeken geeft dan ook in
niet mis te verstane bewoordingen zijn bewondering voor de journalist te kennen:

Ik stelde Herman voor om afscheid te nemen van de stad met een bezoek aan het graf van
Ryszard Kapuściński, reisjournalist, schrijver, dichter, reporter of the century en wat al niet.
Maar hij had Kapuściński lang geleden al meerdere keren levend gefotografeerd, wierp hij
tegen. Daar kon geen grafsteen iets aan toevoegen. Dus liep ik alleen naar het Groot
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Kerkhof, langs eindeloze flatgebouwen van de Mordechaja Anielewicza […]. Onderwijl
mediteerde ik over de Kapuścińskireportage die ik zou meenemen naar mijn mythische
Desert Island, het ultieme journalistieke verhaal dat ik in een palmboom zou willen kerven.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 96)
De verwijzingen naar Kapuściński zijn echter niet de enige sporen van peace journalism die er in het
boek terug te vinden zijn. Zoals gezegd is een van de aandachtspunten van deze traditie het
opentrekken van (valse) dichotomieën en het doorbreken van polarisering. Ook dat is een motief waar
Verbeken actief mee aan de slag gaat, zo zal hieronder blijken. Een ander typisch kenmerk van Tranzyt
Antwerpia, in het licht van de inzichten over peace journalism en ideologische onderstromen, is de
zachte en gematigde toon waarmee de vertelstem spreekt. Hoe Verbeken zijn toon precies inzet als
een vorm van tegengif tegen gewelddadigheid, daar zal hieronder ook nog dieper op ingegaan worden.
3.3.1.2

Contrasten en (de)polarisering

In Tranzyt Antwerpia werkt Verbeken doorheen heel het boek met contrasten, waarbij het opvallendste
contrast dat van de spanning tussen heden en verleden is. Het effect van deze contrasten op de
interpretatie van de tekst is enigszins paradoxaal te noemen. Op het eerste gezicht zouden contrasten
gemakkelijk aan een vorm van polarisering gelijkgesteld kunnen worden. In Tranzyt Antwerpia blijkt dat
echter niet zo te zijn: de contrasten fungeren hier als scharnier om het gevestigde zwart-witdenken over
een bepaalde plaats of gebeurtenis te doorbreken. De contrasten zijn hier immers eerder contrasterende
visies op eenzelfde fenomeen, wat de dubbelzinnigheid van de realiteit blootlegt. Op die manier wordt
de lezer niet alleen met zijn eigen visie geconfronteerd, maar ook met andere invalshoeken die evenzeer
op het fenomeen toepasbaar blijken te zijn. Hieronder volgen nog een aantal illustraties van de manier
waarop de contrasten in Tranzyt Antwerpia depolarisering in de hand werken:
‘Ooit waren er plannen om hier het Poolse Hollywood of Cinecittà op te richten’, zei ze. ‘Stel
je voor, de filmwereld wilde naar ons komen!’ Maar dat gebeurde niet. En zo staan hier langs
de
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waarschuwingsborden voor overstekende tractoren en herten. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 112)

Een lange sliert kooplustigen trok vanuit een voetgangerstunnel over het plein,
gedisciplineerd, met gelijkmatige tred, alsof iemand het stapritme aangaf. De voorbije
honderdvijftig jaar is hier vaker geparadeerd, door de legers van de Oostenrijkers, de
Russen, de Polen en de Duitsers. En nu dus de brigades van Gucci en Prada. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 124)
De gebouwen werden opgetrokken door kampgevangenen. ‘Een overslaggebouw voor
voedsel’, legde Hans uit. ‘De aardappels, bieten en zuurkool werden geëxporteerd naar
Duitsland en het oostfront. Veel gevangenen werkten op boerderijen in de streek. Auschwitz
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wordt geassocieerd met honger, maar het is een vruchtbare landbouwstreek geweest.’
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 164)

Bovenstaande tekstfragmenten getuigen ook van een zekere vorm van grensoverschrijding, zowel
fysiek als mentaal, en bewijzen in die zin dus ook de aanwezigheid van een duidelijke poging tot
depolarisering. Wat Verbeken hier immers doet, is de twee ‘polen’ of uitersten aangeven, om dan
meteen de grens tussen beide polen te overschrijden. Op die manier doorbreekt hij een kloof, waardoor
de

schakeringen

duidelijk

worden.

Dat

Verbeken

in

zijn

boek

actief

met

dit

soort

depolariseringsmechanismen aan de slag gaat, ligt in lijn met de theoretische inzichten van
onderzoekers als Trudy Govier. Volgens haar liggen valse dichotomieën dan ook aan de basis van
(soms gevaarlijke) vormen van polarisering:

People often tend to focus on the contrastive ends of that spectrum, neglecting the middle
zone. They lapse into false dichotomies, seeking to divide reality into two distinct chunks,
thinking that an opposition exhausts the possibilities when it does not. (Govier & Verwoerd,
2004, p. 372)

Govier wijst hier op een valse dichotomie die gestoeld is op de focus op twee uitersten, waarbij andere
mogelijkheden die ergens in het midden liggen, compleet genegeerd worden. Een ‘en-en-en-verhaal’
wordt dan met andere woorden onterecht tot een ‘of-of-verhaal’ gereduceerd. Een ander
polariseringsmechanisme houdt in dat er twee mogelijkheden als ‘onderling exclusief’ worden
voorgesteld: hier is dan eerder sprake van een ‘zowel-als-verhaal’ dat onterecht tot ‘of-of-verhaal’
teruggeleid wordt. (Govier, 2007) Verbeken gaat in Tranzyt Antwerpia in het bijzonder met
depolarisering aan de slag wanneer hij op zijn geheel eigen manier over zogenaamde ‘slachtoffers’ en
‘daders’ spreekt, al komen die precieze termen niet in het boek voor. Net dat is een belangrijke
observatie. Door die erg geladen terminologie niet in de mond te nemen, lijkt Verbeken er in te slagen
de daad van de dader los te denken, net zoals hij de gebeurtenis van het slachtoffer kan los denken. Of
zoals Govier en Verwoerd onderschrijven:
The “victim” label is objectionable if it is interpreted as implying that the person harmed is
nothing but a passive party in an act in which she or he was hurt by another. […] Labels such
as “offender”, “perpetrator”, “terrorist”, “murderer”, “combatant”, and even “ex-combatant” or
“ex-prisoner” pose similar problems. (Govier & Verwoerd, 2004, p. 371)

Concreet komt deze doorbreking van de valse dader-slachtofferdichotomie op verschillende plaatsen in
Tranzyt Antwerpia tot uiting. Wat daarbij bovendien opvalt, is dat Verbeken de zogenaamde ‘daders’
naar het voorbeeld van Hannah Arendt als banaal, alledaags – en dus ook in zekere zin als menselijk –
afschildert. Niet toevallig verwijst hij ook naar Arendt en haar boek Die Banalität des Bösen, waarin ze
haar bevindingen over het proces tegen Adolf Eichmann neerschreef. In Arendts boek komt Eichmann
naar voren net zoals Stangl en Stroop in Tranzyt Antwerpia naar voren komen: als saaie, alledaagse
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mannen die zonder enige daad van fysiek geweld te plegen toch bloed aan hun handen hebben kleven.
Deze ‘daders’ zijn bureaucraten, handpoppen van een ideologie, niet meer maar ook niet minder. Als
dusdanig schildert zowel Arendt als Verbeken hen dan ook af:
Stangl, de moordenaar van je vrienden, fascineert me van alle nazi’s het meest. Wegens de
normaliteit van zijn biografie, wegens de beslissende rol die het toeval speelde in zijn
carrière. […] In alles was hij alleman. Kijk naar eender welke portretfoto van Stangl en je ziet
de man achter het loket in het station, de man in de winkelrij, de man die kaartjes knipt, de
buur die de vuilniszakken op de stoep zet, de man die je zelf had kunnen zijn. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 50)

Over zijn drijfveren had hij [Stangl] weinig te melden. In elk geval hadden ze niets te maken
met antisemitisme of nazi-ideologie. Eigenlijk had hij helemaal geen motief. Als bureaucraat
deed hij, naar zijn beste vermogen, de taak die hem was toegewezen. […] Hetzelfde gebrek
aan motieven constateerde Hannah Arendt bij Eichmann tijdens diens proces in Jeruzalem.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 51)

Het citaat komt uit Conversations with an Executioner van de Poolse verzetsman Kazimierz
Moczarski, de neerslag van 255 gesprekken met Stroop. Die bleek een grijze muis te zijn
zonder veel eigen inzichten of overtuigingen. Een trouwe uitvoerder zoals Stangl uit
Treblinka. En eveneens de zoon van een autoritaire vader. De banaliteit van het kwaad in
persoon. Alleen geld en uniformen interesseerden hem. Zonder de oorlog was hij wellicht
een onopvallende politieman in Detmold geweest. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 89)
Aan de zijde van de ‘slachtoffers’ valt op dat Verbeken duidelijk maakt dat bepaalde gruwelen wel
degelijk onuitwisbare sporen hebben nagelaten. Toch probeert hij te laten zien dat er ook voor deze
mensen nog een leven na en los van die gruwelen bestaat. Op Verbekens toon zullen we hieronder nog
verder ingaan, maar ook hier is de hoopvolle ondertoon in zijn discours erg duidelijk; zijn vertrouwen in
de kracht van mensen lijkt dan ook onomstotelijk. Daarbij moeten we wel opmerken dat hij daardoor –
zij het tegen wil en dank – toch nog een kant lijkt te kiezen, namelijk die van de ‘slachtoffers’. Dit doet
echter niet echt afbreuk aan zijn poging tot depolarisering: hij vervalt per slot van rekening niet in de
clichématige reflex om vanuit een soort morele superioriteit op zowel ‘dader’ als ‘slachtoffer’ neer te
kijken, bij elk om andere redenen weliswaar. Verbeken leeft met andere woorden wel mee, maar zonder
te willen veroordelen (in het geval van de ‘daders’) of betuttelen (in het geval van de ‘slachtoffers’); op
die manier houdt hij toch nog een zekere distantie in stand, die ervoor zorgt dat hij zijn eigen poging tot
depolarisering niet ondermijnt. Hoe dat zich concreet in de tekst manifesteert, blijkt uit volgende
tekstfragmenten:
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Chil Rajchman trad nog twee keer voor het voetlicht, tijdens de processen in de Verenigde
Staten en Jeruzalem tegen John Demjanjuk, de vermeende operator van de gaskamers in
Treblinka. Zijn hele leven bleef hij zich afvragen waarom hij het overleefd had. Bij gebrek
aan een beter antwoord schreef hij: ‘Om te kunnen getuigen over het grote slachthuis
Treblinka.’ Het was de laatste zin van zijn memoires. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 47)

Een van de meest vicieuze moordpartijen gebeurde in de Bloednacht of Bartholomeusnacht
van 18 april 1942, toen tweeënvijftig slachtoffers werden afgemaakt. En toch ging het leven
gewoon door in deze hel. Er bestond zelfs een ondergronds cultuurleven in het getto met
geheime bibliotheken, scholen en een symfonisch orkest. Het heeft me al vaker verbaasd,
die onbreekbare veerkracht van mensen. Zoals altijd werden ze verliefd. Ze vrijden en
verwekten kinderen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 79)

Door zodanig genuanceerd met dader- en slachtofferrollen in zijn boek om te gaan, draagt Verbeken bij
tot een van de primaire doelen van peace journalism, die we hierboven bespraken. Hij toont op die
manier namelijk dat de gewelddadige oplossing niet langer de enige of de normale oplossing hoeft te
zijn. Dat heeft dan ook gevolgen voor de manier waarop geweld geïnterpreteerd en zelfs vermeden kan
worden: “If we endorse simplistic polarization of “victims” and “perpetrators”, we will be handicapped in
our ability to understand and to prevent political violence.” (Govier & Verwoerd, 2004, p. 377)
3.3.1.3

Toon

Ook de toon die Verbeken doorheen het boek hanteert, maakt dus deel uit van zijn voornemen om
Tranzyt Antwerpia in de traditie van peace journalism in te bedden. Zo zijn er enerzijds passages waarin
zijn toon troostend en verzoenend is, bijna weemoedig zelfs. Het lijkt als het ware alsof hij de vredevolle
en troostrijke aspecten van het leven in de verf wil zetten, om zo te suggereren dat gevoelens van haat,
gewelddadigheid en racisme eigenlijk geen vrij spel zouden mogen krijgen. De volgende passages
illustreren die zachtaardige, maar soms melancholische manier van schrijven:

Ergens hakte een specht zijn nest uit in een boomstam. Ook op deze onmogelijke plek ging
de natuur haar gang, zoals ze dat al een eeuwigheid deed en nog een eeuwigheid zou doen.
Ik vond die volmaakte onverschilligheid troostrijk. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 46)

Voor het eerst tijdens onze doortocht in Polen had ik het gevoel op een plek te vertoeven
waar de oorlog geen open wonde meer was. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 141)

Anderzijds zijn er ook passages terug te vinden die eerder relativerend van toon zijn, en waarbij er
ruimte voor milde humor is. Van bijtende spot of verbittering is echter nooit sprake, er is altijd een
hoopvolle onderstroom in Verbekens manier van schrijven te voelen. Dat draagt bij tot een imago van
menselijke journalist, die nog in staat is helder na te denken en verder te kijken dan de negatieve
beelden waarmee mensen in verschillende vormen van (al dan niet conventionele) journalistiek
geconfronteerd worden. Op deze manier lijkt hij humor bovendien in te zetten als een tegengif – of zelfs
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bijna als een wapen – tegen verzuring en negativiteit. Onderstaande tekstfragmenten illustreren dan
weer het relativerende en humoristische aspect dat in Verbekens toon naar voren komt:

De specialiteit van de bar bestond uit enkele scheppen koffiegruis aangelengd met een
scheut heet water. Het mengsel zag eruit als een krachtig homeopathisch middel tegen
aambeien en zo smaakte het ook. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 63)

Het populairste vervoermiddel was de gefikste fiets met terugtraprem. En jawel, we hebben
hem gespot: de eerste bakfiets van Oost-Europa. Ik besef dat ik nu in tongen tot je spreek.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 131)

Verbeken gebruikt met andere woorden niet alleen inhoudelijke tekstelementen om zijn geheel eigen
vorm van peace journalism op de lezer over te brengen. Ook zijn toon en schrijfstijl getuigen van een
ideologie die sterk op vrede en troost gericht is. De wil om die ideologie – die zich dus ook tegen geweld
en racisme richt – via zijn boek uiteen te zetten, is dan ook sterk aanwezig. Zowel inhoud als stijl spreken
op dat gebied immers boekdelen, hoewel hij blijkbaar toch nog de indruk wil wekken dat zijn ideologische
doelen aan het verhaal van Benjamin Kopp ondergeschikt zijn. Dat is echter nog een andere kwestie,
waar we in de narratieve analyse al dieper op ingingen.
3.3.2

Het drieledig ethos van Pascal Verbeken

Het ethos van Pascal Verbeken manifesteert zich als het ware op drie verschillende niveaus. Aangezien
Tranzyt Antwerpia een boek is dat onder de noemer van de narratieve journalistiek valt, hoeft het niet
te verbazen dat Verbeken zich het ethos van een journalist wil aanmeten. Narratieve journalistiek is
echter geen conventionele journalistiek, we zagen in de literatuurstudie al dat de meeste narratieve
journalisten storytellingtechnieken uit de literatuur ontlenen. Ook Verbeken profileert zich dan ook als
literator; in Tranzyt Antwerpia komt dit ethosaspect zelfs erg sterk naar voren. Een derde ethoslaag die
hij daar nog aan toevoegt, is die van de historicus die het heden toont vanuit het perspectief van het
verleden.
3.3.2.1

Verbeken als journalist

Een eerste manier waarop Verbeken zichzelf profileert, is als journalist; doorheen heel het boek bewijst
hij dat hij in de eerste plaats een journalist is. Zijn journalistieke reflex is weliswaar altijd ingebed in een
context die eigen is aan de narratieve journalistiek, maar het blijft per slot van rekening te allen tijde
journalistiek. De drang om met Tranzyt Antwerpia een waarheidsgetrouwe tekst te produceren is reëel,
het besef dat journalistiek ook altijd een vorm van performatief discours is al evenzeer. Verbeken doet
met andere woorden veel inspanningen om zijn imago van ‘waarheidszoeker’ in stand te houden. Dat
hij daarnaast ook nog een ideologische onderstroom in zijn boek verwerkt (cf. supra), lijkt hij zelf niet
als belemmering van dat ethos te zien, maar eerder als een extra stap. Niet alleen de feiten, maar ook
de interpretatie, dat lijkt voor Verbeken net het keurmerk van degelijke journalistiek te zijn. Dit ligt dan
ook volledig in lijn met de inzichten over narratieve journalistiek in de literatuurstudie van deze paper.
Onderstaande tekstfragmenten illustreren niet alleen de journalistieke verantwoording van de keuzes
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die voor het boek gemaakt werden, maar ook de eigen drang van de journalist om een goed product af
te leveren, en de kritische (zelf)reflectie die daarbij komt kijken:

Onze omwegen hebben, welja, een journalistieke noodzaak. Na alle lof die ik je memoires
heb toegezwaaid, is het ook een nuchtere vaststelling dat ze hiaten vertonen. Over de
medische controles die landverhuizers op weg naar de havens moesten ondergaan, rep je
bijvoorbeeld met geen woord. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 12)
Onderwijl mediteerde ik over de Kapuścińskireportage die ik zou meenemen naar mijn
mythische Desert Island, het ultieme journalistieke verhaal dat ik in een palmboom zou willen
kerven. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 96)
Maar je hebt wel de joodse wereld van Nowe Miasto nad Pilicą gered. De mensen van de
Targowastraat en het Jodenplein zijn geen nummer in een deportatieregister meer. […] Het
bestaat. Het is verteld. Het is opgeschreven. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 276)

Met name dat laatste tekstfragment verdient nog meer uitleg. Het lijkt er hier sterk op dat Verbeken het
als zijn journalistieke plicht beschouwt om ervoor te zorgen dat mensen de lotgevallen van de joden in
het tsaristische Rusland en tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen. Zolang niemand hun verhalen
vertelt en verspreidt, zal het grote publiek ze immers nooit kennen. Net daartoe lijkt Verbeken dan ook
zijn steentje te willen bijdragen. Merk bovendien ook op dat die laatste zin een typische drieslag is: dat
is een klassiek retorisch middeltje om als spreker of schrijver je woorden via de stijl extra kracht bij te
zetten. Deze drieslag is bovendien de allerlaatste zin van het boek, wat ervoor zorgt dat dit einde bij een
lezer nog harder zal nazinderen. Door zo krachtig te eindigen, creëert Verbeken als het ware een
katalysator voor nog verdere reflectie van de lezer, wiens denken (en misschien zelfs handelen) wel
eens door het boek beïnvloed kan worden. Dat alles bewijst eens te meer dat (narratieve) journalistiek
wel degelijk een vorm van performatief discours is.
3.3.2.2

Verbeken als literator

Zoals dat bij veel narratieve journalisten het geval is, profileert Verbeken zich niet alleen als journalist,
maar zeker ook als literator. Hij heeft duidelijk aandacht voor zijn stijl, een stijl die bovendien sterk afwijkt
van die van de conventionele journalistiek en eerder literair aandoet. Dat komt onder andere omdat hij
een aantal narratieve technieken toepast die de meeste narratief journalistieke stukken uit de literatuur
ontlenen: dat Tranzyt Antwerpia niet alleen dialogen, maar ook een sterk uitgewerkt plot en uitgebreide
karakteriseringen bevat, bespraken we immers in de narratieve analyse al. Daarnaast gebruikt
Verbeken echter ook nog een aantal opvallende stilististische elementen. Zo zijn er een aantal
stijfliguren die doorheen het boek frequent terugkomen, namelijk beelden, allusies en herhalingen. Een
van de opvallendste herhalingen is bijvoorbeeld de anafoor in hoofdstuk twaalf: tot zes keer toe wordt
een anekdote met de zinsnede ‘zo was er de geschiedenis van’ aangekondigd. Van de beelden en
allusies die Verbeken opwekt, volgen dan weer hieronder enkele illustraties:
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Op het trottoir aan de overkant drommen mannen samen aan een slijterij die de klok rond
open is. Als motten zijn ze gevangen in het harde licht van de buislampen dat vanuit het
winkelraam op straat valt. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 7)
’s Nachts werden joden uit hun huizen gesleurd, bijeengebracht en doodgeschoten op een
plein of in een plantsoen in de buurt. Een van de meest vicieuze moordpartijen gebeurde in
de Bloednacht of Bartholomeusnacht van 18 april 1942, toen tweeënvijftig slachtoffers
werden afgemaakt. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 79)

Wat hiermee samenhangt, is dat Verbeken zichzelf in het verhaal sterk naar voren laat komen als
persoon met eigen emoties, ervaringen en opvattingen. Ook dit wordt door de narratieve analyse van
deze paper onderschreven: het is dan ook niet voor niets dat de entiteit ‘Pascal Verbeken’ niet alleen
auteur is, maar ook nog eens personage (hoofdpersonage in G1 zelfs), vertelstem en focalisator. Hij
schrijft kortom in een heel persoonlijke stijl die door veel ik-vormen gekenmerkt wordt. Een belangrijke
vaststelling in dit verband is bovendien dat ook de ideologische onderstroom in het boek in zekere zin
tot dit literair ethos bijdraagt: door zijn eigen opvattingen in de tekst te verwerken, weet Verbeken de
soms abstracte gebeurtenissen in het heden en verleden voor de lezer tot een menselijke maat om te
vormen. Net daartoe gebruikt hij dan stijlfiguren en andere narratieve technieken, die we hierboven al
bespraken. Hieronder volgt een illustratie van die persoonlijke schrijfstijl die Verbeken in Tranzyt
Antwerpia hanteert om zijn ethos van literator te bestendigen:

Het is bizar hoe alle Poolse wegen eruitzien alsof er zo meteen een wielerwedstrijd zal
passeren, terwijl ik me niet één Poolse renner voor de geest kan halen. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 120)

Tot het me begon te dagen: ik voelde me oud in dit Krakau. De gemiddelde leeftijd op straat
was vijfentwintig jaar; vanaf veertig leek er een uitgaansverbod van kracht. Meer dan
tweehonderdduizend studenten liepen hier over straat, zo vertelde men ons. Herman vond
deze schaamteloze viering van de jeugd geweldig en fotografeerde erop los. Misschien moet
ik nóg ouder worden om dit te begrijpen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 131)

In de volgende delen zullen we nog verder ingaan op een aantal deelaspecten van Verbekens ethos
van literator. Zo kunnen we vaststellen dat de zestien hoofdstuktitels van het boek veel beeldspraak
bevatten. Bovendien valt op dat er in elk hoofdstuk wel een tekstfragment of -element terug te vinden
is, dat naar het beeld van de titel terugverwijst. Hieronder zullen we dan ook hoofdstuk per hoofdstuk
nagaan wat dat beeld precies inhoudt, waar de verwijzingen ernaar in het hoofdstuk zelf zitten, en of we
aan dat beeld al dan niet een argumentatieve lading kunnen koppelen. Daarna zullen we ook nog dieper
ingaan op de intertekstualiteit die Tranzyt Antwerpia in zich draagt: doorheen het boek kunnen we
namelijk een heleboel verwijzingen naar en citaten van andere literatoren ontdekken.
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3.3.2.2.1

Hoofdstuktitels, beeldspraak en argumentatieve lading

In dit onderdeel zullen we, zoals aangekondigd, dieper op de hoofdstuktitels en hun bredere betekenis
ingaan. Na elke titel zullen we eerst aangeven welke tekstfragmenten ernaar terugverwijzen, om dan
stil te staan bij de manier waarop Verbeken een literair procedé als beeldspraak ook een argumentatieve
lading weet toe te bedelen. We illustreren hier met andere woorden het verband tussen de literaire
mechanismen in Tranzyt Antwerpia en de ideologische onderstroom, die bovendien beargumenteerd
moet worden.

1. De waterdruppel, de oceaan

Het was het bekende beeld van de waterdruppel en de oceaan: je kleine verhaal spiegelde
het grote epos van talloze andere Europese emigranten. (Verbeken & Selleslags, 2013, p.
8)

In dit eerste hoofdstuk neemt Verbeken een verantwoording voor zijn eigen boek op, hij geeft het als
het ware van bij het begin een bestaansreden mee. Bovenstaand fragment duidt – samen met de titel
van het hoofdstuk – de relevantie van het boek aan. Verbeken profileert het boek dus als een
focusverhaal. Het impliciete argument dat hierachter schuilgaat, kwam eerder in deze paper al aan bod:
Verbeken wil aan de hand van één persoon de lotgevallen van grote groepen mensen schilderen, om
zo zijn ideologie van vrede en troost op de lezer over te brengen. Hij houdt in dit stadium van het boek
echter nog wel achter dat hij Kopp niet alleen model laat staan om het verhaal van landverhuizers te
vertellen, maar diens joodsheid ook het verhaal binnensmokkelt om zo het verhaal van de joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog te kunnen vertellen.

2. Alwaar de havermolen stond

Net als je vader was je voorbestemd tot een leven naast een draaiende molensteen. Dat
leek je aanvankelijk zelfs dragelijk, want in tegenstelling tot kleermakers, wevers en
leerlooiers hadden molenaars tijd om boeken te lezen. Olga had me al gewaarschuwd dat
we niets meer van de molen zouden terugvinden. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 15)

In dit hoofdstuk ligt een sterke focus op het leven van Benjamin Kopp, het is zelfs het hoofdstuk dat het
langst (zo goed als) ononderbroken op het leven van Kopp inzoomt. Opvallend in dit hoofdstuk is de
symboolwaarde die de havermolen aangemeten krijgt: hij lijkt voor Verbeken het symbool voor een
vergeten aspect van de geschiedenis te zijn. Het leven in een Pools dorpje aan het begin van de
twintigste eeuw wordt doorgaans als hard en quasi vreugdeloos afgeschilderd. In het boek wordt dat
enigszins genuanceerd: de molen staat centraal in het verhaal van Kopps kindertijd, een verhaal waarin
ook plaats is voor mildheid en dragelijke aspecten van het bestaan. In dit hoofdstuk symboliseert de
havermolen met andere woorden Verbekens pleidooi voor hoop en nuance.
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3. Strepen in de sneeuw

Je zit achter op een paardenkar, op weg naar het station van Tomaszów Mazowiecki.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 29)

In dit hoofdstuk valt een spatiale metafoor op, namelijk die van de strepen die een kar in de sneeuw kan
trekken. Belangrijk hier is dat het niet om eender welke kar gaat: het gaat om strepen die gemaakt
werden door de paardenkar waarmee Benjamin Kopp voorgoed zijn geboortedorp verliet. Ze dienen als
een visualisering van de link die Kopp nog steeds met zijn afkomst verbindt. In die zin valt er een verband
met de titel van deze paper te zien: Benjamin zweefde in Antwerpen inderdaad tussen twee werelden.
Wat Verbeken hier echter beargumenteert, is dat alle migranten altijd in zekere zin tussen twee werelden
zullen zweven, net omdat ze de figuurlijke bagage van hun land van herkomst altijd met zich zullen
meedragen.

4. Geen Dostojevski in het gras

Vanmiddag maakten we een laatste wandeling langs de Pilica. Er slenterden geen minnaars,
er klonken geen opgewonden kreten van jongens die papieren bootjes te water lieten, er
lagen geen boeken van Dostojevski in het gras. Er was alleen het geluid van de rivier die
snel en onrustig stroomde. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 37)
Het motief dat in dit hoofdstuk centraal staat – en treffend door de titel wordt samengevat – valt te rijmen
met de typische geplogenheden binnen de narratieve journalistiek. Hier wordt namelijk duidelijk dat het
boek niet zozeer de ‘grote’ geschiedenis najaagt, zoals ze in klassieke geschiedenisboeken te vinden
is. Het gaat hier veeleer om de ‘kleine’ geschiedenis, de geschiedenis van de gewone man in de straat.
Een belangrijke nuance is bovendien dat de verhaalelementen ‘Dostojevski’ en ‘uitgelaten plezier aan
de rivier’ deel uitmaken van Kopps dromen. Door die dromen met de realiteit te contrasteren, lijkt
Verbeken duidelijk te willen maken dat bepaalde aspecten van de geschiedenis (en het heden)
weliswaar als idyllisch gepercipieerd worden, maar dat die perceptie lang niet altijd met de werkelijkheid
strookt. Verbeken pleit hier dus in zekere zin voor nuance, en hij wil bovendien ook de realiteit eer aan
doen.

5. De ekster van Treblinka

Rajchman kon op welhaast wonderbaarlijke manier ontsnappen, zwierf rond in de natuur en
overleefde de klopjachten dankzij een Poolse boer die hem in een schuur verborg en hem
voedsel gaf. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 46)
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Ergens hakte een specht zijn nest uit in een boomstam. Ook op deze onmogelijke plek ging
de natuur haar gang, zoals ze dat al een eeuwigheid deed en nog een eeuwigheid zou doen.
Ik vond die volmaakte onverschilligheid troostrijk. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 46)

Het motief van dit hoofdstuk ligt in het verlengde van de bevindingen in hoofdstuk twee. Ook hier staat
de hoopvolle kant van het leven, van Kopps geschiedenis centraal. Het verhaal van Rajchman fungeert
als parallelverhaal met dat van Kopp om zo aspecten van Kopps leven beter te belichten. Het gaat dan
vooral om aspecten die niet of slechts summier in Kopps memoires aan bod komen. Het journalistieke
label dat aan het boek kleeft, verbiedt Verbeken om Kopps memoires met verzonnen elementen aan te
vullen. In plaats daarvan kiest hij voor een ander, waargebeurd verhaal van een andere historische
figuur, namelijk Rajchman. In het verhaal van Rajchman fungeert niet een havermolen, maar een ekster
als symbool voor fortuinlijk geluk. Dat vogelmotief wordt verder in het hoofdstuk ook nog doorgetrokken,
daarvan getuigt het tweede tekstfragment. In dit hoofdstuk slaagt Verbeken er met andere woorden in
om alweer voor hoop te pleiten, en tegelijk een evenwicht te vinden tussen journalistieke verplichting,
ideologische onderstroom en literaire technieken.

6. Het Parijs van het Oosten

Terwijl de trein weer in beweging kwam, probeerde ik me Warschau voor te stellen zoals de
stad eruitzag in het tsaristische Rusland waarin jij opgroeide, net voor de Eerste
Wereldoorlog: een levend theater van trams, boulevards, gaslantaarns, kiosken,
koffiehuizen, concerthuizen, concertpaleizen, grote magazijnen en kleine neringen. Le Paris
de l’Est. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 64-65)

De titel van dit hoofdstuk bevat een opvallende stijlfiguur, die bovendien als dusdanig ook in de tekst
zelf voorkomt. ‘Het Parijs van het Oosten’ is namelijk een voorbeeld van een perifrase: iets wordt
beschreven met een grotere omhaal van woorden, waarbij beeldspraak gebruikt wordt (hier een
vergelijking). (Braet, 2007) Door de parallel tussen Warschau en Parijs verbindt Verbeken Oost-Europa
met West-Europa. Ook dit is een manier om een dichotomie tegen te gaan door een verbindend frame
te hanteren. Verbeken bestrijdt met andere woorden alle vormen van ‘wij-zij-denken’ en argumenteert
op een subtiele manier dat er vaak meer gelijkenissen zijn tussen verschillende gebieden in de wereld,
dan die denkkaders (die vaak met sterke vijandbeelden gepaard gaan) laten uitschijnen. Merk hierbij op
dat hij de stad Krakau op een gelijkaardige manier met het Italiaanse Firenze vergelijkt in hoofdstuk
negen (cf. ‘het Midden-Europese Florence’, p. 130).

7. De snelheid van een vallende sneeuwvlok

Er was een artikel over de aftredende president van de Eurogroep, die waarschuwde voor
een nieuwe oorlog in Europa. […] Op een volgende bladzijde stond een wetenschappelijk
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artikel over de snelheid waarmee een sneeuwvlok valt. (Verbeken & Selleslags, 2013, p.
100)

In bovenstaand fragment slaat Verbeken er een aantal Engelse kranten op na, waarin hij twee erg
contrasterende artikels na elkaar ziet staan. Die gelegenheid lijkt hij dan ook aan te grijpen om een
aantal van zijn opvattingen op de lezer over te brengen. Zo kiest hij voor een treffend beeld om
doemdenken te relativeren, waarmee hij dus alweer voor hoop en vrede wil pleiten. ‘Als er vlak na de
voorspelling van een nieuwe oorlog een artikel kan volgen over zoiets banaals als de snelheid van een
sneeuwvlok, dan zal het immers met die dreigende oorlog nog wel meevallen’, zo luidt de achterliggende
redenering. Bovendien presenteert Verbeken de twee artikels in zijn eigen tekst als een soort van
vergelijking en disjunctie waarbij hij op de nietigheid van de mens tegenover de natuur probeert te
wijzen. Ook kan dit fragment enigszins beschouwd worden als een vorm van kritiek op de conventionele
journalistiek: die zou immers maar al te graag soortgelijke titels verkopen, i.e. goed verkopend maar
niet altijd even relevant. Bovendien schemert ook een lichte vorm van kritiek op de wetenschap door:
Verbeken lijkt te suggereren dat die zich nog te vaak in kleine details verliest, terwijl ze eigenlijk voor
grote uitdagingen staat, denk daarbij bijvoorbeeld aan milieuproblemen. Hierbij moeten we wel
oppassen voor een al te grote generalisering, die in deze analyse geenszins beoogd wordt; bovendien
is een belangrijke slotopmerking dat de argumentatieve lading in dit hoofdstuk altijd enigszins suggestief
blijft.

8. Over de grens
Het traject Nowe Miasto nad Pilicą-Herby was meer geweest dan het eerste deel van de
reis. Het was je inwijding in het leven. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 119)

In dit hoofdstuk bewijst Verbeken dat het boek meer is dan een reisverslag. Het is immers ook een
verslag van de ontwikkeling van een individu, dat bovendien representatief voor een grotere groep is.
Het verhaal van Kopp is dus een focusverhaal, waarbij zijn fysieke reis gelijkloopt met een mentale
ontwikkeling; in die zin is er dus sprake van imitatie. Bovendien verwijst het tekstelement ‘over de grens’
zowaar letterlijk naar een grensoverschrijding die eerder al aan bod kwam, namelijk bij het onderdeel
over depolarisering. Hier probeert Verbeken dus aan te tonen dat er eigenlijk geen twee totaal
verschillende ‘Benjamins’ zijn, namelijk die van voor de reis en die van erna, maar een heleboel. Er
bestaat met andere woorden ook op individueel niveau geen dichotomie tussen de psyche van mensen
op verschillende momenten in de tijd; er is daarentegen altijd sprake van een evolutie. Getuigenissen
van andere grensoverstekers bewijzen dat het bij hen net zo gaat: een migratie is altijd een proces,
waar bovendien zowel positieve als negatieve kanten aan verbonden zijn.
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9. Holocaust-merchandise
‘Sad glabolisation’, zucht hij, wijzend naar het winkelcentrum. ‘Op deze plek werden de
landverhuizers vroeger benaderd door agenten van een reisbureau of de Poolse Vereniging voor
Emigratie die hen wilden helpen. […]’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 125)

Ook over contrasten hebben we eerder in de analysesectie al gereflecteerd. Zulke contrasten komen in
dit hoofdstuk op een vrij opvallende manier aan bod. Het contrast tussen heden en verleden wordt hier
bijna tastbaar doordat Verbeken dieper op de herbestemming van Auschwitz als locatie ingaat: die
herbestemming kenmerkt zich door een toenemende globalisering en commercialisering. Meestal
worden die twee begrippen met het verdwijnen van charmante kleinschaligheid geassocieerd, maar in
het geval van Auschwitz moest zelfs de ellende enigszins wijken. ‘Een gezonde portie ellende verkoopt
goed, maar het mag nu ook weer niet te ver gaan’, zo lijkt de haast cynische redenering wel te zijn,
waartegen Verbeken impliciet wil protesteren.

10. De achterblijvers

Uit de vele aangrijpende brieven die naar het thuisfront en andere achterblijvers gestuurd
werden, zijn dit twee sprekende voorbeelden. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 139)

Toen de deuren opengingen en de gelukkigen afscheid namen van de achterblijvers.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 146)
In dit hoofdstuk werkt Verbeken met een dubbele betekenis voor het woord ‘achterblijver’. Enerzijds is
een achterblijver iemand die in een transitstad gestrand is, om welke reden dan ook, en daar een
ellendig bestaan moet lijden tot hij of zij weer verder (of terug) kan. Dat is de negatieve betekenis.
Anderzijds komt ook de positieve betekenis van het woord aan bod. Een achterblijver is dan een
familielid van een migrant dat besloten heeft om zelf in het land van herkomst (het ‘thuisfront’) te blijven
en de moed gevonden heeft om daar voor een betere toekomst, voor een beter land te ijveren. Wat
hierbij opvalt, is dat Verbeken daarbij toch nog een hoopvolle en milde toon hanteert, terwijl velen van
hen een gruwelijk lot moesten ondergaan (tijdens de Tweede Wereldoorlog). Met deze dubbele bodem
en een zachte toon probeert Verbeken dus ook hier een positief-negatief-dichotomie te doorbreken.

11. Auschwitz-Antwerpen / Antwerpen-Auschwitz

Wat had dit Auschwitz te maken met de geschiedenis van de Red Star Line, een verhaal
van hoop, verwachting en wenkende horizonten? (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 148)
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Het plein voor de wijk was een groot grasveld. Een klasje kleuters speelde op kleurige plastic
tuigen. De juf keek toe. […] Wellicht heeft de juf geen benul van waar ze zich bevindt, net
zoals de toeristen die hier voorbijrijden. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 160)

Het kan verkeren, maar ooit stond de stad in de wijde omgeving bekend als een refuge voor
joden die elders vervolgd werden. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 171)

In dit hoofdstuk werkt Verbeken enigszins verder op het motief dat in hoofdstuk negen al aan bod kwam,
alleen is hier de invalshoek anders. Ook in dit hoofdstuk staat, net zoals hierboven, dubbelzinnigheid
en contrast centraal. Door Oświęcim als een verbrokkelde, onsamenhangende stad voor te stellen,
wordt ze het symbool voor de chaos en het gebrek aan samenhang dat de realiteit typeert; de realiteit
wordt met andere woorden als een complex en soms tegenstrijdig samenspel van verschillende factoren
voorgesteld. Dat kunnen we dan weer zien als een manier van relativeren, om zo polarisering tegen te
gaan. Die relativering wordt overigens doorgetrokken wanneer Verbeken ‘het verleden’ (cf. de gruwelen
van Auschwitz) en ‘de kindertijd (cf. het klasje kleuters) tegen elkaar probeert af te zetten: ook wanneer
hij dat klasje kleuters opvoert, laat hij dan ook die typische hoopvolle toon doorschemeren. Hij pleit hier
dus als het ware voor vertrouwen in de toekomst.

12. De verhalen van Alleman

En in die stroom werd je Benjamin Alleman, een gelukzoeker met dezelfde hoop, dezelfde
verwachtingen, dezelfde angsten en dezelfde onlust als de talloze anderen in de exodus.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 207)
In dit hoofdstuk is het woord ‘Alleman’ interessant. Het is een woord met een dubbele bodem: enerzijds
verwijst het naar de betekenis van ‘eender wie, de gewone man in de straat’. Merk daarbij bovendien
op dat het woord sterk aan de allegorische figuur van Elckerlyc doet denken. Aangezien Kopps verhaal
voor een grotere groep representatief is, kan hij dus inderdaad een ‘Alleman’ genoemd worden.
Anderzijds zorgt de hoofdletter voor associaties met het Franse Allemand of ‘Duitser’. Ook in die
interpretatie is Kopp een ‘Alleman’, althans in dit hoofdstuk. Verbeken en Selleslags maken hier immers
de vliegreis terug naar België, waarbij ze voornamelijk over Duits grondgebied vliegen. Dat deden ze
als vervanging voor een tocht door Duitsland, omdat ze door een gebrek aan aanwijzingen in Kopps
memoires zijn spoor in Duitsland niet achterna konden. Enigszins opvallend daarbij is bovendien dat
Verbeken ook Stangl, een hooggeplaatste nazi-officier, eerder in het boek (p. 50) al een ‘alleman’
noemde. In dat opzicht is deze term dan ook een subtiele poging van Verbeken om de klassieke labels
van ‘dader’ en ‘slachtoffer’ omver te werpen, zoals we eerder ook al aangaven.
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13. Geluk lacht uit stapelhuizen

Terwijl je doorstapte naar je logies, zag je dat ook de andere landverhuizers benaderd
werden door agenten. Vaak waren het kleine ritselaars en oplichters. (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 229)

Ondanks het late uur daverden de kaaien nog van bedrijvigheid. (Verbeken & Selleslags,
2013, p. 233)

Ook in dit hoofdstuk wil Verbeken het belang van hoop bewijzen. Hoewel de omstandigheden van de
landverhuizers in een transitstad vaak verre van ideaal waren, bleef de moraal meestal hoog. De
landverhuizers waren nu immers al een stap dichter bij hun einddoel, de ongemakken namen ze er
meestal graag bij. Bovendien komt in dit hoofdstuk het gevoel van opwinding tot uitdrukking, dat een
verblijf in een bedrijvige grootstad met zich meebrengt. Dit hoofdstuk is met andere woorden eens te
meer een pleidooi voor hoop en vertrouwen in de toekomst. Merk daarbij op dat Verbeken zich hier op
het eerste gezicht volledig op de landverhuizers in het bijzonder lijkt te richten, maar dat deze boodschap
wel degelijk ook naar een algemener niveau te extrapoleren valt.

14. Een tijd van schemering
Een halve kilometer verder reden we een ander tijdperk, een ander land binnen – België om
precies te zijn. […] Het was niet makkelijk om contact te leggen met ‘de Belgen’. (Verbeken
& Selleslags, 2013, p. 242)
‘Vlamingen en Polen hebben nog veel meer gemeen’, zei hij. ‘Ze zijn ambitieus en
ondernemend. Het zijn werkpaarden.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 243)

De titel van dit hoofdstuk kondigt alvast een belangrijk verhaalelement aan, niet alleen specifiek voor dit
hoofdstuk, maar ook voor het boek in het algemeen: het belang van schemering. Het boek als geheel
kunnen we zien als een impliciete pleitbezorger voor meer schemering, meer grijs, in plaats van zwartwitdenken. Concreet wijst Verbeken in dit hoofdstuk op vervagende grenzen (zowel fysiek als mentaal)
en een vervagend identiteitsbegrip. Zo is er een ‘Polen’ in België en een ‘België’ in Polen, waarvan de
inwoners zich eigenlijk Pool noch Belg voelen. Op die manier wordt de nadruk gelegd op gelijkenissen
eerder dan op verschillen, wat we ook weer in een context van depolarisering kunnen plaatsen. In dit
hoofdstuk zien we Verbeken eigenlijk ten voeten uit: op een milde en hoopvolle toon probeert hij ook
hier een ideologie van vrede en nuance op de lezer over te brengen, met name door gebruik te maken
van depolarisering.
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15. De wilde geur van verlatenheid

De wilde geur van armoede en verlatenheid waarover Joseph Roth schreef, is achter de
deuren van deze straten een stank van muurschimmel, houtrot, en natte matrassen.
(Verbeken & Selleslags, 2013, p. 254)

In dit hoofdstuk weet Verbeken in zekere zin zijn ethos van literator bijzonder effectief aan zijn
ideologische motieven te koppelen. Door zich af te zetten tegen romantische clichébeelden van de
geschiedenis, toont hij dat hij zelf met beide voeten op de grond staat en de realiteit onder ogen durft te
zien zoals ze is; hij pleit hier dus voor een eerlijker en genuanceerder beeld van de werkelijkheid. Dat
doet hij hier bovendien door de Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth – per slot van rekening zelf
ook zowel literator als journalist – te citeren en een sterk beeld daartegen neer te zetten. Dit mag dan
wel een vorm van impliciete argumentatie zijn, toch heeft de visualisering die Verbeken hier weet neer
te zetten een bijzonder grote overtuigingskracht.

16. Een leven in Amerika

Een paar weken na ons afscheid aan de Rijnkaai werd in het Antwerpse Red Star Linearchief
mijn aandacht gevestigd op een mij onbekend volume van je memoires: de Amerikaanse
jaren. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 273)

Dit hoofdstuk ligt in het verlengde van hoofdstuk vijftien. Ook hier weet Verbeken met name zijn ethos
van literator kracht bij te zetten. Een plot vraagt immers om een ontknoping, een boek vraagt om een
degelijk einde. Dat voorziet Verbeken dan ook in dit hoofdstuk. De ontdekking van het tweede deel van
Kopps memoires dient als hefboom voor het einde van het boek. Hij kan zijn boek dus mooi afronden
door de verdere levensloop van Kopp te beschrijven, eindigend met zijn overlijden in de Verenigde
Staten.

3.3.2.2.2

Intertekstualiteit en literaire citaten

Het laatste aspect van Verbekens literaire ethos dat in deze analyse aandacht verdient, is zijn veelvuldig
gebruik van intertekstuele referenties en citaten. Een eerste algemene opmerking hierbij is dat zulke
referenties aan literaire werken niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. In de literatuurstudie kwamen
namelijk al een aantal uitweidingen over de algemeen vormende waarde van literatuur aan bod: literaire
werken dragen wel degelijk bij tot een betere kennis en een beter begrip van de wereld, alleen doen ze
dat op een andere manier dan (conventioneel) journalistieke werken. Door een sterk literair ethos op te
bouwen, onder andere dankzij verwijzingen naar andere literatoren en hun werk, bestendigt Verbeken
dan ook deze meerwaarde van literatuur of literaire elementen in een tekst. Merk bovendien meteen op
dat we ons in dit onderdeel dus op de literaire citaten zullen focussen, en niet op het citaat in de
journalistieke zin van het woord. Aangezien de intertekstuele referenties in Tranzyt Antwerpia zeer talrijk
aanwezig zijn, zullen we ons in deze bespreking verder ook beperken tot de interessantste gevallen.
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Doorheen het boek zijn er dus aanzienlijk veel voorbeelden van verwijzingen naar andere teksten en
auteurs te vinden; een van de meest voorkomende is echter de verwijzing naar Joseph Roth. Verspreid
over verschillende hoofdstukken lijkt Verbeken bij de Oostenrijkse auteur (en journalist) te rade te gaan,
in die mate zelfs dat we van een motief kunnen spreken. Enkele illustraties van de referenties aan Roth
volgen hieronder. Een interessante vaststelling is bovendien dat hij Roth vrij consequent direct citeert.
Onderstaande tekstfragmenten dienen als illustratie voor de manier waarop Verbeken het werk van
Roth in zijn eigen boek verwerkt:
‘Door verachting, onderdrukking en pogrom bestempelde men de joden als een eigen natie’,
schreef Joseph Roth over het oude Rusland. De jood was de Ander. Deze opvatting had de
waarde van wetenschappelijk feit gekregen en was sociologisch diep geworteld. (Verbeken
& Selleslags, 2013, p. 23-24)
De beelden roepen een citaat van Joseph Roth bij me op: ‘De emigranten droegen de wilde
geur van hun vaderland met zich mee, van hun verlatenheid, hun bloed, de armoede, en van
hun buitengewone lot, als in een roman.’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 248)

Allicht niet geheel toevallig verwijst Verbeken ook naar de Franse auteur Marcel Proust; het bekendste
werk van Proust, die overigens ook een Joodse herkomst heeft, is À la recherche du temps perdu. Hij
vertelt er over zijn kinderjaren, en vooral over zijn inspanningen om accurate herinneringen van die jaren
op te halen. De ‘madeleine van Proust’ is intussen dan ook uitgegroeid tot het symbool voor (al dan niet
zintuigelijke) prikkels die vervaagde herinneringen kunnen oprakelen. De memoires van Kopp zijn, net
als sommige andere historische bronnen, in zekere zin Verbekens ‘madeleine’. Dat hij Proust citeert,
getuigt dan ook van Verbekens wil om zulke vervaagde herinneringen weer naar boven te brengen. Het
gaat dan niet alleen om de herinneringen van en aan Benjamin Kopp of andere landverhuizers; ook de
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog wil Verbeken duidelijk in stand houden. De bewuste
verwijzing naar Proust ziet er in Tranzyt Antwerpia als volgt uit:

Van de Krochmalnastraat liepen we naar Marszalkowska. A la recherche du temps perdu
pakte ik er een foto bij, genomen in het Red Star Lineboekingskantoor op nummer 137. Het
is een dag in 1920, een dertigtal klanten staat opeengepakt voor een lange balie. (Verbeken
& Selleslags, 2013, p. 71)

Naast Roth en Proust, ten slotte, zien we doorheen het boek ook verschillende verwijzingen naar het
leven en werk van Primo Levi, een Joods-Italiaanse auteur die zelf in het concentratiekamp Auschwitz
gevangen heeft gezeten. Hij overleefde het, en schreef er daarna Is dit een mens (of in het Italiaans: Se
questo è un uomo) over. Vooral uit dit werk zal Verbeken dan ook putten om zijn eigen verhaal over de
joden in de Tweede Wereldoorlog in Tranzyt Antwerpia met pakkende getuigenissen aan te vullen. In
het geval van Primo Levi kiest Verbeken er overigens voor hem nu eens letterlijk te citeren en dan weer
een parafrase te geven. Dat blijkt onder meer uit volgende tekstfragmenten:
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Hans haalde een exemplaar van Is dit een mens van Primo Levi uit zijn rugzak. ‘Levi
arriveerde in februari 1944 op de Judenrampe. Hij heeft die aankomst beschreven. Ik lees
jullie even voor: “Plotseling kwam de ontknoping. De deuren werden met geweld
opengegooid, door het duister klonken onverstaanbare bevelen en dat barbaarse geblaf van
Duitsers die commanderen, dat lucht schijnt te geven aan een eeuwenoude razernij. We
zagen een groot perron verlicht door schijnwerpers. Iets verderop een rij vrachtwagens.
Daarna zweeg alles weer. […] In minder dan tien minuten waren wij gezonde mannen in een
groep bij elkaar gedreven. Wat er met de anderen gebeurde, de vrouwen, de kinderen, de
oude mensen, konden wij niet te weten komen, toen noch later; de nacht slokte hen op en
dat was alles.”’ (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 163)

Primo Levi eindigde Is dit een mens in deze barakken. Hij was al zo ziek dat hij niet meer
meegegaan is met de Dodenmars naar Duitsland waarin mijn opa liep. Hij bleef achter met
de gedachte dat hij wel doodgeschoten zou worden. Tot zijn verbazing gebeurde dat niet,
terwijl de laatste SS’ers buiten schoten op alles wat bewoog. (Hans Citroen, in Verbeken &
Selleslag, 2013, p. 174)

Door getuigenissen als die van Primo Levi in het verhaal te verwerken, weet Verbeken de
overtuigingskracht van zijn eigen discours aanzienlijk te vergroten. Dit soort tekstelementen spelen
immers op een van de drie andere pisteis in, namelijk pathos. Daarbij moeten we wel opmerken dat
Verbeken net de goede dosis pathoselementen weet te vinden. Dat is ook nodig: mocht hij al te duidelijk
op de gevoelens van de lezer inspelen, dan zou dat zijn overtuigingskracht immers ondermijnen; zijn
ethos berust nu eenmaal ook op zijn imago van journalist en historicus. Wanneer hij impliciete
(pathos)argumenten voor zijn ideologische onderstroom opvoert, kan hij dat dus maar beter op een niet
al te opzichtige manier doen. Dat lijkt hij ook te beseffen.
3.3.2.3

Verbeken als historicus

Zoals gezegd stelt Verbeken zich niet alleen als journalist en literator op, maar ook als historicus. Eerder
in deze paper bleek al dat het boek inherent historisch van aard is, net omdat de memoires van Benjamin
Kopp als uitgangspunt voor de reis van Verbeken en Selleslags dienen. We zagen bovendien ook al dat
Verbeken duidelijk ook een persoonlijke, ideologisch georiënteerde boodschap op de lezer wil
overbrengen. Dat zorgt ervoor dat zijn historische opmerkingen zich niet beperkten tot de strikt
noodzakelijke om het verhaal van Benjamin Kopp te begrijpen. Hij schetst uitgebreid de ‘grote’
historische lijnen om Kopps ‘kleine’ geschiedenis te kunnen situeren; onder andere de omweg naar
Auschwitz en de daar opgedane inzichten getuigen daarvan. Net dat soort omwegen en
geschiedenislessen die in de tekst terug te vinden zijn, dienen echter ook als impliciet argument om
Verbekens ideologie van mildheid, troost en nuance uit te dragen en kracht bij te zetten. Onderstaande
tekstfragmenten illustreren de manier waarop Verbeken zijn ‘ethos van de historicus’, zoals we het hier
uiteengezet hebben, tot uiting laat komen:
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‘Dit was een executieveld’, merkte Citroen terloops op. ‘Kiesgrube Palitzsch, genaamd naar
een van de ergste beulen. Ook deze plek is van haar geschiedenis ontdaan. Niets verwijst
nog naar de moorden. Geen bord, geen beeldje. Wellicht heeft de juf geen benul van waar
ze zich bevindt, net zoals de toeristen die hier voorbijrijden. Ze denken dat “het” allemaal
gebeurd is binnen de prikkeldraad van Museum Aschwitz-Birkenau. Maar dat klopt niet. De
musea bieden geen inzicht in hoe Auschwitz er tijdens de oorlog uitzag, en je komt er ook
niets te weten over het alomvattende plan van de nazi’s met de stad.’ (Verbeken &
Selleslags, 2013, p. 160)

Kamp Auschwitz werd twee jaar na de bevrijding opgericht als monument van de
overwinning van het communisme op het fascisme. De geschiedenis is vanuit dat
gezichtspunt grondig herschreven. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 169)

Het gemak waarmee jij naar Amerika kon migreren, is vandaag onvoorstelbaar. De papieren
in je rugzak volstonden om heel Europa door te reizen, een stoomschip naar Amerika te
nemen en na aankomst in New York op de trein te stappen naar Paterson, New Jersey, de
woonplaats van je broer Simcha. Alleen het verlaten van tsaristisch Rusland was even
hachelijk. De Tweede Wereldoorlog betekende een keerpunt in de Europese migratie. Na
1918 werden de grenzen in Oost-Europa veel strenger bewaakt. Tegelijk werden er hoge
papieren muren opgetrokken tussen Amerika en Europa. (Verbeken & Selleslags, 2013, p.
227-228)

Bovendien heeft Verbeken telkens ook de reflex om zelf met de geschiedenis aan de slag te gaan: hij
plaatst de dingen in perspectief en legt zelf verbanden. Op die manier profileert hij zich als deskundige
ter zake, al blijft hij wel altijd trouw aan de journalistieke eerlijkheid om zijn bronnen te vermelden. Merk
daarbij bovendien op dat hij sterk de neiging heeft om telkens weer naar een ander moment in de
geschiedenis – of naar het heden – terug te koppelen. Hieronder zullen we bovendien nog dieper op
Verbekens reflex om te actualiseren ingaan. We zullen dan ook zien dat zijn maatschappelijke
actualiseringen ook tot zijn ideologische doelen (cf. supra) in Tranzyt Antwerpia bijdragen.

3.3.2.3.1

Maatschappelijke actualisering

Een element dat nauw aansluit bij de contrasten die we hierboven al beschreven, is de maatschappelijke
actualisering zoals ze in Tranzyt Antwerpia aan bod komt. Het onderwerp van het boek is weliswaar
historisch van aard, maar Verbeken heeft telkens opnieuw de reflex om historische lijnen naar het heden
door te trekken. Die historische en maatschappelijke actualisering gebeurt vrij consequent doorheen het
boek. Daarbij is het uitgangspunt telkens de reis van Benjamin Kopp (verleden) die met de reis van
Pascal Verbeken en Herman Selleslags (heden) verbonden wordt. In het begin van deze analyse
hebben we al vermeld dat Tranzyt Antwerpia een focusverhaal is, maar in het licht van deze bevindingen
lijkt het dus gerechtvaardigd te stellen dat het boek een dubbel focusverhaal is. Niet alleen het verhaal
van Benjamin Kopp staat symbool voor een bepaalde groep mensen op een bepaald punt in de
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geschiedenis, ook het verhaal van Pascal Verbeken en Herman Selleslags doet dat: hun verhaal staat
namelijk symbool voor de migratie van onze tijd.
Interessant om daarbij te zien is dat beide verhalen – zoals reeds aangegeven – sterk in elkaar
verstrengeld zijn. Daardoor zijn dus ook de historische bevindingen en hun actualisering sterk met elkaar
verbonden, wat in een zeer nauw tekstweefsel resulteert. De achterliggende metafoor die we daaraan
kunnen koppelen, is die van de geschiedenis als een spiraal, i.e. lineair noch cirkelvormig, maar eerder
een combinatie van de twee. (Lanslots & Sambre, 2017) Enerzijds bevat de geschiedenis een inherent
lineaire component, de tijd gaat immers vooruit in een rechtlijnige beweging 13. Anderzijds suggereren
de parallellen die Verbeken tussen heden en verleden trekt, dat de geschiedenis zich altijd in zekere zin
herhaalt (circulair), maar nooit op exact dezelfde manier. Hoe die actualisering zich concreet in het boek
manifesteert, kunnen we aan de hand van volgende illustraties weergeven:

En de kantoren deden ook dienst als ontvangkantoor van posttelegrams en brieven die uit
Amerika kwamen. Vaak zat er behoorlijk wat geld in de enveloppen voor de familie die
achtergebleven was in Polen, net zoals Maghrebijnse en Afrikaanse migranten in Europa
vandaag het thuisfront steunen. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 72)

Precies een eeuw na je aankomst in Antwerpen, in het jaar 2011, stierven meer dan duizend
vijfhonderd migranten terwijl ze clandestien over land of zee Europa probeerden te bereiken.
[…] Het nieuw opgerichte agentschap Eurosur moet met sensoren en satellieten migranten
opsporen voor ze Europa bereiken. […] Het gemak waarmee jij naar Amerika kon migreren,
is vandaag onvoorstelbaar. (Verbeken & Selleslags, 2013, p. 227)
Deze bevindingen beperken zich echter enigszins tot de eerste en de tweede geschiedenislaag van het
boek. Als er al sprake was van de derde geschiedenislaag, dan diende die louter ter ondersteuning van
de twee andere verhaallijnen. Dat is echter een al te beperkende visie, die we verder moeten
opentrekken. Het is namelijk zo dat die derde geschiedenislaag, waarin Verbeken verschillende
aspecten van de algemene geschiedenis aanraakt, wel degelijk een belangrijke functie in het boek heeft.
Ze dient niet enkel ter ondersteuning van G1 en G2, maar geeft ook vorm aan het ideologische aspect
van Verbekens discours. Zoals gezegd blijkt uit de tekst dat auteur Pascal Verbeken met zijn boek
Tranzyt Antwerpia niet alleen het verhaal van twee reizen heeft willen vertellen, namelijk die van
Benjamin Kopp en die van hemzelf. Een belangrijke component die we evenzeer in het boek
terugvinden, is Verbekens pleidooi voor nuance, vrede en hoop op de toekomst, en tegen haat, geweld
en iedere vorm van racisme en vijandigheid. Om die boodschap uit te dragen, kiest Verbeken vrij
minutieus die elementen uit de algemene geschiedenis, die de lezer op een subtiele doch effectieve
manier wakker kunnen schudden. Hij probeert met andere woorden via de derde geschiedenislaag –
en vooral via de maatschappelijke actualisering die daaraan gekoppeld wordt – de lezer uit te nodigen

13

Merk hierbij op dat een lineaire visie op de tijd eerder Westers van oorsprong is. Het is dus geen
universeel gegeven. (Lanslots & Sambre, 2017)
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om mee te stappen in zijn redeneringen, die overigens sterk in lijn liggen met de denkpatronen achter
de notie van peace journalism. In die zin dienen die maatschappelijke actualiseringen dan ook als
techniek om meer betrokkenheid bij de lezer te creëren: Verbeken laat zo immers zien dat de idealen
waarvoor hij pleit, een grotere relevantie voor hedendaagse lezers hebben dan die soms geneigd zijn
te denken.
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4 Conclusie
Als deze paper één ding duidelijk kan maken, laat het dan zijn dat narratieve journalistieke teksten –
zoals Tranzyt Antwerpia er ook een is – bijzonder interessant zijn omdat ze zich in geen geval in een
hokje laten duwen en braafjes de conventies van een bepaald genre volgen. In de literatuurstudie zagen
we het al: de narratieve journalistiek bevindt zich ‘ergens’ in het midden tussen conventionele
journalistiek en literatuur. In die zin kunnen we stellen dat boeken als deze het beste van twee werelden
kunnen samenbrengen: journalistieke feitendrang en literaire esthetiek vormen de basis, het verlangen
om een goed verhaal te vertellen is als het ware het cement tussen beide.

Het motief van de twee werelden kunnen we trouwens ook nog op andere aspecten van Tranzyt
Antwerpia toepassen. Het spreekt voor zich dat je in een reisverhaal van punt A naar punt B reist,
waarbij je beide punten als een ‘wereld’ kunt beschouwen. Het is echter vooral interessant om te zien
hoe Verbeken met deze enigszins dualistische opvatting omgaat. De titel van deze paper suggereert
het al: tijdens zijn reis zweefde Benjamin Kopp ‘tussen twee werelden’. Het is een tekenend beeld,
waarmee Verbeken lijkt te willen aangeven dat er zeker ook wel wat tussen die twee werelden zit. Er is
met andere woorden niet echt sprake van een kloof tussen punt A en punt B, maar eerder van een
geleidelijke overgang. Het beeld dat daarachter schuilgaat, is dat van heel veel ‘werelden’ die telkens
in elkaar overvloeien, waardoor ze plots allemaal niet meer zo verschillend lijken als je eerst zou denken.

Deze visie geeft ook al enigszins het ideologische aspect prijs dat in het boek vervat zit. Uit onder andere
de retorische analyse blijkt namelijk dat Verbeken zich sterk tegen polarisering afzet. Een pleidooi voor
nuance kan in principe als uitgangspunt voor Verbekens ideologische onderstroom in Tranzyt Antwerpia
dienen. Inhoudelijk kunnen de denkbeelden van Verbeken echter nog verder uitgebreid worden. We
zien namelijk een duidelijke voorkeur voor vrede, hoop op de toekomst, mededogen. Bovendien geeft
Verbeken eveneens blijk van een sterke aversie voor geweld, oorlog en racisme. Uit diezelfde retorische
analyse blijkt dan ook dat Verbeken efficiënt van bepaalde retorische technieken gebruik weet te maken,
om zo zijn overtuigingkracht te vergroten en zijn ideeën effectiever op de lezer over te brengen. Hij
spreekt met name vanuit een sterk ontwikkeld en complex ethos, dat hem niet alleen journalistieke
kwaliteiten toeschrijft, maar ook nog eens literaire en historiografische.

Niet alleen de retorische analyse getuigt dus van de ideologische onderstroom in het boek, ook in de
narratieve analyse kunnen we er sporen van terugvinden. Dat het boek niet louter een samenraapsel
van twee reisverslagen is, bleek immers al van op het diepteniveau. Dat er in het boek verschillende
geschiedenislagen, verschillende doelen en verschillende actantiële schema’s door elkaar lopen, maakt
het op zijn minst gesteld complex. In al die complexiteit slaagt Verbeken er echter wel in dankzij een
rustige vertelling op een zachte en hoopvolle toon zijn ideeën of zelfs ideologieën op een heldere manier
over te brengen. Verbekens manier van vertellen, zoals die in de narratieve analyse aan bod kwam,
zorgt er dan ook voor dat een lezer als het ware in het verhaal ‘gezogen’ wordt. Het spel dat hij creëert
in zijn relatie tot Benjamin Kopp, komt overigens ook via narratieve technieken tot stand, en zorgt ervoor
dat hij de aandacht van de lezer weet te behouden.
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We zeiden het al, ‘complexiteit’ is een term die goed bij Tranzyt Antwerpia past. Daarom was het ook
onmogelijk om binnen het kader van deze masterproef een volledig exhaustieve analyse te maken. Zo
is het grootste hiaat van dit onderzoek wellicht een analyse van de visuele elementen in het boek, iets
wat ook zeer interessante bevindingen zou opleveren. Het lijkt dan ook erg boeiend om rond dit thema
een vervolgonderzoek op te zetten. Als afsluiter van deze paper geven we nog graag een kleine aanzet
tot zo’n visuele analyse van dit boek. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het hier zal gaan om
een eerder intuïtieve verkenning van de opvallendste visuele elementen die in het boek voorkomen, en
de overtuigingskracht die daarvan uitgaat.

Een eerste belangrijke vaststelling in het kader van die analyse, is dat vierenvijftig beelden door
‘sidekick’ Herman Selleslags gemaakt werden, terwijl de overige zesentwintig beelden van andere
fotografen afkomstig zijn. Er is dus sprake van een gezonde mix van eigen foto’s en archiefbeelden,
maar er blijft toch een klemtoon op de eigen foto’s van Selleslags liggen. Op die manier bieden Verbeken
en Selleslags een transparante inkijk in hun journalistiek werk, maar verrijken ze dat nog met andere
historische documenten.

Daarnaast valt ook op dat de zachte, hoopvolle toon die we eerder in de analyse al bespraken, ook in
de afbeeldingen tot uitdrukking komt. Onder andere de foto’s van Selleslags op bladzijde 188, 198 en
201 illustreren dat. De drie hebben allemaal iets gemeen: ze brengen kinderen in beeld. Deze kinderen
bevinden zich bovendien respectievelijk in Krakau en Auschwitz, locaties die allebei een nogal
zwaarwichtige historische erfenis met zich meedragen. Locaties die bovendien met pijn en
uitzichtloosheid geassocieerd worden. Op deze foto’s staan de kinderen echter symbool voor een
gerichtheid op de toekomst. Zij zijn immers de volgende generatie waarop alle hoop voor de toekomst
gevestigd is. Zij hebben (nog) geen enkel besef van het historische belang van de plaats waar ze
opgroeien en kunnen dus nog ongebreideld dromen en plannen voor de toekomst maken. De foto’s
lijken met andere woorden te suggereren dat we ons nu ook weer niet op het verleden mogen
blindstaren, maar zeker ook naar de toekomst moeten kijken.
Bovendien staan de hierboven besproken afbeeldingen in contrast met een aantal andere foto’s die in
het boek aan bod komen. We zagen het in deze paper al: Verbeken werkt zelf ook graag met contrasten;
Selleslags lijkt die contrasten enigszins in zijn foto’s door te trekken. Zo brengt hij een aantal plaatsen
in beeld die de grauwheid van de geschiedenis symboliseren, en de sporen die daar vandaag de dag
nog van terug te vinden zijn. Een illustratie daarvan is de afbeelding die over bladzijden 60 en 61
uitgespreid is. Die panoramafoto toont een herdenkingsveld in Treblinka, waarbij elke steen die er te
zien is, een Pools stadje of dorp vertegenwoordigt. Opvallend is dat in deze foto zelf ook een contrast
vervat zit. De op zichzelf al koude stenen zijn ook nog eens met een laagje sneeuw bedekt, maar toch
is het herdenkingsveld met altijdgroene naaldbomen omringd. Op die manier staat het koude, harde
winterlandschap symbool voor een grauwe geschiedenis. Die grauwheid wordt echter symbolisch
gecounterd door de standvastigheid van bomen die weigeren hun groen te verliezen. Groen is immers
de kleur van de hoop.
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