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B A B EL  A N D  T H E PO W ER  O F  L A N G U A GE  

‘Language is power, life and the instrument of culture, the instrument of domination 
and the liberation.’ 
      Angela Carter, 1940-1999 
 
Since Foucault the power of language takes centre stage in the humanities. However, 
Foucault was not the first to notice the power of language. In fact, it is one of the core 
ideas of the Christian origin myth explaining the existence of different languages: the 
tale about the tower of Babel. After the Biblical flood, mankind had to repopulate the 
earth. However, it turned out that the idea of leaving one’s homeland to start anew 
and populate unknown parts of the earth somehow did not yet excite our forefathers. 
Soon they stumbled upon a particularly nice plot of land and said: ‘Come, let us build 
ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for 
ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth.’ After a while word 
of the project reached heaven. Slightly concerned, God descended the stairway to 
heaven to inspect the building site. Contemplating the magnitude of the project, a 
thought struck Him: ‘if as one people speaking the same language they have begun to 
do this, then nothing they plan to do will be impossible to them.’ To prevent this from 
happening, God created different languages so the builders could no longer 
understand each other. Needless to say: chaos ensued leading mankind continue its 
never-ending discovery of New Worlds. The importance of this event did not allude 
later readers, the eleventh century illustrator of the Old English Hexateuch, a 
manuscript comprising parts of the Bible, skilfully captured God’s moment of 
realization.  
 
This ancient realization of the power of language forms the red thread running 
through the articles published by Ongehoord. A limited selection of these articles is 
published in this issue. Others are available on our website 
www.ongehoordjournal.com In other words, this issue shouldn’t be read on its own, 
but should be seen as a doorway to discovering more about these subjects via a range 
of articles written by HHP members. To make this easier, a short overview of the 
subjects dealt with in this issue and on our website is necessary.  
 
The language barriers of Babel have, for many people, long since broken down Apart 
from their mother tongue, people are expected to speak English. For now, the spread 
of English as a lingua franca has not resolved the divisive nature of parts of humankind. 
It has however enabled the spread of a new kind of media: social media. In this issue, 

http://www.ongehoordjournal.com/
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David ten Cate focusses on these new media. In his insightful article, he makes us 
realise that not just language, but also the medium through which it is expressed has 
power. Revisiting Marshall McLuhan’s classical argument that the media through 
which we express ourselves shape our society, he shows how the advent of Facebook 
and its development into a culture industry has shaped our world. There is, however, 
more to the influence of media and messages on our world: they also influence our 
cultural memory. On our website we have published an interview about the concept 
of cultural memory by Stef Bax with Ann Rigney. Rigney explains, among other things, 
how all the media that a society uses contribute to the process of making sense of the 
past and present.   
 
Apart from culture, the power of language also has political potential. It can, for 
example, be used to describe a utopian future. Although often relegated to the realm 
of science fiction, Teun van Kasteel shows in this issue how changes in utopian 
language caused real life changes of government policy in the Soviet Union. This article 
is part of a series of articles on Russian history. On our website two related articles can 
be read: an analysis of dystopian thought and Soviet Russian Science fiction literature 
by Teun van Kasteel and a comparison between the ways Hitler and Stalin were 
portrayed during the Second World War by Thirza van Hofwegen.  
 
The connection between the realm of linguistics and politics becomes even more 
noticeable when studying the genesis of the Italian language as Lisa van Oosten does 
in her overview of the Questione della Lingua. It turns out that the creation of a shared 
language by famous Italian authors such as Dante contributed to the success of the 
relatively new Italian state. However, the political power of language can also be used 
to undermine existing political and societal systems. This becomes clear in the last 
article in this edition of Ongehoord. In this article Johanna Eichler analyses the poetry 
of hồ xuân hương, one of the key women writers of the 19th century. This poetess 
wrote about taboos relating sexuality and the societal place of women. Two centuries 
later, discussions on these taboos are still highly relevant. This is illustrated by Fien 
van Deursen. In a podcast on our website, she explores the taboos and rules still 
governing our own sexuality.  
 
As editors, we hope you enjoy reading the contribution you fellow HHP members 
made to understanding the power of language. Sit back, relax and read. If one of the 
articles sparks your interest or raises a question, feel free to send us an email. We 
would love to discuss it with you.  
 
The editors: Thirza van Hofwegen, Sjaak Fonville, Anne Visser, Max Trommelen, Nina 
Saelmans, Maaike Roodenburg, Esmee Woltring, Sterre van der Pijl, Jasmijn ter Haar, 
Patrick van Oosterom.  
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David ten Cate 

PO S T S C R I PT  O N  T H E F A C EB O O K  S O C I E T Y :  
A  P H I L O S O P H I C A L  A N A L Y S I S  O F  F A C E B O O K  A S  A  D E T E R M I N I N G  

C U L T U R E  I N D U S T R Y  

Introduction 

During 2020’s COVID-19 pandemic, we have increasingly adapted to participating in 

society without leaving our homes. A society in which we cannot communicate 

physically requires us to increasingly rely on digital technologies that keep us 

connected, employed and informed. In our reliance on those technologies, however, 

we appear content to extend control of everyday communication and information 

practices to only a few conglomerates, those referred to as ‘Big Tech’. These 

corporations have utilized the global reach of the Internet to appeal to mass 

audiences. In commodifying all information shared online, they have enhanced 

personalized business practices (Van Dijck and Nieborg 2009, 863-867). The 

dominance of online business practices by these corporations has practically granted 

them monopoly positions.  

 

We can view this development as the emergence of what José van Dijck and co-

authors label the ‘platform ecosystem’, which conveys the idea that virtually all online 

communication and information is owned by only a handful of corporations (Van Dijck 

et al. 2018, 12-16). The constitution of this platform ecosystem has raised ethical 

concerns among politicians, activists and Internet users. However, the low costs and 

high level of convenience of commodified Internet services are for many users reasons 

enough to remain engaged with online networks (Yglesias 2019). What is often 

referred to as ‘social media’ is now institutionalized and banalized as a productive 

force constituting social communication (Couldry and Hepp 2016, 2). This essay 

focuses on one of the central corporations in/of social media, Facebook, which owns 

the most popular social media platforms, and around 80% of social networking 

services in total (Van Dijck et al. 2018, 13). In times of participating from home, 

Facebook can shape virtually all societal communication. One might wonder how we 



 7 

have come at this crossroads of technological and capitalist impact on everyday 

communication in society. A philosophical analysis may provide an explanation.  

This essay illustrates that this crossroads can be accurately grasped with the concept 

of the culture industry, an industry in which the most powerful economic force 

indefinitely expands its power over society through technological mediation, while 

every consumer powerlessly conforms to the dominant corporate agenda 

(Horkheimer and Adorno 2002, 95-96). We can thus infer a causality between 

economic power and anti-democratic practices when analysing Facebook. The 

epitome of this causality was Facebook’s greatest scandal of the 2010s, the Cambridge 

Analytica data leak, in which Facebook user data was collected and appropriated for 

effective political advertising without any user’s consent, which allowed political 

advertisers to manipulate the platform for political objectives, such as the election of 

US president Donald Trump in 2016 (Chan 2019). Contextualizing this scandal within 

media philosophy is the starting point of this essay. 

The Culture Industry and Technological Determinism 

We have thus far distinguished three central characteristics of the culture industry: 

economic power, technological mediation and political indoctrination. These traits 

correspond to three general observations regarding Facebook: the company has a 

dominant position in its market field; uses its embeddedness in media technology (the 

Internet) to consolidate and expand this position; and makes its users susceptible to 

political manipulation by controlling personal information streams and encouraging 

the sharing of otherwise private data. Facebook can thus be viewed as a business 

constitutive of a culture industry. This is the central thesis of this essay, but it 

simultaneously allows for a contribution to a much broader debate, one extending 

beyond a mere case study of Facebook. This media debate has a long history, and is 

primarily concerned with evaluating the power of media in determining culture and 

society (Lister et al. 2009, 77). A binary opposition forms the debate: Technological 

determinists see (developing) media as autonomous and inevitable restructurers of 

culture and society. This school has its own media studies following, and is 

predominantly associated with Marshall McLuhan’s argument ‘the medium is the 

message,’ i.e. every new medium creates the new standard for human functioning 

(McLuhan 1994, 7). Contrarily, Social constructivists see technology as socially 

constructed and susceptible to human control (Winner 1993, 366-367). According to 

this view, new media are only a symptom of social change (Williams 2004, 5-6). While 
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the binarism of this debate has been challenged (Kember and Zylinska 2012, 6-8), the 

debate is useful for positioning ourselves; not to our fellow scholars, but to the media 

shaping our lives.   
 

Following the culture industry’s emphasis on technology’s function as a central axis to 

economic power, the case of Facebook can be seen as supportive of the technological 

determinist argument. The background of this notion further illustrates this reasoning, 

in particular the technological determinist versus social constructivist debate’s recent 

revitalization. Originally, critics spoke of an apparent victory for the constructivist view 

(Lister et al. 2009, 79), as its approach to technological philosophy became dominant 

for scholars (Winner 1993, 364). The Internet’s emergence has somewhat turned 

these tides. Illustrative of this notion is Sherry Turkle’s work on identity in virtual 

space. In a study preceding mainstream use of the World Wide Web, she wrote how 

online identities could be either good or bad for psychological growth, depending on 

the user’s mental health and mindset (Turkle 1996, 172-173). In a more recent study, 

she instead believed a ‘Second Life’ lived on social networking sites to be an utter 

fantasy, making its users too dependent on them (Turkle 2011, 153). Whereas Turkle 

appears more optimistic towards the potential of virtual applications in the first study, 

viewing human agency as the sole catalyst of participation, the second more 

normatively claims how our current form of virtual media is constructive of all 

participation. The former closely resembles a social constructivist view, but the latter 

appears to be much more technological determinist.  

 

The revitalization of technological determinism is also apparent from Sally Wyatt’s 

essay “Technological Determinism Is Dead; Long Live Technological Determinism”. In 

this essay, she argues that technological determinism as an approach to society 

remains relevant, and she offers justificatory, descriptive, methodological and 

normative approaches within determinism (Wyatt 2014, 456-457). While hers is 

already an account on the vitality of technological determinism in the Internet age, it 

also expresses a much more diverse interpretability of technological determinism. This 

essay does not situate itself in one of Wyatt’s approaches, and instead offers an 

ambiguous interpretation. As such, the argument made here does not necessarily 

constitute a normative or a descriptive approach to technological determinism. The 

observations made in this essay simply offer a framework for studying Facebook’s 

platforms as media ‘producing’ society (Van Dijck et al. 2018, 2). While the form of 
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Facebook’s determinism is debatable, its political implications remain worrisome.  

 

The concept of the culture industry is helpful in this regard, because it is concerned 

with the indoctrination of certain values in society through cultural products. The 

concept was invented within post-Enlightenment philosophy, and thus similarly 

requires contextualization before we can relate it to Facebook. The culture industry 

was introduced in 1947 by Frankfurt School philosophers Max Horkheimer and 

Theodor Adorno. It is most prominently associated with critical theory, the critical 

analysis of society’s values (Morrow and Brown 1994, 11-16) and political economy 

methodology, “the explanation of social forms in terms of their genesis in the capitalist 

mode of production” (Ibid., 98-100). A central argument by the philosophers was that 

the commercialization of cultural production in the capitalist model clashes with 

culture’s critical function. The individual would be rid of thinking freely and the 

ideological status quo of society would easily be conformed to (Horkheimer and 

Adorno 2002, 98-100). Consumption itself would rely on a fabrication of the need for 

entertainment (Ibid., 108-109). Societal control is thus sustained through the 

technological logic embedded in mass production. The consequence is a loss of 

democratic participation (Ibid., 95-96; Lister et al. 2009, 74-75). Therefore, we can 

infer that Facebook as a culture industry influences society beyond the individual’s 

own control. The Cambridge Analytica controversy illustrates this link.  

Facebook as The Culture Industry and as a case study for 
Technological Determinism 

“Nobody is going to contribute their personal area network to a community 

internetwork unless they feel secure about privacy and trust – (…) Privacy requires 

data security”, Howard Rheingold wrote in 2002, at the premonition that increased 

mobile and network technologies would create smart mobs, social networks of 

immediate communication transcending locality (Rheingold 2002, 169-172). Many 

scholars initially viewed developments in communication technology as a mobilization 

of democratic power (Jenkins and Carpentier 2013, 267; Allen et al. 2014, 1129-1151). 

Others were quick to warn about the power of technology and its inherent business 

models to govern, rather than facilitate, consumers’ power (Van Dijck and Nieborg 

2009, 870-871). Some even argued that participatory culture was merely a new power 
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structure, in which we are compelled to contribute only in conventional ways (Blank 

et al. 2013, 257-258).  

 

The Cambridge Analytica controversy outright contradicts Rheingold’s prediction of 

secure data: the firm “harvested data on millions of unwitting Facebook users” (Davies 

2015), and the publication of the scandal prompted many users to delete their 

Facebook accounts in response (Confessore 2018). It is then necessary to consider that 

Facebook’s business model depends on users sharing personal information for free, 

which only then becomes its saleable commodity (Meikle 2016, 28-29). Following this, 

we must likewise consider an irrationality among Facebook users: they claim to value 

their privacy, but simultaneously consciously share their data on the platforms, for 

free. This is where the culture industry as a “spiritual constitution of the masses” 

providing “standards for orientation” (Adorno 1991, 102-103) can be used as an 

important framework for understanding the logic behind such behaviour. Following 

Adorno’s lines of thought, organic will is disabled through Facebook’s confirmative 

power. Adorno called this the “technical domination of nature (…) fettering 

consciousness” (Ibid., 106) that disables the critical individual. The question then is: 

by what means, and to which extent does it do so?  

 

Several scholars have made brilliant analyses of the irrational logic of publishing data 

on Facebook platforms. Noteworthy notions are of the sharing industry (Meikle 2016, 

24-26), like economy (Gerlitz and Helmond 2013, 1351-1353), and spreadability 

(Jenkins et al. 2013, 3). The common ground of these notions is that sharing personal 

information is a social practice of communication, in which individual values are 

derived from what is shared and how it is received within a community. For Facebook’s 

platforms, it means that participation is heavily constructed by the ‘like’ button, since 

users tend to garner recognition for living a valuable life (Ross 2019, 362-363). Sharing 

personal information is in this sense a moral imperative, as it is the activity of both 

self-expression and seeking communion (Meikle 2016, 24-27), while its 

institutionalization puts social restrictions on those uncommitted (Blank et al. 2013, 

260).  

 

Michel Foucault once wrote of a disciplinary society as surveilling its inhabitants, not 

by means of force, but through subtle coercion (Foucault 2014, 660-661). From an 

economic perspective, this would be at the lowest cost, to the greatest extent of social 
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power: there is no need to control, just the constitution of a mode of behaving (Ibid., 

662-663). Sharing exemplifies such banalized behaviour. Facebook claims its inherent 

value: “give people the power to share and make the world more open and 

connected.” Instagram similarly employs the mission: “share your life with friends (…) 

we imagine a world more connected through photos.” Both suggest that people 

inherently lack a power to share, with these platforms as a solution (Meikle 2016, 37-

40). Studies, however, show a different trend: people become increasingly anxious 

and lonely. These platforms are not so much a solution as the cause of complete 

isolation (Turkle 2011, 157). The proposed inherent value of sharing and its 

commercial successes are exactly what is meant with the fabricated need for 

entertainment in the culture industry. Facebook is no escape from a bad reality of an 

unconnected world; it diverts the individual’s criticism of reality to what is conceived 

of as a better reality, a distraction, and is in this sense typical of Horkheimer and 

Adorno’s concept of the culture industry (Horkheimer and Adorno 2002, 114-116). “It 

deludes [consumers] with false conflicts which they are to exchange for their own. It 

solves conflicts for them only in appearance, in a way that can hardly be solved in their 

real lives” (Adorno 1991, 104). The discipline of sharing is a fabricated need, and yet 

Facebook institutionalized the activity: self-expression now means sharing (Meikle 

2016, 25). Thus, the condition of Facebook’s empire, users sharing information 

voluntarily, has been met.  

 

Whereas to users of Facebook sharing constitutes self-expression, Facebook itself uses 

it as a metaphor for selling. Facebook’s revenue is based on the amount of information 

its users are willing to share. Attempting to maximize profits, Facebook continually 

prods its users to share even more. ‘People you may know’ or ‘What’s on your mind?’ 

are regular gestures on Facebook exactly for promoting additional sharing (Ibid., 26-

29). Shared data are commodified, and users have little insight into how the data are 

used, but helplessly feed the infinite appetite for data (Van Dijck et al. 2018, 143-144). 

It is valuable to relate this to what Gilles Deleuze viewed as the society of control, 

where individuals become dividuals, mere samples of mass data. In an age of 

computers, the corporation is the controlling entity: it sells its services, markets its 

soul and controls the dividual’s code (Deleuze 1992, 5-7). Facebook is the corporation 

that is currently in control. Thus, it does more than merely collect and sell data: the 

company becomes an institution with political power. Its platforms’ algorithms control 

what users see, how they feel, and even how they act (Meikle 2016, 118). Foucault’s 
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analysis of the Panopticon is very fitting here. At the centre of society stands a 

watchtower, permanently surveilling all people like prisoners in cells reminiscent of 

theatre stages. Every activity is shared, but none of the prisoners know to which 

extent: none can look inside the tower, just as none have the power to deconstruct 

Facebook’s deterministic black box of algorithmic communication (Foucault 2014, 

656-657).  

 

Facebook, therefore, must also be considered a threat to democracy itself: user data 

is now appropriated to serve the political interests of advertisers, while algorithmic 

biases in design do not allow for receptive deliberation on the user’s side. In other 

words: any political debate is manipulated by the asymmetrical information between 

platform data and consumers (Hansen 2015, 73-75). Facebook therefore has the 

means to challenge the apparatuses of nation-states. Van Dijck and others write: 

“Large states are starting to compete and cooperate with globally operating platforms 

in a political arena where nothing less than a new world order is at stake – a world 

order where individual users are a collection of data points” (Van Dijck et al. 2018, 

165). Even democratic elections can now be swayed by Facebook’s commercial 

incentive, which indirectly causes the spread of fake news (Ibid., 45). Historian 

Timothy Snyder has typified the resulting political climate as “a politics of spectacle, 

where the best liars with the biggest megaphones win” (Snyder 2018). This idea was 

already present in Horkheimer and Adorno’s discussion of the culture industry, in 

which they considered a relation between entertainment and indoctrination 

(Horkheimer and Adorno 2002, 115). Facebook’s political climate shows the epitome 

of this relation. It thereby proves how much influence institutionalized media can have 

on societal values, and therefore also revitalizes the technological determinist 

argument.  

Debunking the Counter-Narrative of Social Constructivism 

The previous sections have situated Facebook in a critical discourse. The corporation 

has been analysed as a culture industry. It builds on its monopoly position in 

communication media by constituting a fabricated incentive to share data, and 

appropriates this data to manipulate user information feeds with political 

advertisements. These considerations attribute much impact to the medium’s form, 

rather than human agency. It is therefore worthwhile to consider how social 

constructivists would explain Facebook’s power in contemporary society. If we further 
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consider a technological determinist approach to Facebook, we must simultaneously 

debunk the constructivist view. Let us therefore imagine two constructivist 

approaches to Facebook.  

 

Constructivists could argue that while Facebook is an influential factor in society, its 

content remains a product of a sociocultural milieu (Pinch and Bijker 2014, 272). 

Because determinists refer to Facebook’s in- and outputs as something that cannot be 

grasped (a black box), they ignore the social structure shaping these functions (Winner 

1993, 364-365). Furthermore, in a constructivist argument, the determinist view may 

be criticized for viewing Facebook’s power as unavoidable, rather than contingent and 

chosen (Ibid., 366-367). We can therefore ask why Facebook’s platform was 

institutionalized, instead of other competing platforms. What is relevant to a 

determinist account, however, is that Facebook’s dominance in social media is 

solidified not by becoming the socially favourable way of communication, but by 

becoming the necessary form: the operation of an alternative platform is hardly 

possible, as Facebook grew into the most effective way to reach any substantial group 

of users (Van Dijck et al. 2018, 15-16), and presence on Facebook has become a 

necessity rather than a choice (Turkle 2011, 165). It further highlights the lack of power 

users have in the face of the media conglomerate. Jean Baudrillard famously wrote 

how the masses are left hopeless in the hierarchical media system: “[the media] 

manipulate in all directions at once, nothing can control this process, they are the 

vehicle for the simulation internal to the system.” Media thus produce their 

uninformed audiences. It is a circular model (Baudrillard 1994, 82-84). We can 

therefore situate the ‘choice’ for Facebook as our social mediator within what Mark 

Fisher called capitalist realism, the rule of an ideological position in society, more as a 

naturalized fact than as a chosen value (Fisher 2009, 16-17). The social choice for 

Facebook is thus a fabricated need, and this is where the argument again stresses the 

masses’ automatic adjustment to the culture industry (Adorno 1991, 92-93). The 

perceived human control over media should instead be regarded as a technologically 

determined fact. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

A second constructivist approach to Facebook also indicates a counterargument to 

this paper. Throughout this essay’s argumentation, I have interpreted Facebook as the 

nexus of an economic and technological determinist producer of society through the 

concept of the culture industry. A social constructivist approach could be inclined to 
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read Facebook’s platforms not as much as media as they are businesses. Raymond 

Williams, father of social constructivism, wrote about broadcasting: “broadcasting 

was developed not only within a capitalist society but specifically by the capitalist 

manufacturers of the technological apparatus. As the varying solutions in different 

capitalist societies are examined it is clear that the technology as such was in no way 

determining.” Technology would merely be the “instrument of popular power” 

(Williams 2004, 28-29). The argument initially appears to be quite convincing, 

especially if we consider this paper’s use of Facebook as opposed to Facebook 

throughout this paper. However, Williams’ vision shows a total disregard for the 

consequences that the choice of medium has on social relations itself, which is a 

traditional critique of social constructivism (Winner 1993, 368-369). Turkle saw 

‘fearful symmetries’ in the Internet’s shift in social contact; recognition of people 

through social media is objectifying. We treat individuals “as a unit,” since online 

representation is valued as an actual expression (Turkle 2011, 168). Even if 

constructivists deliver a formidable account of how a medium as a capitalist product 

can rise to prominence, they are unable to answer the moral implications of media 

specificity (Winner 1993, 373). We are therefore unable to explain Facebook’s impact 

on society through a social constructivist approach.  

Conclusion 

The Cambridge Analytica controversy is valuable to this essay’s central consideration: 

data are evidently shared constantly, and still unwillingly. We can thus state that 

sharing itself is a fabricated human need, a need constituted by the platforms, yet 

created by the corporation in control. Sharing behaviour can be considered as both 

the subtly coerced discipline of society, and simultaneously stimulate a society of 

control, where the corporation controls people in their most materialized form: data. 

Today, Facebook constitutes an institutionalized platform for any contemporary 

communication, and it is able to manipulate the information extracted from its use via 

personal information streams. Thus, it has both the power to reconstruct social 

relations to its benefit, and to make its users dependent on and confirmative to a 

particular use. Underneath the surface level of data appropriation, Facebook 

constitutes its own ideological status quo. 

  The concept of the culture industry most accurately captures Facebook’s 

domination of contemporary society as it provides a framework for an intersection of 

technological and capitalist forces at work: The most powerful economic force, 



 15 

through technological mediation of mass production, successfully conforms the 

individual to its ideology and capitalist agenda (Horkheimer and Adorno 2002, 95-96). 

Facebook constitutes a sharing industry where people automatically tend to share 

their data - which Facebook sells (Meikle 2016, 26-27). It is now an institutionalized 

medium, necessary for any participating citizen starting at a teen age (Turkle 2011, 

180-181).  

 

The culture industry is thus a reality in which we live today, and it implies a structural 

inability to critically reflect on societal values and political practices. It is as if we forget 

that Facebook constitutes both platforms and a corporation. If we leave Facebook and 

remain on Instagram, we still contribute to Facebook’s power. One of the most 

essential parts of our life, human communication, is run as a business, as everything 

nowadays is meant to be run as a business (Fisher 2009, 16-17). We must thus 

conclude that we are simply in the grasp of our networked technologies with their few 

corporate owners, which have the power to determine our societal structures. This is 

especially concerning if we return to discuss the COVID-19 pandemic, in which we 

need to rely on communication media more than ever. We must therefore 

acknowledge the technological determinism inherent in our societies and critically 

reflect on the political influences of Facebook. Its platforms have already contributed 

to the pandemic in their characteristic ways: as a Harvard Gazette headline promptly 

states, we are now also “Battling the ‘pandemic of misinformation’” (Worral 2020). I 

rest my case.  
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Teun van Kasteel 

U to p i e  o f  Dy s t o p i e ?  
D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e n k e n  o v e r  d e  m a r x i s t i s c h e  u t o p i e  e n  
d e  i n v l o e d  d a a r v a n  o p  d e  b e l e i d s v o r m i n g  i n  d e  S o v j e t - U n i e  

v a n  L e n i n  t o t  C h r o e s j t s j o v  

‘Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung.’ 1  Dat 

schreef Marx op 26-jarige leeftijd over de ideologie waarvan hij het icoon zou worden: 

het communisme. Volgens de twintiger zou communisme het opgeloste raadsel van 

de geschiedenis en daarmee het einde van de prehistorie zijn. Met het aanbreken van 

de communistische maatschappij zou de ideale wereld bereikt zijn: de mens zou niet 

langer gecontroleerd worden door sociale verhoudingen, maar deze zelf controleren. 

Het klinkt misschien als een droomwereld, maar voor de miljoenen die in de Sovjet-

Unie leefden was het een toekomstbeeld. In dit essay zal beleidsvorming verklaard 

worden aan de hand van het denken over de marxistische utopie in de Sovjet-Unie 

vanaf Lenin tot en met Chroesjtsjov. Hierbij wordt eerst gekeken naar de ontwikkeling 

die utopisch denken doormaakte van de oorspronkelijke werken van Marx en Engels 

tot Chroesjtsjov. Zijn hier trends en verschillen in te ontdekken? Daarna zal er gekeken 

worden naar wat het gevolg van utopisch denken en de ontwikkeling hierin tussen 

Lenin en Chroesjtsjov was op beleidsvorming in de Sovjet-Unie. Daarbij kijk ik naar 

beleid dat invloed had op het dagelijks leven, zoals vrouwenemancipatie, koken, 

religie en onderwijs, maar ook naar beleid op het gebied van ras, ruimtevaart, 

architectuur en wetenschap. Is het mogelijk om beleid dat irrationeel lijkt hiermee te 

verklaren? En handelden leiders wel altijd met de utopie in het achterhoofd? 

Communistisch utopisch denken: van Marx tot Chroesjtsjov  

Om een beeld van de marxistische utopie te schetsen is het in de eerste plaats cruciaal 

om het werk van de grondlegger hiervan onder de loep te nemen. Hoewel Marx zich 

met zijn wetenschappelijk socialisme afzette tegen het werk van vroege socialisten die 

zich voornamelijk met utopisch denken bezighielden, zoals Henri de Saint-Simon, 

 
1 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Parijs 1844) 34. 
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Charles Fourier en Robert Owen bleef er in het werk van Marx een zekere utopie 

hangen. 2  In de marxistische benadering van historiografie, het historisch 

materialisme, periodiseerde Marx de menselijke geschiedenis in drie stadia: de 

klassieke, feodale en kapitalistische maatschappijen.3  Deze stadia zouden volgens 

Marx op teleologische wijze leiden tot de twee laatste fasen, namelijk het socialisme, 

dat de basis zou vormen voor de laatste fase, het communisme.4 Dit zou het einde van 

de geschiedenis zijn, waarin ultieme vrijheid centraal stond: de marxistische utopie. In 

dit essay zal de aandacht dan ook naar deze laatste fase uitgaan. Dit ideale beeld van 

de toekomst kan in een zestal hoofdlijnen uiteengezet worden.5 

 

Ten eerste zou er een einde zijn gekomen aan de arbeidsdeling in de samenleving. De 

enkele levenstaak die de fasen voor het communisme kenmerkten verdwijnt. Men is 

niet langer jager, visser, herder of criticus voor het leven maar heeft de mogelijkheid 

en de wil tot afwisseling in zijn of haar arbeid:  

 

‘Zodra de verdeling van arbeid plaatsvindt, moet iedereen bepaalde activiteiten 
uitvoeren, die hem opgedrongen worden en waar hij niet van ontsnappen kan […] als 
hij niet de middelen om in leven te blijven wil verliezen – terwijl in de communistische 

maatschappij, waarin men niet bepaalde activiteiten moet uitvoeren, maar zich in 
iedere branche kan trainen, waarin de maatschappij de algemene productie regelt en 

het daardoor voor mij mogelijk maakt om vandaag dit en morgen iets anders te 
doen, ‘s morgens te jagen, ‘s middags te vissen, ‘s avonds vee te fokken, na het eten 

dingen bekritiseren, wanneer ik daar zin in heb….‘6 
 

 
2 Eric Hobsbawm, How to Change the World: Tales of Marx and Marxism (New Haven 2011) 27. 
3 John Tosh, The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of history  
(Londen 2015) 193. 
4 Vladimir Ilyich Lenin [vert. Todd Chretien], State and Revolution (St. Petersburg 1917) 129. 
5 Bertell Ollman, Social and Sexual Revolution: Essays on Marx and Reich  (Boston 1978) 67. 
6 Karl Marx en Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie (Wenen 1932) 22. Vrije vertaling van 
Thirza van Hofwegen. Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat Jeder einen 
bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht 
heraus kann (…), wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will - während in der 
kommunistischen Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, 
sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine 
Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, 
morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu 
kritisieren, wie ich gerade Lust habe…  
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Ten tweede zou het leven in teken staan van activiteiten met en voor anderen: zowel 

op het werk, bij het consumeren en in de vrije tijd zou men samenwerken en elkaar 

helpen. Men voelt zich onderdeel van een groter geheel en haalt voldoening uit zijn 

of haar werk en consumptie. De menselijke mentaliteit verandert dus ingrijpend, 

waardoor ook problemen als diefstal en vandalisme opgelost worden.7 

 

Ten derde zou het privé-eigendom geheel verdwenen zijn.  Het maatschappelijk 

eigendom zou alles beslaan: van natuurlijke grondstoffen en machines tot voedsel en 

kleding: alles is van iedereen. Dit zou mogelijk zijn door een overvloed aan goederen.8 

 

Ten vierde zou de mens de natuur meester zijn in de utopie. Men weet hoe de natuur 

werkt en is in staat deze naar zijn of haar hand te zetten. De boer die afhankelijk was 

van het seizoen, vraag en aanbod, zijn vaardigheid en andere onzekere 

omstandigheden zal niet meer bestaan: de mens zou, door zijn sublieme 

samenwerking, de krachten van de natuur kunnen weerstaan en deze naar eigen hand 

kunnen zetten.9 

 

Ten vijfde zou alle externe organisatie verdwijnen, met uitzondering van 

arbeidsorganisatie waar dit absoluut nodig blijft. Zo blijft er in de fabriek en op het 

platteland wel organisatie, maar het karakter hiervan zal drastisch veranderen. In 

plaats van een superieure manager die boven zijn of haar werknemers staat, is er 

sprake van een dirigent met een welwillend en enthousiast orkest: men doet tenslotte 

wat hij of zij leuk vindt in de utopie. Boetes, schorsingen en ontslagen zullen overbodig 

zijn in verband met de nieuwe mentaliteit van de mens. Ook het politieke karakter van 

de maatschappij en daarmee de staat zullen verdwijnen, want dit heeft simpelweg 

geen functie meer.10 Dwang en straf zijn onnodig als gevolg van de verandering in 

mentaliteit. Er is dan ook sprake van een anarchistische samenleving waarin de 

vrijheid van de mens centraal staat.11 

 

 
7 Ollman, Social and Sexual Revolution, 72. 
8 Ibidem, 75. 
9 Ibidem, 76. 
10 Karl Marx en Friedrich Engels, The Communist Manifesto (Londen 2015) 34-35. 
11 Ollman, Social and Sexual Revolution, 78. 
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Ten slotte vervalt in de marxistische utopie het onderscheid tussen mensen. Zo vervalt 

met de staat ook het idee van de natie. Men zal niet meer gebonden zijn aan lokaliteit, 

maar zal zich universeel kunnen ontwikkelen en uiten. Ook verdwijnt religie. Dit zou 

niet gebeuren omdat men atheïstisch en daarmee antireligieus zou zijn, maar 

simpelweg omdat religie net als de staat zou verdwijnen als gevolg van een nieuwe 

mentaliteit waarin niet mystiek maar de wetenschap een centrale rol speelt. Ander 

onderscheid zoals men dat in het kapitalisme kent – onder andere op het gebied van 

klasse, ras en de burgerlijke, patriarchale familie – zal eveneens verdwijnen.  

 

Er zal enkel functioneel onderscheid gemaakt worden tussen diegenen die 

bijvoorbeeld in de industrie of op het platteland werkzaam zijn, maar als gevolg van 

steeds wisselende beroepen zullen deze labels slechts tijdelijk zijn.12 Hoewel Marx dus 

geen actieve studie van de communistische utopie maakte, zette hij de eindfase 

waartoe de geschiedenis zou leiden wel in grote lijnen uiteen. Maar hoe werden de 

ideeën van Marx over utopie verwerkt in de eerste socialistische staat, de Sovjet-Unie? 

Logischerwijs is het startpunt voor een antwoord op deze vraag de visie van de 

belangrijkste bewerkstelliger van de Russische Revolutie: Lenin.  

 

Het is belangrijk om vast te stellen dat voor Lenin, in tegenstelling tot Marx, de 

socialistische revolutie als de realiteit gold. Zijn aandacht ging dan ook voornamelijk 

uit naar de eerste, socialistische fase en hoe deze bereikt en gevormd moest worden. 

Lenin weidde in zijn literatuur relatief weinig aandacht aan de communistische fase 

en verwierp het utopisch denken als ‘gissen naar wat men niet kan weten’.13 In een 

van zijn bekendste werken – Staat en Revolutie (1917) – licht Lenin in een hoofdstuk 

wel zijn visie op de communistische fase toe. Hierin besteedt hij echter vooral 

aandacht aan de overgang van het socialisme naar het communisme. Uit het 

hoofdstuk wordt wel duidelijk dat Lenin een cruciaal punt uit de utopische visie van 

Marx hanteert: het op den duur verdwijnen van de staat.14 Hoewel Lenin het utopisch 

denken door toonaangevende politici in de Sovjet-Unie wegzette als dromerigheid, 

onderdrukte hij dit in tegenstelling tot zijn opvolger Stalin niet: utopisch denken kon 

 
12 Ollman, Social and Sexual Revolution, 83-84. 
13 Lenin, State and Revolution, 122. 
14 Lenin, State and Revolution, 135. 



 23 

geen kwaad en kon eventueel als propaganda-instrument voor de socialistische 

revolutie worden ingezet.15 

 

Een van die toonaangevende politici, Leon Trotski, schreef gedetailleerd over de 

communistische utopie. In Literatuur en Revolutie schreef Trotski onder andere over 

de mens als meester van de natuur zoals Marx het omschreef. Volgens Trotski zou de 

mens in de communistische utopie de natuur als klei kunnen vormen: men zou bergen 

en rivieren kunnen verleggen. Hij fantaseerde over een wereld waarin niet alleen 

ingenieurs zich met de architectuur en bouw van steden bezig zouden houden, maar 

iedereen daartoe in staat zou zijn.16 Een wereld waarin de gewone man boven de 

beste kunstenaars en wetenschappers zou uitstijgen door enorme fysieke en 

geestelijke ontwikkelingen.17 Een wereld waarin niet alleen de proletariër, maar ook 

de vrouw zich van de ketenen van ongelijkwaardigheid zou hebben verlost.18  

 

Hoewel Trotski ingaat op het politieke karakter van de weg naar deze communistische 

utopie, brengt hij niets nieuws over het politieke karakter in deze uiteindelijke fase 

aan het licht. Interessant, want het verdwijnen van de staat was een cruciaal punt in 

de filosofieën over de utopie van zowel Marx als Lenin. 

 

Kijkt de historicus naar Stalins uitlatingen over de communistische utopie, dan komt 

hij tot de conclusie dat de traditionele hoofdlijn van deze utopie, het vervagen van het 

politieke karakter van de maatschappij, ook bij Stalin aan verandering onderhevig was. 

Hoewel Stalin vaak vage en tegenstrijdige uitlatingen over de communistische utopie 

deed, zijn er enkele notabele punten. Ten eerste stelde Stalin dat, hoewel de staat zou 

verdwijnen, er een gecentraliseerd economisch orgaan zou blijven bestaan. Daarnaast 

zouden congressen blijven plaatsvinden. Deze voorspellingen zijn in strijd met die van 

eerdere toonaangevende denkers als Marx en Lenin. Er zou volgens Stalin dus een 

zekere mate van centrale autoriteit, economische controle en dus een politiek 

karakter van de maatschappij blijven bestaan.19 

 
15 Richard Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian 
Revolution (Oxford 1988) 45-46. 
16 Leon Trotski [vert. Rose Strunsky], Literature and Revolution (Moskou 1924) 16. 
17 Trotski, Literature and Revolution, 21. 
18 Ibidem, 20. 
19 Geroid Tanquary Robinson, ‘Stalin’s Vision of Utopia: The Future Communist Society’, 
Proceedings of the American Philosophical Society 99 (1955) 1, 11-21, aldaar 16-18.  
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Enkele andere utopische voorspellingen illustreren het alomvattende totalitarisme 

dat het stalinisme kenmerkt. Zo zou de utopie niet alleen een uniforme wereldtaal en 

wereldcultuur kennen, maar zou er ook een belangrijke rol zijn weggelegd voor 

ideologisch en technisch onderwijs om de ‘New Communist Man’ te creëren: de 

modelcommunist. Deze zou niet alleen slim en gedisciplineerd zijn, maar ook binnen 

de perken van het communisme en het economische plan werken.20 De kernwaarde 

van vrijheid in de communistische utopie lijkt in Stalins visie, die Orwelliaans aandoet, 

niet terug te keren. 

 

Nikita Chroesjtsjov, de opvolger van Stalin, luidde in 1956 de destalinisatie in: de 

persoonlijkheidscultus rondom Stalin, het systeem van de Goelag en het stalinistische 

totalitarisme werden sterk veroordeeld. Op futuristisch gebied werd er echter niet 

met Stalin gebroken. In 1961 werd het vooruitzicht van de communistische utopie 

opgenomen in het partijprogramma. Ook hier werd het verdwijnen van de staat 

achterwege gelaten. Volgens het programma zou er geen anarchistische situatie 

ontstaan in de communistische fase, maar zou ervan bovenaf gepland en gestuurd 

worden. Sterker nog: de Communistische Partij zou de ultieme autoriteit worden.21 

 

Ten slotte is het belangrijk om niet enkel naar beleidsmakers in de Sovjet-Unie te 

kijken als het gaat om utopisch denken, maar ook aandacht te besteden aan 

Sovjetburgers zelf. In de jaren twintig publiceerde een tijdschrift uit Moskou 

verschillende toekomstvisies van schrijvers en publicisten, waarin radicale 

gelijkwaardigheid, wereldeenheid en wereldvrede centraal stonden.  

 

Een gedetailleerdere collectie aan toekomstvisies kwam in 1929 uit: hierin schetsten 

wetenschappers een wereld met gigantische gebouwen, vliegende, persoonlijke 

voertuigen en genetisch gemodificeerde mensen. Belangrijke thema’s die hierin 

terugkwamen waren tevens onsterfelijkheid en ruimtereizen, terwijl men in de 

realiteit nog met paard en wagen reisde.22 

 

 
20 Robinson, ‘Stalin’s Vision of Utopia’, 19. 
21 Alexander V. Riasanovski en Alvin Z. Rubinstein, ‘Russian Utopia and Soviet Communism’, 
Social Science 38 (1963) 3, 151-167, aldaar 163-164. 
22 Stites, Revolutionary Dreams, 169. 



 25 

Naar aanleiding van de hierboven geschetste ontwikkeling van het utopisch denken 

tussen Marx en Chroesjtsjov kunnen twee conclusies getrokken worden. Ten eerste is 

het duidelijk dat het belang van de stateloze samenleving steeds verder afnam. 

Hoewel Marx en Lenin nog schreven over een anarchistische samenleving, bleken 

Trotski, Stalin en Chroesjtsjov hier minder waarde aan te hechten: voor hen zou, 

ondanks het verdwijnen van klassen, de controle vanuit de socialistische staat en de 

Communistische Partij relevant blijven. Dit is in strijd met de theorieën van Marx en 

Lenin, die stelden dat het ontstaan van de staat het gevolg van klassentegenstellingen 

was.23 Ten tweede blijft het utopisch denken ten alle tijden beïnvloed door een sterk 

vooruitgangsgevoel op biologisch en technologisch gebied. Men is niet alleen fysiek 

en geestelijk superieur aan de mens zoals wij die nu kennen, maar ook in staat om de 

natuur naar de eigen hand te zetten, gigantische bouwwerken te bouwen en te 

ruimtereizen (figuur 1).  

 

 
23 Lenin, State and Revolution, 43. 

Figuur 1: Een afbeelding uit een propagandastrip in de Sovjet-Unie. Op de afbeelding staat een 
vliegend weerstation, in staat om het weer te beïnvloedden. Deze afbeelding illustreert de notie 
dat men in de communistische utopie de natuur meester zou zijn. 
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Utopische beleidsvoering  

Om een goed beeld te schetsen van de invloed van utopisch denken op 

beleidsvorming moet de historicus een breed spectrum aan beleid bestuderen. Zoals 

eerder genoemd werd, zal hieronder gekeken worden naar beleid dat invloed had op 

zowel het ‘gewone’ dagelijkse leven van Sovjetburgers als beleid op het gebied van 

ras, ruimtevaart, architectuur en wetenschap. 

 

Het communisme stond gelijk aan radicale gelijkwaardigheid, zo ook tussen man en 

vrouw. De van oorsprong ‘vrouwelijke’ taak van koken, door de communisten gezien 

als overblijfsel van de bourgeoisie, kreeg dan ook veel aandacht in beleidsvorming in 

de Sovjet-Unie. Al in de eerste revolutionaire wetgeving van de bolsjewieken in 1918 

werd onbetaald huiselijk werk door vrouwen verworpen. Aleksandra Kollontaj, een 

vooraanstaand bolsjewistisch feminist, voorspelde het ontstaan van sociale kantines 

en centrale keukens waarin men na het werk kon gaan eten. De huiselijke slavernij van 

vrouwen zou daarmee tot een einde komen. Lenin nam haar denkbeelden over en zag 

de sociale kantines als een van de eerste manieren waarop het dagelijks leven tot de 

communistische utopie zou uitbloeien.24  

 

Niet alleen op het gebied van koken werd emancipatiebeleid met de utopie in het 

achterhoofd gevormd. Binnen de eerste weken van de Oktoberrevolutie werd 

wetgeving voor het burgerlijk huwelijk en de scheiding ingevoerd om de ouderwetse 

familiewetten van het Russische Rijk te vervangen. Naast de sociale kantines droomde 

Lenin over publieke kleuterscholen en kinderopvang om de rol van huismoeder te 

doen verdwijnen. 25  Stalin keek hier echter anders tegenaan: onder zijn bewind 

werden conservatieve familieverhoudingen verstevigd om arbeiders tevreden te 

stellen na de industrialisatie van zijn eerste vijfjarenplan. Deze verhoudingen hadden 

meer weg van de omstandigheden onder de prerevolutionaire bourgeoisie dan van 

het communistische ideaal van Lenin. 26  De wetgeving van Stalin druiste hiermee 

 
24 Olav S.F. Hofland, Cooking Towards Communism. Domestic Cooking and the Khrushchev 
Regime’s Struggle for the Communist Way of Life (Scriptie Russian and Eurasian Studies, Leiden 
2016) 15-16. 
25 Lauren Kaminski, ‘Utopian Visions of Family Life in the Stalin-Era Soviet Union’, Central 
European History 44 (2011), 63-91, aldaar 63. 
26 Hofland, Cooking Towards Communism, 5. 
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tevens in tegen de afschaffing van familiebanden in de marxistische utopie. 27 

Chroesjtsjovs destalinisatie leverde dan ook kritiek op dit beleid. Onder Chroesjtsjov 

werden de sociale kantines werkelijkheid, maar het overgrote deel van de 

medewerkers hier bleef vrouwelijk. Sommigen werden dus van de ketenen van het 

huishouden verlost, anderen werden juist geketend aan de sociale kantine.28 

 

Ook op religieus gebied werd beleidsvorming sterk beïnvloed door denken over de 

communistische utopie. Het verschil in utopische visies tussen de kopstukken in de 

Communistische Partij werd hier eveneens voelbaar, met name onder Stalin. Hoewel 

Marx de bekende zin ‘Die Religion ... ist das Opium des Volkes’ publiceerde, was zijn 

visie van de utopie niet antireligieus.29 Hij vermeed dan ook de term atheïsme, maar 

stelde dat er simpelweg geen interesse in religie meer zou zijn na het bereiken van de 

communistische fase in de utopie.30 Lenin nam dit over. Het bolsjewistische regime na 

de Oktoberrevolutie was tolerant jegens religie, maar dat veranderde na Lenins dood. 

Onder Stalin werd radicaal antiklerikalisme actief nagestreefd en verdween religie 

compleet uit het straatbeeld. In de laatste jaren van zijn bewind kwam hier tevens een 

sterk antisemitisme bij kijken. 31  Ook onder Chroesjtsjov was religie een 

privéaangelegenheid, maar het staatsatheïsme werd niet gewelddadig opgelegd.32 

Het beeld van een areligieuze utopie bleef bestaan, maar werd in tegenstelling tot de 

ideeën van Marx en Lenin onder Stalin en Chroesjtsjov actief bewerkstelligd. 

 

Hand in hand met de areligieuze utopie ging het beeld van de ‘New Communist Man’. 

Dit ideaalbeeld van de mens werd door zowel Marx als door de kopstukken van de 

Sovjet-Unie veelvuldig behandeld. De mens zou in de communistische utopie fysiek en 

geestelijk superieur zijn aan de mens zoals we die nu kennen, volledig uit vrije wil 

kunnen handelen en uit zichzelf alles voor en met de medemens doen. Mystieke zaken 

zoals religie zouden geen rol meer spelen. Onderwijs werd gezien als de sleutel tot het 

 
27 Kaminski, ‘Utopian Visions of Family Life’, 70. 
28 Hofland, Cooking Towards Communism, 43. 
29 Karl Marx, ‘Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung’, Deutsch-Französische 
Jahrbücher (Parijs 1844), 378-391, aldaar 379. 
30 Ollman, Social and Sexual Revolution, 83-84. 
31 Walter Laqueur, The Changing Face of Anti-Semitism: From Ancient Times to the Present Day 
(Oxford 2006) 114. 
32 Richard Kearney, ‘A Crane Bag Visit to the U.S.S.R.’, The Crane Bag 7 (1983) 1, 170-174, aldaar 
170. 
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vormen van dit soort mensen. Marx 

besprak al de centrale rol die onderwijs zou 

spelen in de overgang van het socialisme 

naar het communisme en in de utopie zelf. 

Lenin bracht dit in de praktijk: onder zijn 

bewind werden arbeiders door de 

partijelite onderwezen zodat zij de 

discipline van de geplande economie 

aanleerden. Voor de ‘New Communist Man’ 

zou dit een gewoonte zijn. Een centraal 

orgaan als de staat zou dan ook niet meer 

nodig zijn.33  Het is duidelijk dat er in het 

utopisch denken een beeld bestond waarin 

de mens gevormd kon worden tot het 

ideaalbeeld: iets wat wij vandaag de dag als 

uitermate totalitair zouden beschouwen. 

 

Een van de kenmerken van de ‘New 

Communist Man’ is dat het onderscheid in 

nationaliteit, lokaliteit – stedelijk of 

plattelands – en ras zou verdwijnen. Al vanaf 

de Oktoberrevolutie zette de Sovjet-Unie zich neer als een land waar iedereen, 

ongeacht etniciteit, welkom was. De bolsjewieken vochten in de Russische 

burgeroorlog bewust tegen zowel racisme als antisemitisme.34  

 

Een uitzondering op deze inclusieve politiek was de stalinistische Sovjet-Unie: denk 

aan de Holodomor in Oekraïne, waarbij getracht werd het Oekraïense volk te breken 

met voedseltekorten, het deporteren van etnische minderheden als Duitsers en 

Tsjetsjenen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en Stalins paranoïde 

antisemitisme. Als het aankwam op buitenlandpolitiek, echter, zette Stalin beelden 

van raciale harmonie in de Sovjet-Unie maar al te graag in als propaganda. Hierbij werd 

voornamelijk ingespeeld op de discriminatie van zwarten in de Verenigde Staten. Voor 

 
33 A. Walicki, ‘The Communist Utopia and the Fate of the Socialist Experiment in Russia’, Russian 
Studies in Philosophy 39 (2001) 4, 5-31, aldaar 18. 
34 Stites, Revolutionary Dreams, 115-116. 

Figuur 2 Een propagandaposter uit de 

Sovjet-Unie. De teksten in het Russisch en 

Chinees vertalen naar: ‘Lang leve de 

vriendschap tussen de volkeren van de 

Sovjet-Unie en China!’ 
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sommige van hen was dit dan ook de reden om naar de Sovjet-Unie te komen.35 De 

communistische bondgenoten van Stalin, de Volksrepubliek China en Noord-Korea, 

werden eveneens gebruikt voor propagandadoeleinden. Op verschillende posters is 

te zien hoe witte Russen zij aan zij met Chinezen staan (figuur 2).  

 

Een centraal thema in het utopisch denken in de Sovjet-Unie was technologische 

vooruitgang. In het socialistisch realisme, de enige geaccepteerde kunststroming 

onder Stalin die het socialisme en communisme enkel positief afschilderde, werd dit 

voornamelijk geuit in de buitenaardse expansie van de communistische wereld. Dit is 

terug te zien in de schilderkunst, film en literatuur afkomstig uit de Sovjet-Unie.36  

 

Zo schreven vooraanstaande schrijvers veelvuldig over de kolonisatie van Mars en de 

maan en de mogelijkheid om te ruimtereizen in futuristische ruimteschepen. Dit alles 

was dan ook te danken aan de intelligentie van de ‘New Communist Man’. Een mooi 

voorbeeld van deze propaganda is terug te zien in het werk van de ingenieur V.D. 

Nikolsky, die in 1927 een toekomstbeeld van de communistische utopie over duizend 

jaar schrijft. In dit werk beschrijft hij onder andere buitenaardse verkenning en 

satellieten die statistieken over grondstoffen in de aarde verzamelen, en deze 

vervolgens in topsnelheid over de aarde distribueren.37 

 

Met deze technologische vooruitgang ging in de communistische utopie ook het 

gebruik van nucleaire technologie gepaard. Chroesjtsjov beloofde in het door hem 

doorgevoerde partijprogramma van 1961 het gebruik van kerncentrales in de 

communistische utopie.38 Bovendien kwam nucleaire kracht met regelmaat terug in 

 
35 Steven Rose, ‘Racial harmony in a Marxist utopia: how the Soviet Union capitalised on US 
discrimination’, The Guardian, 24 januari 2016. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-
marxist-utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures 
(geraadpleegd op 30 oktober 2018). 
36 Elana Gomel, ‘Gods Like Men: Soviet Science Fiction and the Utopian Self’, Science Fiction 
Studies 31 (2004) 3, 358-377, aldaar 358. 
37 Stites, Revolutionary Dreams, 176-177. 
38 Paul R. Josephson, Red Atom: Russia’s Nuclear Power Program from Stalin to Today 
(Pittsburgh 2005) 117. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-marxist-utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures
https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-marxist-utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures
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Sovjetpropaganda: zo zouden er hypermoderne treinen tussen Siberië en Alaska gaan 

rijden, die door nucleaire kracht aangedreven zouden worden.39 

 

Ten slotte had het utopisch denken ook een sterke invloed op architectuur in de 

Sovjet-Unie. Amerikaanse architecten werden in de jaren 30 door Stalin naar de 

Sovjet-Unie gehaald om de eerste utopische stad te bouwen. Hier werden gigantische 

budgetten voor uitgetrokken en vooraanstaande wetenschappers bij betrokken. De 

sociale theorieën van de Communistische Partij werden hier in beton gegoten. 40 

Utopisch denken bij het ontwerpen en bouwen van steden werd ruimhartig door de 

overheid gefinancierd.41 Zo werden de eerder besproken sociale kantines opgezet, 

maar ook gigantische fabrieken, monumenten en indrukwekkende openbare 

gebouwen ontworpen.42 

 

De invloed van utopisch denken op beleidsvorming in de Sovjet-Unie was dus erg 

breed. Een enorm vooruitgangsgeloof beïnvloedde zowel het dagelijks leven van de 

gewone arbeider als de kunst en de wetenschap. 

De visie van politieke kopstukken op de communistische utopie veranderde tussen 

Marx en Chroesjtsjov ingrijpend. In de eerste plaats verdween de notie dat de staat 

zou wegkwijnen langzamerhand uit beeld. Waarbij Marx en Lenin nog een stateloze 

wereld voor ogen hadden als het gevolg van het verdwijnen van klassen, kreeg de 

communistische utopie onder Stalin en Chroesjtsjov steeds meer het uiterlijk van een 

klasseloze superstaat. 

  

In de tweede plaats veranderde de houding van communisten jegens het utopisch 

denken. Marx zette zich af tegen de utopische socialisten met zijn wetenschappelijk 

socialisme. Ook Lenin was kritisch over het utopisch denken. Trotski en Stalin 

 
39 Will Stewart en Simon Holmes, ‘Cities under the ice and westerners banished to a desert 
island in a Communist utopia: Amazing 1960s propaganda images show how the Soviet Union 
thought the world would look in 2017 – the centenary of the 1917 Bolshevik Revolution’, The 
Daily Mail, 4 januari 2017. https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-
westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-
Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html 
(geraadpleegd op 30 oktober 2018). 
40 Richard C. Austin, Building Utopia: Erecting Russia’s First Modern City, 1930 (Kent 2004) 51. 
41 Stites, Revolutionary Dreams, 190. 
42 Ibidem, 203. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html
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daarentegen waren actief bezig met de communistische utopie. Chroesjtsjov legde het 

streven naar de utopie zelfs in het partijprogramma van 1961 vast. 

 

Ook is duidelijk geworden dat utopisch denken ingrijpende invloed op beleidsvorming 

in de Sovjet-Unie had. Utopisch denken veranderde beleid op het gebied van 

vrouwenemancipatie, ras, kunst, wetenschap, architectuur, religie en onderwijs, 

hoewel dit niet altijd het geval was. Zo gingen Stalins antisemitisme, zijn 

onderdrukking van etnische minderheden en zijn reactionaire houding tegenover 

vrouwenemancipatie sterk in tegen de notie van radicale gelijkheid. Ook het 

antireligieuze beleid van Stalin en Chroesjtsjov strookte niet met de visie van Marx en 

Lenin op de utopie. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de visie op de communistische utopie afhankelijk 

was van hoe de wind in de Sovjet-Unie waaide: het kopstuk van het regime bepaalde 

immers hoe de utopie eruit zou komen te zien. Hierbij werd langzamerhand afstand 

gedaan van de oorspronkelijke denkbeelden van Marx en Lenin. Op het gebied van 

utopisch denken blijkt de door Stalin bedachte term marxisme-leninisme dan ook niet 

met zijn eigen denkbeelden te stroken. Tevens blijkt uit dit essay dat beleidsvorming 

in de Sovjet-Unie die op het eerste gezicht irrationeel lijkt te verklaren is aan de hand 

van utopisch denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het antireligieuze beleid van Stalin 

en Chroesjtsjov, dat onvrede in de Sovjet-Unie veroorzaakte. 

 

Denken over de utopie in de Sovjet-Unie moet door historici dan ook niet worden 

weggezet als sciencefiction, maar moet gebruikt worden om het wisselende karakter 

van de Sovjet-Unie en beleidsvorming in de Sovjet-Unie te verklaren. 

 

  



 32 

Literatuurlijst 
Austin, Richard C., Building Utopia: Erecting Russia’s First Modern City, 1930 (Kent 2004). 

Gomel, Elana, ‘Gods Like Men: Soviet Science Fiction and the Utopian Self’, Science Fiction Studies 31 (2004) 

3, 358-377. 

Hobsbawm, Eric, How to Change the World: Tales of Marx and Marxism (New Haven 2011). 

Hofland, Olav S.F., Cooking Towards Communism. Domestic Cooking and the Khrushchev Regime’s Struggle 

for the Communist Way of Life (Scriptie Russian and Eurasian Studies, Leiden 2016). 

Josephson, Paul R., Red Atom: Russia’s Nuclear Power Program from Stalin to Today (Pittsburgh 2005). 

Kaminski, Lauren, ‘Utopian Visions of Familylife in the Stalin-Era Soviet Union’, Central European History 44 

(2011), 63-91.  

Kearney, Richard, ‘A Crane Bag Visit to the U.S.S.R.’, The Crane Bag 7 (1983) 1, 170-174. 

Laqueur, Walter, The Changing Face of Anti-Semitism: From Ancient Times to the Present Day (Oxford 2006). 

Lenin, Vladimir Iljitsj, [vert. Todd Chretien], State and Revolution (St. Petersburg 1917). 

Marx, Karl, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (Parijs 1844). 

———, ‘Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung’, Deutsch-Französische Jahrbücher (Parijs 

1844), 378-391. 

Marx, Karl en Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie (Wenen 1932). 

———, The Communist Manifesto (Londen 2015). 

Ollman, Bertell, Social and Sexual Revolution: Essays on Marx and Reich (Boston 1978). 

Riasanovski, Alexander V. en Alvin Z. Rubinstein, ‘Russian Utopia and Soviet Communism’, Social Science 38 

(1963) 3, 151-167. 

Robinson, Geroid Tanquary, ‘Stalin’s Vision of Utopia: The Future Communist Society’, Proceedings of the 

American Philosophical Society 99 (1955) 1, 11-21. 

Rose, Steven, ‘Racial harmony in a Marxist utopia: how the Soviet Union capitalised on US discrimination’, 

The Guardian, 24 januari 2016. Via: 

https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-marxist-

utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures (geraadpleegd op 30 

oktober 2018). 

Stewart, Will en Simon Holmes, ‘Cities under the ice and westerners banished to a desert island in a 

Communist utopia: Amazing 1960s propaganda images show how the Soviet Union thought the 

world would look in 2017 – the centenary of the 1917 Bolshevik Revolution’, The Daily Mail, 4 

januari 2017. Via: https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-

banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-

thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html (geraadpleegd op 30 oktober 

2018). 

Stites, Richard, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution (Oxford 

1988). 

Tosh, John, The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of history (Londen 2015). 

Trotski, Leon [vert. Rose Strunsky], Literature and Revolution (Moskou 1924). 

Walicki, A., ‘The Communist Utopia and the Fate of the Socialist Experiment in Russia’, Russian Studies in 

Philosophy 39 (2001) 4, 5-31. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-marxist-utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures
https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2016/jan/24/racial-harmony-in-a-marxist-utopia-how-the-soviet-union-capitalised-on-us-discrimination-in-pictures
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4087422/Cities-ice-westerners-banished-desert-island-Communist-utopia-Amazing-1960S-propaganda-images-Soviet-Union-thought-world-look-2017-centenary-1917-Bolshevik-Revolution.html


   
 

33 
 

  



 

 34 

Lisa van Oosten 
 

DA N T E ,  M A N Z O N I  EN  D E  T A A L K W ES T I E  

De questione della lingua 

Al sinds de vierde eeuw zijn literaire critici bezig met canonvorming, het vormen van 

een literatuur lijst die belangrijk(er) wordt geacht (dan andere werken).1 Er is veel 

discussie over canonvorming, maar over het algemeen worden werken in de literaire 

canon opgenomen als ze voor een bepaald taalgebied als cultureel belangrijk worden 

gezien.2 Literatuur heeft mede hierdoor een grote rol in de taalontwikkeling gespeeld. 

Interessant is de situatie in Italië, die heeft geleden onder een geschiedenis van 

staatkundige en linguïstische verdeeldheid. John Dickie beargumenteert zelfs dat Italië 

in haar ontstaan geen enkele rode draad heeft die het land verbindt.3 

 

Wanneer gesproken wordt over het verleden van Italië, wordt vaak de term peninsula 

gebruikt: schiereiland, aangezien Italië binnen haar huidige geografische grenzen pas 

bestaat sinds 1861, toen na de strijd voor eenwording het Italiaanse Koningrijk werd 

uitgeroepen. Voor deze eenwording was er na 476, na de val van het West-Romeinse 

rijk, geen sprake meer van een staatkundige eenheid. Vanwege haar strategische 

ligging binnen Europa, werden verschillende delen van het peninsula tussen 476 en 

1861 bezet door buitenlandse machten. Onder andere hierdoor, het verschil in klimaat 

tussen het noorden en het zuiden van het peninsula, en een ongunstig geografisch 

landschap is het peninsula meer regionaal dan nationaal ontwikkeld.4  

 

 
1 John Guillory, “Canon” in Critical Terms for Literary Study, red. Frank Lentricchia en Thomas 
McLaughlin (Chicago: The University of Chicago Press), 233. 
2 John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation (Chicago: The 
University of Chicago Press), xiv, Google Books.    
3 John Dickie, “The Notion of Italy” in The Cambridge Companion to Modern Italian Culture, red. 
Baranski, Zygmunt G., en Rebecca J. West (Cambridge: The Cambridge Companion to Modern 
Italian Culture, 2004), 17. 
4 Jaap van Osta, Een geschiedenis van het moderne Italië (Amsterdam: Uitgeverij 
Wereldbibliotheek bv, 2015), 15-6. 
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Over deze diversiteit sprak Massimo d’Azeglio (1798-1866) die de volgende bekende 

woorden uitte na de eenwording: ‘Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani.’ (‘Italië is 

gemaakt, nu de Italianen nog’). Wie zijn de Italianen? En wat verbindt ze? Door de 

regionale verschillen was het hanteren van één gemeenschappelijke taal binnen het 

peninsula geen gegeven. Het was echter wel een noodzaak om als ‘Italiaanse’ eenheid 

te kunnen functioneren. Aan d’Azeglio’s uitspraak is dus een taalprobleem verbonden: 

de questione della lingua.  Deze taalkwestie was de zoektocht naar een 

gemeenschappelijke taal voor alle inwoners van het peninsula. Een zoektocht waarvan 

de oorsprong ligt in het laat dertiende-eeuwse werk van Dante Alighieri (1265-1321) 

en die pas zes eeuwen later met het negentiende-eeuwse werk van Alessandro 

Manzoni (1785-1873) eindigt. 

 

Bij deze zoektocht naar een nationale taal, is de invloed die klassiekers binnen de 

Italiaanse literaire canon hebben significant.5 Dit roept de vraag op hoe literatuur een 

rol heeft kunnen spelen voor de linguïstiek als het peninsula niet verbonden werd door 

een gemeenschappelijke taal? Hebben de grootste schrijvers daadwerkelijk een 

dusdanig grote rol gespeeld voor de taal? Welke factoren hebben bijgedragen aan het 

ontstaan van het Italiaans zoals we het nu kennen, het Italiano Standard? En wat is het 

Italiano Standard? De alomvattende vraag in dit essay luidt: Welke rol spelen de 

klassiekers van Dante en Manzoni binnen de questione della lingua?   

 

Bij het beantwoorden van deze vraag is het noodzakelijk om verschillende aspecten 

van de geschiedenis van het peninsula te onderzoeken en naast elkaar te stellen. In 

deze essay wordt deze geschiedenis dan ook vanuit politiek, geografisch, religieus, 

economisch, linguïstisch en literair opzicht beschreven. Ook moet vastgesteld worden 

of de werken van Dante en Manzoni klassiekers werden door hun effect op de taal, of 

dat ze invloed op de taal uitoefenden middels hun literaire bekendheid.   

 
5 Sobrero, Alberto A., en A. Miglietta. Introduzione alla linguistica italiana. Bari: Editori Laterza, 
2007. Docsity. 
& Hall, Robert A, Jr. “The Significance of the Italian “Questione della Lingua”.” Studies in 
Philology 39, no. 1 (januari 1942): 1-10. JSTOR.     
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 De middeleeuwen: Dante en Florence 

Alle dialecten die momenteel in Italië gesproken worden, stammen niet af van het 

Italiaans, maar van het Latijn. Uit het Latino classico ontwikkelde het Latino volgare, 

de verschillende streektalen die door het volk gesproken werden. Noemenswaardige 

talen in de dertiende en veertiende eeuw zijn het Latijn, Siciliaans en de (regionale) 

streektalen. 6  Het Latijn werd als een ‘hoge taal’ gebruikt in literaire, elitaire en 

geschoolde kringen. Voordat de questione della lingua rond het eind van de dertiende 

eeuw door Dante in het leven werd geroepen, werden veel (religieuze) werken nog in 

het Latijn geschreven, ook al werd dit niet meer door iedereen gesproken. Tijdens de 

veertiende eeuw, werd er langzamerhand steeds meer in streektaal geschreven. 7  Om 

deze ontwikkeling te begrijpen is het noodzakelijk een kort overzicht te geven van de 

historische achtergrond waartegen dit zich aftekende.  

 

In de middeleeuwen was het peninsula dankzij haar geografische ligging het 

middelpunt van de Europese economie. Intern was het land echter verdeeld in regio’s 

met elk een eigen heerser en een eigen streektaal, alleen Venetië en Florence wisten 

het vol te houden als een republiek.8 In de dertiende en veertiende eeuw verloor de 

kerk binnen deze regio’s veel terrein. 9 Mede hierdoor kreeg de streektaal een impuls 

ten koste van het Latijn. Latijn was namelijk de voertaal van de Paus en zijn scriptoria, 

waardoor een afname in pauselijke macht en activiteit in een afname van het gebruik 

van Latijn resulteerde. Daarnaast schreef Francesco D’Assisi begin dertiende-eeuw 

religieuze werken in streektaal in de hoop religie een opzwieper te geven. Zijn werk 

betekende het begin van de Italiaanse literatuur. Toen de dertiende eeuw op zijn 

einde liep werd er in de streektaal ook al over (hoofse) liefde geschreven.10 

 

Naast invloed op de taal, had de veranderende pauselijke macht ook invloed op de 

politieke situatie in het peninsula. Voor dit essay is Florence, waar Dante een hoge 

functie als officier bekleedde, van bijzonder belang. Dante was een van de Witte 

Welfen, een groep keizergezinden die het volk, en dan met name de lagere klassen 

 
6 Hall, Jr, The Significance of the Italian “Questione della Lingua” , 2. 
7 Raniero Speelman, vermeld tijdens hoorcollege, januari, 2018.  
8 Christopher Duggan, A concise history of Italy (New York: Cambridge University Press, 2014), 
50, Cambridge Core.   
9 Raniero Speelman, vermeld tijdens hoorcollege, januari, 2018.  
10 Raniero Speelman, vermeld tijdens hoorcollege, 5 januari, 2018.  
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van de bevolking, meer inspraak wilde geven. Zij stonden tegenover de pausgezinden, 

de zogenaamde Zwarte Welfen, die de lagere klassen juist buiten de bestuurlijke sfeer 

wilden laten. De Witte en de Zwarte Welfen vormden samen de tegenpartij van de 

Ghibellijnen, die zich keerden tegen de wereldlijke macht van de paus.11 Het conflict 

tussen de Welfen eindigde voor Dante in 1301 toen de Paus namens de Zwarte Welfen 

ingreep en de schrijver in ballingschap zond. Dit beëindigde abrupt zijn politieke 

carrière.  

 

Vanwege deze politieke loopbaan en eerdere werken zoals Vita Nuova (1295), had 

Dante al een reputatie opgebouwd, hierdoor bleef hij tijdens zijn ballingschap 

aanwezig in het literair landschap. Hij publiceerde in deze periode twee werken die de 

questione della lingua inluidde. Tussen 1302 en 1305 schreef hij De Vulgari Eloquentia, 

hiermee beschreef en pleitte hij voor een taal die begrijpelijk zou zijn voor heel het 

peninsula, in tegenstelling tot het Latijn. Hij liet blijken dat hij van fragmentatie af 

wilde en naar universele eenheid streefde; zowel in de taal, waar universele 

communicatie het ultieme einddoel zou zijn, als in de staatsindeling: een universele 

monarchie die voor vrede zou zorgen met als ultiem doel het vervullen van alle 

menselijke potenties.12  

 

Om gehoord te worden in hogere kringen schreef Dante De Vulgaari Eloquentia nog 

in het Latijn. Zijn bekendste werk, La Divina Commedia, dat hij waarschijnlijk ook na 

zijn ballingschap uitbracht, was echter niet in het Latijn geschreven. 13  Dit boek 

verwierf direct grote bekendheid. Het choqueerde en intrigeerde mensen vanwege de 

inhoud en het taalgebruik. Het verhaal is vanuit het perspectief van Dante geschreven 

en legt een tocht door hel, hemel en vagevuur vast. De inhoud behandelt alle aspecten 

van het middeleeuws leven, maar is contrasterend: het aardse en hemelse, het fysieke 

en spirituele, het natuurlijke en historische en het culturele en ethische.14 Wat taal 

betreft, gebruikt Dante niet de taal die hij beschrijft in De Vulgari Eloquentia, zijn 

gebruikte streektaal was voornamelijk Florentijns met invloeden van het Latijn, 

Provençaals, Frans en Noordelijke Italiaanse dialecten. Hij schreef op een beschaafde 

 
11 Lino Pertile, “Dante” in The Cambridge History of Italian Literature, red. Peter Brand en Lino 
Pertile (New York: Cambridge University Press, 1997), 50-1.   
12 Pertile, Dante, 46. 
13 Exacte jaar van uitgave is onbekend, er wordt geschat dat het eerste deel tussen 1306-08 is 
uitgegeven en het laatste deel tussen 1318-21.   
14 Pertile, Dante, 54-5.  
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en ‘hoge’ manier, maar schroomde niet hier en daar de taal van il popolo (het volk) te 

gebruiken. Het feit dat hij een Christelijk verhaal schreef in streektaal met dergelijk 

taalgebruik, werd door sommigen als schandalig beschouwd.   

 

Florence was ten tijde van de publicatie van La Divina Commedia een van de meest 

welvarende steden in Europa waardoor er veel handel met andere gebieden 

plaatsvond, hierdoor werd het Florentijns als handelstaal verspreid. Omdat de 

gesproken en geschreven varianten van het Florentijns grote gelijkenissen 

vertoonden, werd het ook nog eens gebruikt door de cancellerie (kanselarijen) wat het 

gebruik flink versterkte.15 Toscaanse schrijvers, zoals Giovanni Boccaccio (1313-1375) 

en Francesco Petrarca (1304-1374), hadden groot voordeel bij de verspreiding en 

toenemende populariteit van het Florentijns. Over de Commedia schrijft de linguïst 

Claudio Marazzini: ‘Il successo della Commedia fu il cavallo di Troia del successo della 

lingua toscana,’ (Het succes van de Commedia was het paard van Troje van het succes 

van de Toscaanse taal), waarmee hij suggereert dat Dante het Florentijns nog 

populairder maakte dan dat het al was.16 Naast Dante droegen de andere corone, 

Boccaccio en Petrarca, ook bij aan de taalontwikkeling, doordat ze veel werk in het 

Florentijns produceerden. Dit werk leende zich goed voor imitatie, waardoor de taal 

tot aan de vijftiende eeuw zonder problemen nog verder werd verspreid.   

 De vijftiende-eeuw: drie modellen voor één taal  

Het Florentijns bleef verspreid worden als handelstaal en onderging, net als elke taal, 

door de tijd heen enkele veranderingen. Dante meende dat talen vergeleken kunnen 

worden met een levend organisme dat constante verandering onderging doormiddel 

van tijd en ruimte.17 In de vijftiende eeuw manifesteerde de questione della lingua zich 

in een debat waarin de meningen waren onderverdeeld in drie modellen. Het 

peninsula bevond zich tijdens dit debat midden in de humanistische periode, de 

periode die gekenmerkt wordt door een interesse in de Klassieke Oudheid. Deze 

interesse resulteerde in het vluchtig terugkeren van het Latijn in de literatuur, echter, 

 
15 Claudio Marazzini, “La Lingua Italiana: Profilo Storic” (Bologna: Il Mulino, 2002), 106-7.  
16 Claudio Marazzini, La Lingua Italiana: Profilo Storico, 214. Het Toscaans en het Florentijns 
worden in de literatuur door elkaar heen gebruikt. Florence is een stad in de regio Toscane, dus 
het Toscaans omvat het Florentijns. 
17 Pertile, “Dante”, 48.  
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streektaal werd nog steeds het meest gesproken, en om deze reden verloor het Latijn 

al snel weer haar nieuw verkregen invloed.   

 

Het beslissen over een streektaal die als nationale taal gebruikt zou worden, begon bij 

Pietro Bembo (1470-1547) die in de vroege jaren van de zestiende eeuw Prose della 

volgar lingua (1525) schreef. Hierin betoogde hij voor het Florentijnse model uit de 

veertiende eeuw: il modello trecent.18 Hij vond dat het hedendaagse Florentijns te veel 

eigenschappen had overgenomen die niet typisch Toscaans waren.19 Het viertiende-

eeuwse model was vooral gebaseerd op de taal die Petrarca (poëzie) en Boccaccio 

(proza) gebruikten. Bijzonder is het feit dat Dante niet expliciet genoemd werd in dit 

model aangezien zijn taalgebruik te dagelijks zou zijn, iets waar Bembo fel op tegen 

was. Dante’s taal was volgens Bembo niet prestigieus genoeg.20 Bembo pleitte dan ook 

voor het veertiende-eeuwse model, zonder Dante, ook al kenmerkt de Commedia deze 

periode. Zoals bleek uit de geschiedenis had de populariteit van het Florentijns onder 

andere dankzij Dante een opzwieper gekregen en is er dankzij hem überhaupt een 

veertiende-eeuws Florentijns model. Mede door Bembo is er in het begin van de 

zestiende eeuw een grammatica van de toenmalige Italiaanse taal vastgelegd, dit 

droeg eraan bij dat het Italiaans terrein won op het Latijn.21   

 

Het tweede model is die van la lingua cortigiana.22 Hoewel dit model ook Florentijnse 

aspecten bevatte, beschrijft dit model het Italiaans als een gemengde taal waarin ook 

de streektalen van andere Italiaanse steden een belangrijke bijdrage leverden. Dante’s 

naam werd hier naar voren geschoven door Il Calmeta (1460-1508), die vond dat het 

veertiende-eeuwse model, naar Dante en Petrarca, moest worden aangenomen, in 

combinatie met de Italiaanse hoffelijke talen, met name de pauselijke.23 Volgens de 

schrijver Gian Giorgio Trissini (1478- 1550) pleitte Dante in De Volgari Eloquentia voor 

een Italiaanse taal die bestond uit een mengelmoes van de talen van alle Italiaanse 

hoven. Deze taal zou harmonisch en elegant moeten zijn.24 Dante’s invloed is hier 

 
18 Alberto A. Sobrero en A. Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana (Bari: Editori Laterza, 
2007), Parte Prima hfdst. 4.1, Docsity.   
19 Martin Maiden, “A Linguistic History of Italian” (New York: Longman Publishing, 1995), 7.  
20 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, Parte Prima hfdst. 4.1.  
21 Hall, The Significance of the Italian “Questione della lingua,”  6.  
22 Eigen vertaling: hoffelijke taal. 
23 Il Calmeta is een pseudoniem voor de dichter Vincenzo Colli.  
24 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, Parte Prima hoofdstuk. 4.2.  
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duidelijk merkbaar, niet uitsluitend zijn schrijfstijl, maar ook zijn ideeën worden als 

voorbeeld genomen. Het laatste model is naar het gesproken Florentijns. Hier is vooral 

de Italiaanse schrijver en diplomaat Niccoló Machiavelli (1469-1527) van betekenis, 

die de Discorso Intorno alla Nostra Lingua (1524-1525) schreef en meende dat de taal 

van Dante in de Commedia het echte Florentijns was en dat daar de in zijn tijd 

gesproken taal op gebaseerd was. Deze taal zou dus ook de nationale taal van het 

peninsula moeten worden.25 

    

Van deze drie modellen delfden la lingua cortigiana en het gesproken Florentijns het 

onderspit. Bembo’s model werd geprefereerd: een Italiaans dat is gebaseerd op het 

geschreven werk van Boccaccio en Petrarca. Dit is ook niet zo vreemd aangezien 

Boccaccio en Petrarca in de viertiende eeuw zeer veel schreven. Toen het Florentijns 

zich als taal verspreidde onder literairen en geleerden over het hele peninsula werd 

het dé begeerde taal en wilden verdere schrijvers hun voorbeeld volgen. De twee 

corone boden dus, zoals al kort eerder vermeld, met hun oeuvres een grote 

hoeveelheid materiaal dat uitermate geschikt was voor imitatie. Hierdoor hadden hun 

woorden zich al diep genesteld in het zestiende-eeuwse taalgebruik.26  

  

Dante is een veelvoorkomende naam binnen de questione della lingua, toch is het 

model naar zijn hand niet verkozen, maar die van zijn tijdsgenoten, Boccaccio en 

Petrarca. Dit is merkwaardig aangezien de twee corone door (onder andere) Dante’s 

invloed zulke grote stappen hebben kunnen maken. Hun werken hebben de invloed 

gehad die ze hadden doordat Dante’s Commedia de deuren voor het Florentijns onder 

de literatoren openden. 27  In deze waarneming is Dante van ontzettend grote 

betekenis in il modello trecento van Pietro Bembo die het linguïstische en literaire 

landschap van de volgende eeuwen zou bepalen.   

De negentiende eeuw: Manzoni  

De jaren die volgden, tot aan 1861, kunnen het best beschreven worden met de 

woorden van de historicus Jaap van Osta: “Het land was toneel van de machtsstrijd 

 
25 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, Parte Prima hfdst. 4.3.  
26 Hall, The Significance of the Italian 
“Questione della lingua”, 4.   
27 Claudio Marazzini, La Lingua Italiana: Profilo Storico (Bologna: Il Mulino, 2002). 
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tussen de grote mogendheden en er kon geen oorlog voorbijgaan of de afloop ervan 

had wel een of andere politieke reorganisatie in Italië tot gevolg”.28 Hij schreef deze 

woorden over de specifieke jaren tussen 1702 en 1748, toen de machtsovername door 

Oostenrijk, ten nadele van Spanje (die over het peninsula heerste van 1559 tot 1713), 

plaatsvond. Echter, deze woorden zijn ook nog toepasselijk na 1748. Josef II van 

Oostenrijk voerde enorm veel hervormingen door, aan de hand van de idealen die de 

verlichting met zich meedroeg. In deze periode slonk de invloed van de kerk 

aanzienlijk. De literatuur voegde zich hiernaar: literatuur werd gebruikt om verlichte 

ideeën over het peninsula te verspreiden. Dit deed bijvoorbeeld Pietro Verri (1728-

1797) met zijn tijdschrijft Il Caffè.  

 

De Oostenrijkers behielden hun grip op het peninsula tot net voor 1789-1790, toen de 

Franse Revolutie met haar bekende leus “vrijheid, gelijkheid, broederschap” voet aan 

grond kreeg op het peninsula, evenals Napoleon nog geen tien jaar later. Napoleon 

deed dit onder het mom het land te bevrijden van Oostenrijk, en wakkerde ten 

ondersteuning van zijn eigen strijd het nationalisme onder de bevolking aan. Dit deed 

hij door onder andere, naast het Frans dat uiteindelijk veel invloed heeft gehad op de 

Italiaanse woordenschat, het Italiaanse taalgebruik te stimuleren. 29  De bevolking 

begon de Franse overheersing te verafschuwen, mede vanwege het feit dat Napoleon 

het land eigenlijk slechts gebruikte binnen zijn militaire strategie. De Napolitaanse 

heerschappij eindigde in 1815 na het Congres van Wenen, waarbij Oostenrijk wegliep 

met de meeste winst: het overheerste wederom grote delen van het peninsula. 

Frankrijk bood ‘hulp’ tegen deze bezetting waardoor hun invloed alsnog niet ten einde 

kwam. Nog altijd leed de Italiaans bevolking onder bezetting, logischerwijs is de 

literatuur in deze tijd gekenmerkt door protest en vernieuwingen. 30  

 

Zo ook de werken van Alessandro Manzoni, wiens poëzie gewaagde verlichte 

onderwerpen aansneed, waardoor verschillende lagen van de bevolking zich in zijn 

werk herkenden. Toch liet hij later het poëtische vallen voor het dramatische, wat al 

dichterbij de taal van het daadwerkelijk communiceren lag, en zo nog meer mensen 

kon bereiken. Manzoni leefde in de jaren voorafgaand aan de eenwording, waarin ook 

de industriële revolutie plaatsvond. Analfabetisme was een groot probleem op het 

 
28 Van Osta, Een geschiedenis van het moderne Italië, 28. 
29 Marazzini, La lingua italiana, 347. 
30 Osta, Een geschiedenis van het moderne Italië, 27-75.  
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peninsula, maar door de industrie kwam er meer vraag naar onderwijs en konden 

steeds meer mensen uit de middenklasse lezen. Hierdoor leek er ook meer ruimte voor 

literatuur te komen.31  

 

Met I Promessi Sposi (1840-1842) introduceerde Manzoni de historische roman in de 

eerste helft van de negentiende eeuw.32 Het werk werd oorspronkelijk uitgebracht 

onder de naam ‘Fermo e Lucia’ (1823). Door de jaren heen heeft Manzoni het boek 

meerdere malen herschreven; niet alleen de verhaallijn hield hij hierbij in acht, maar 

ook de taal waarin zijn tekst werd geschreven. Met het opkomende nationalisme werd 

eenheid steeds belangrijker, maar aangezien Italië geen linguïstische eenheid was, had 

Manzoni moeite met het kiezen van een taal voor zijn boek. Hij wilde immers dat het 

verhaal toegankelijk zou zijn voor grote delen van de bevolking en tegelijkertijd 

uitgebreid genoeg zou zijn om bepaalde onderwerpen te behandelen.33 In Fermo e 

Lucia had hij een eclectisch taalgebruik toegepast (dat wil zeggen een verschillende 

fonologie, morfologie en syntax, samengesteld uit meerdere dialecten en talen). Maar 

hier was hij niet tevreden mee. Toen Manzoni zijn literaire vraagstuk verving voor een 

maatschappelijk vraagstuk besloot hij dat de basis van zijn boek het Toscaans (met hier 

en daar invloeden van dialecten) zou zijn. 34  Deze keuze werd beïnvloed door de 

geschiedenis van Florence en de vorm van de taal; in het Florentijns dacht de schrijver 

namelijk het natuurlijkst en expressiefst te kunnen zijn. Door het Florentijns voor zijn 

tekst te gebruiken, bracht Manzoni de gesproken en geschreven taal dichter naar 

elkaar toe.35 Alessandro Manzoni heeft hiermee de questione della lingua opgelost, 

zijn oplossing wordt ook wel la soluzione Manziana genoemd.36   

 

Manzoni zag taal als een universeel idee dat als een sociaal (in plaats van slechts 

literair) instrument kan worden gebruikt.37 Deze gedachten waren relevanter dan ooit 

 
31 Giovani Carsaniga, “Manzoni and the novel,” in The Cambridge History of Italian Literature, 
red. Lino Pertile en Peter Brand (New York: Cambridge University Press, 1997), 429-432.  
32 Carsaniga, Manzoni and the novel, 432.  
33 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, Parte Prima hfdst. 6.3.  
34 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, 
Parte Prima hfdst. 6.3. Hall, The Significance of the Italian 
“Questione della lingua”, 9-10. 
35 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, 
Parte Prima hfdst. 6.3. 
36 Hall, The Significance of the Italian “Questione della lingua”, 9. 
37 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, Parte Prima hfdst. 6.3.  
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tevoren door het opkomende nationalisme en de Italiaanse eenwording. In eerste 

instantie bemoeilijkte de interne verdeeldheid van het land de eenwording, en toen 

deze eenwording eindelijk was gerealiseerd in 1861 problematiseerde de nog altijd 

bestaande interne verdeeldheid het bereiken van een gevoel van eenheid. Voor de 

eenwording kon de taalkwestie het nationalisme aanwakkeren wat meer aanzet tot 

protest zou vormen, erna zou deze het middel kunnen zijn wat de Italianen Italiaans 

zou maken.    

 

Maar waarom was Manzoni de aangewezen persoon om deze rol op zich te nemen? 

Naast dat hij een (al) bekende schrijver was, had hij ook een belangrijke positie in de 

politiek. Hij beklede een functie binnen de Commissione Broglio, waar hij zich vooral 

bezighield met onderwijs en, na de eenwording, taalunificatie.38 Met zijn naam werd 

dus autoriteit geassocieerd, die hij uitoefende door het uitbrengen van het boek dat 

hét voorbeeld zou blijken van het Italiano Standard wat na 1861 zou worden verspreid.   

 

Na de eenwording was het Italiaanse Koninkrijk intern zo verdeeld dat er, naast de 

politieke eenheid, nog geen sprake was van een echte eenheid. Taal kon hier 

verandering in brengen en dit werd actief gepoogd door de overheid. La soluzione 

Manziana, het Florentijns met dialectinvloeden, werd als voorbeeld genomen en als 

officiële taal benoemd. Dit werd de taal waarin werd onderwezen en grootschalig 

informatie aan het volk werd overgedragen (bijvoorbeeld de krant en radio). Onder 

andere hierdoor wist het Italiano Standard zich te verspreiden over een bevolking 

waarvan nog geen 3% ‘Italiaans’ begreep, laat staan sprak; 97% beschouwde het als 

een vreemde taal35. Tegenwoordig liggen deze percentages gelukkig anders en spreekt 

(bijna) iedereen de taal van I Promessi Sposi.   

 Conclusie 

Manzoni en Dante zijn twee van de grootste namen uit de (Italiaanse) 

literatuurgeschiedenis, en hun klassiekers, besproken in deze essay, zijn ook zeker niet 

te vergeten. Toch blijf ik mij afvragen of hun invloed wel zo allesbepalend is geweest 

voor het ontstaan van het Italiano Standard.  Dante wordt de vader van het Italiaans 

 
38 Sobrero en Miglietta, Introduzione alla linguistica Italiana, 
Parte Prima hfdst. 6.4.. 35 Luisa Meroni, vermeld tijdens 
hoorcollege, 23 april, 2018.  
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genoemd en Manzoni zou de Italiaanse taal van nu hebben ontdekt. Wordt de waarde 

van externe factoren onderschat?   

  

Dante’s Commedia is niet puur door haar inhoud zo bekend geworden. Omdat 

Florence zo welvarend was in de middeleeuwen heeft het Florentijns zich als een 

literaire en elitaire handelstaal kunnen ontwikkelen. Doordat Dante al een bekend 

schrijver en politicus was, werd zijn Commedia na uitgave direct een bekend en 

veelgelezen werk.  

 

Het feit dat het boek zo snel verspreidde, lag dus aan Dante’s bekendheid en de 

toenmalige waarde van de Toscaanse streektaal. Dit maakte ruimte voor de andere 

corone, waardoor het Florentijns nog wijdverspreider raakte. Toen de questione della 

lingua daadwerkelijk behandeld werd tijdens de Renaissance, werd niet Dante’s 

model verkozen, maar die van de Toscaanse schrijvers voor wie Dante (indirect 

Florence zelf) de deur had geopend. Dit taalmodel, het modello trecentesco, 

gebaseerd op het veertiende-eeuwse Toscaans, werd als basis aangehouden tot aan 

de moderne tijd toen Manzoni de linguïstische hoofdrol speelde. De soluzione 

manziana werd aangedragen, maar deze oplossing was niet zo anders dan het 

taalmodel dat literairen en hoogopgeleiden toch al gebruikten in die tijd. Hij legde het 

slechts vast in een verhaal, en door zijn bekendheid en (toepasselijke) rol in de politiek 

is ‘zijn’ taalmodel, Florentijns met dialectische invloeden, het taalmodel geworden. 

Eén taalmodel, dat als geroepen kwam tijdens de eenwording, om het gevoel van 

eenheid in een intern verdeeld land te bevorderen. In die zin was Manzoni, bewegend 

binnen zijn linguïstische en literaire vakgebied, precies op de juiste plek op het juiste 

moment en zou men kunnen stellen dat zijn invloed vervangbaar had kunnen zijn.    

 

Dante’s en Manzoni’s werken mogen inhoudelijk dan wel meesterwerken zijn, maar 

dit is niet de reden waarom het Florentijns de huidige Italiaanse taal is geworden. 

Het is slechts een kleine bijdrage aan de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat het 

Italiano Standard is hoe het nu is. Dus, om te beoordelen of hun werken klassiekers 

werden door diens effect op de taal, of dat ze middels literaire bekendheid invloed 

op de taal uitoefenen, is een lastige taak. Het valt het best te beschrijven als een 

vicieuze cirkel, waarbij de bekendheid van de taal en auteur, de bekendheid van het 

boek bevorderden, de bekendheid van het boek de taal verspreidde, en de 
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taalverspreiding de bekendheid van het boek én de auteurs op diens beurt 

stimuleerde.    

  

Bij literatuur- en linguïstiekgeschiedenis ligt de nadruk, wat betreft het ontstaan van 

het Italiano Standard, veelal op de twee besproken schrijvers in verhouding tot de 

geschiedenis van Italië. In dit essay is echter beargumenteerd dat externe 

omstandigheden en toeval het podium hebben vrijgemaakt voor Dante, Manzoni, en 

het Florentijns. Florence als stad is de echte ‘vader’ van het Italiano Standard; de 

geschreven woorden van Dante en Manzoni zijn slechts het paard van Troje die de 

taal door de eeuwen heen heeft gedragen.   
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Johanna Eichler 

R EF L EX I V I T Y  A N D F E M I N I S M  I N  S PR I N G  ES S EN C E  
B Y  HỒ  X U Â N  HƯƠN G:  

H A S  E U R O C E N T R I C I T Y  V E I L E D  O N E  O F  T H E  K E Y  W O M E N  
W R I T E R S  O F  T H E  1 9 T H  C E N T U R Y ?  

Introduction 

“If I could change my fate, become a man / of heroic deed, couldn’t I do better?”. 

These are the last two lines of the poem “At the Chinese General’s Tomb” by Hồ Xuân 

Hương in the collection Spring Essence (95).1 This Vietnamese poetess may just as 

befittingly have asked, “If I were working in Europe, writing in a European language, 

couldn’t I do better?” Even though Hương lived and wrote in the late 18th century, 

John Balaban’s translation, published in the year 2000, is “the first sizeable collection 

of [her] poetry in a Western language” (Balaban 14). Two centuries after Hương’s 

death, in a time when feminism and Eurocentricity are hot-spots of public debate, this 

ingenious writer still remains largely unknown. Hương was deemed a talented and 

beloved poetess during her lifetime and still remains revered among the Vietnamese 

for her amusing, revolutionary poetry and her contributions to the Vietnamese 

tradition (My˜-Vân 493). Her poems are filled with sexual double entendres, which 

are, arguably, meant to criticize male authority and the Confucian tradition that 

presented many restrictions to women in 18th and 19th century Vietnam.  

 

Balaban claims that “one of the many dangers for a translator of Hồ Xuân Hương is 

driving any poem too far toward one pole of meaning” (11). The Vietnamese language 

is based on (to the European ear barely distinguishable) tone differences, which imply 

the possibility of several meanings for a single term, rendering appreciation of artistic 

craftsmanship and translation difficult coming from a Western perspective. Hence, 

this essay will rely on the overarching ideas and critique presented in these poems to 

analyze Hương’s societal critique, rather than fixating on specific motives or symbols 

assumed from a close reading of her poems. In the introduction to his translation of 

 
1 This paper uses the APA reference system  
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Spring Essence, Balaban mentions that “no definite, scholarly text exists for the poetry 

of Hồ Xuân Hương” (13). Unfortunately, there are still only very few articles about 

Hương’s poetry, most of which are feminist and political articles. Trân My˜-Vân’s 

article “Eroticism in Hồ Xuân Hương’s Vietnamese Poetry,” will be referred to 

repeatedly in this essay, which offers extensions of and additions to My˜-Vân’s 

analysis. To this analysis, I will add a discussion of the ways in which eroticism and 

other themes in Hương’s work are reflexive and, thus, worthy to be part of the 19th 

century literary canon. After all, the writers who are commonly seen as fundamental 

to 19th century literature are known for the aspects of modernity that they denote in 

their work, as explained in the chapter “Emancipation” in the handbook European 

Literary History (Corporaal and Levie 280). Such aspects are likewise key 

characteristics of Hương’s poetry. This paper will begin with an explanation of the 

historical and cultural context in which Hương lived, with specific focus on 

Confucianism and Buddhism. After this brief contextualization, I will argue that Hồ 

Xuân Hương should be acknowledged as a key feminist writer of 19th century world-

literature, because of the reflexivity she has proven by skilfully criticizing Buddhist 

precepts and male authority, while demanding more agency and sexual freedom for 

women. 

Contextualization 

As illustrated by Corporaal and Levie, reflexivity is one of the main features of the 

great works of modern literature (ibid. 280). The Concise Encyclopaedia of Sociology 

defines reflexivity as the “understanding of the knowledge-making enterprise, 

including consideration of the subjective, institutional, social and political processes 

whereby research is conducted and knowledge is produced” (498). To re-formulate, 

reflexivity means not taking a social and political reality for granted, but rather 

pointing out its flaws and thinking of alternative solutions. Reflexivity can be found in 

the works of the English feminist writer Mary Wollstonecraft, for instance, but also 

outside of Europe, as exemplified by Hồ Xuân Hương and other Vietnamese authors 

(such as Lê Ngo.c Hân). Hương criticizes the discourse on moral and religious 

behavior and the role that women have in society. She repeatedly voices her critique 

towards Buddhist precepts and male authority, suggesting that she holds this 

institution and its social norms responsible for the creation and circulation of such 

harmful discourses. Hương is known for her iconic and original use of sexual double-

entendres, pleading for a more open attitude towards sexuality and, specifically, 
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women’s sexual desires. In Buddhism as well as Confucianism, “sex is a forbidden 

topic” (Balaban 5) and is mostly seen as a means for reproduction and for the male’s 

enjoyment (My˜-Vân, 491). Therefore, it is not surprising that Hương not only 

challenged but even mocked religious institutions and its members. The poetess, thus, 

portrays her reflexivity by not simply accepting the norms of her time, but challenging 

and discretely disparaging them through poetry, as will be demonstrated in this essay.  

 

Though very little is known about the poetess, she is believed to have been born 

towards the end of the second Lê Dynasty (1592-1788). Only 900 years prior, the 

Chinese were driven out of the country to create an independent Vietnam, which was, 

nevertheless, still under strong influence of Chinese values and traditions (Balaban 3). 

The dynasty’s social norms were based on the 2,000-year-old Confucian Book of Rites, 

which asserted that women always had to obey the closest male relative, be it father, 

brother, husband or son (4). Patriarchy of this kind is also evident in the political 

sphere of Confucianism. In the essay titled “‘Confucianism’ in Vietnam,” Liam Kelly 

points out that the Confucian repertoire was of “central importance to the ruling elite 

in premodern Vietnam, as these were the ideas that were employed to legitimate the 

monarch’s rule” (337). Furthermore, Kelly argues that Confucian tradition and values 

were emphasized and cherished in this time period (354). Thus, Hương displays her 

reflexivity by not blindly following tradition but rather pleading for a change in the 

long-established belief system of Confucianism and explicitly criticizing male 

authority. The arguments she uses to do so are both personal and related to the 

experiences of other women and concubines. The way in which she voiced such 

critique will be analysed in the next section.  

Analysis of themes in Hương’s Spring Essence 

In the following paragraphs, five main themes in Hương’s poetry are identified: the 

rejection of strict Buddhist rules, sex as a pleasurable liberty for women, women’s 

achievements (including Hương’s), the critique of patriarchy in the public sphere and, 

further, in the private sphere.  

 

Hương is critical of the strictures defined by Buddhist precepts and arguably accuses 

monks and nuns of hypocrisy, especially when it comes to sexual freedom. In her poem 

“Buddhist Nun” (83), Hương seems to emphasize the dedication necessary to obey 

the principles and beliefs put forth by Buddhism, when she writes that “a nun / must 
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hold on dearly in order to succeed.” However, Hương apparently also thinks whoever 

becomes a nun is “lucky,” illustrating the ambiguity within Hương towards Buddhist 

precepts. In this poem, Hương explains that “many vain spouses break their marriage 

vows,” while simultaneously “clutching Buddha’s rosary.” The fact that these women 

are “hoping to raise sails to shores of Enlightenment” may be interpreted as the 

inspiration these women hope to evoke within others to obey Buddhist principles, 

which is an act of hypocrisy considering they themselves did not obey. Nevertheless, 

it seems that this poem does not disparage the nuns themselves but rather the strict 

Buddhist rules.  

 

This statement is confirmed when looking at other poems that defame the Buddhist 

precepts and plead for sexual freedom. Hương “wanted to break with convention” 

(My˜-Vân 482) in her poem “Quán Sứ Pagoda” (Balaban 81) by accusing monks of 

hypocrisy, a clear act of reflexivity in a time where Buddhism and tradition were highly 

valued. The members no longer take their duties seriously, “the monks no longer beat 

the temple drum,” and “no one struck the gong” in the morning. This poem directly 

demonstrates Hương’s aversion towards the strictness and conformity in this religious 

institution in the line “to hell with life as snug as hand in glove.” With this metaphor 

Hương arguably declares that any one individual, including the seemingly flawless 

monks and nuns, cannot be moulded into a predesigned form which neglects all forms 

of individuality that break with conventions. Thus, one may presume that Hương 

hoped for a more open religion, in which people would not have to force themselves 

to fulfil their duties. Something quite similar appears in her poem “The Lustful Monk” 

(85). The monk, the presumed “I”-narrator in this poem, exemplifies one of the most 

important traits a monk should acquire: compassion. With it, he “would have sailed to 

Paradise.” However, his “boat of compassion” was sunk by “just one little thing.” In 

combination with other poems mentioned below, this “one little thing” may be 

interpreted as sex, since, as clarified in the next paragraph, for Hương, sex is a part of 

human nature, a pleasure that no one should be denied. It should not be considered 

a sin on account of which one cannot achieve Nirvana.  

 

Hương calls for a public recognition of sex as a pleasurable liberty for women rather 

than just for men and reproductive purposes (which was convention, according to 

My˜-Vân, 491). It is apparent that Hương thought it “unnatural to refrain from having 

sex” (ibid. 482). Thus, natural elements serve as the perfect tropes to argue for sexual 
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emancipation. My˜-Vân echoes the opinion of many critics in saying, “whatever 

[Hương] describes, be it a fan, a hill, the jackfruit, a swing or a grotto, there is a clear 

hint of sex, sexual activity, sexual analogy or private parts” (477). A clear example is 

the poem “Swinging” (Hương 55) which describes players of a spring game enjoying 

themselves: “a boy pumps, then arcs his back” and a “shapely girl shoves up her hips.” 

The sexual double entendres become even clearer in the last line of the poem: 

“Swingposts removed, the holes lie empty.” My˜-Vân interprets this line as “allud[ing] 

to the woman’s feeling of being deserted,” as it presents the boy as the winner and 

the girl as the loser of the game (484). However, another possible interpretation is 

that both parties are aware that this was a pleasant, casual activity, that does not 

necessarily bind one person to the other. This interpretation aligns with Hương’s 

reflexive appeal for sexual freedom and independence. In her work, Hương not only 

advocates women’s agency by arguing in favour of sexual liberation, but also by 

applauding women’s accomplishments. 

 

Hương repeatedly praises women’s achievements, including her own. Many of 

Hương’s poems that portray scenes from nature not only allude to women’s beauty 

and sexuality but also to the skill of the artist who created them. Since it was Hương 

herself who constructed these beautiful landscapes in words, she seems to be 

applauding her own skill at writing poetry. The beginning of “Autumn Landscape” 

(Hương 19), in which Hương “praise[s] whoever sketched this desolate scene,” 

mirrors the rhetorical questions in “Three Mountain Pass” (47) and “Country Scene” 

(113). Debatably, Hương could also simply be admiring the beautiful landscapes that 

she had the honor to capture in words. However, Hương reveals that she values her 

skill at her craft in multiple other poems. For instance, the poem “On a Portrait of Two 

Beauties” (Hương 51) directly blames “the artist” who painted this portrait for only 

presenting such a brief description of these marvellous trees, which metaphorically 

stand for women. It can be assumed that Hương is referring to herself when describing 

the artist as “gifted, but a bit dim about love,” since many poems reflect her 

pessimistic attitude towards the idea of true love.  

 

The hypothesis offered above is supported by this poem, as Hương praises herself, 

though indirectly, as the composer of this artwork. Another way in which she alludes 

to her skill is exemplified in the poem “Young Scholars” (79) where Hương ridicules 

and arguably even patronizes the young scholars “jostling about by the temple door.” 
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She claims to be of higher intellect, emphasizing the immaturity and stupidity in these 

youngsters by demanding that “someone should teach these illiterate fools.” Clearly, 

Hương sees herself as intellectually superior to these young scholars, at least superior 

enough to criticize them for their stupidity.  

 

Another point of reflexivity is Hương’s critique of the patriarchy in the public sphere 

of contemporary Vietnamese society. In the Confucian tradition, only men could 

acquire such high positions, such reverence as Hương thought she herself deserved. 

The poetess’ most prevalent method for criticizing male authority is through ridicule. 

In the poem “Laments for Commissioner Cóc” (29), Hương mocks her dead husband 

by punning on his name which means “toad” (Balaban 118). Balaban explains that cóc 

vàng might be another intended pun, since it translates as “golden toad,” a common 

Vietnamese phrase for “someone rich but stupid” (Balaban 118).  

 

Another way in which Hương criticizes male authority is by mocking Buddhist monks, 

conveniently expressing her aversion towards this religious institution once again. In 

fact, one of her poems is openly entitled “Mocking a Monk” (Hương 91), indicating 

that she did not make much of an effort to hide her judgements, rendering this poem 

a further example of intended reflexivity. This poem portrays a pretentious monk, who 

has apparently been gifted with many different types of cakes that are placed before 

him, symbolizing the appraisal and reward he supposedly deserves. The line “[b]ehind 

him, nuns hover, six or seven,” arguably portrays the nuns in a subservient position, 

in which the worth of all seven does not amount to this single, infamous monk. Hương 

seemingly argues that the monk’s admiration is undeserved, as all he does is “chanting 

hee, chanting haw, chanting hee, haw, ho,” while occasionally sounding the gong. 

Solely by perfecting this simple task, he may even become “a Venerable / perched high 

up there on the Lotus Seat of Buddhas.”  

 

This theme of inequality and unjustified veneration reappears in the poem “Cats” 

(Hương 67). The animals are portrayed as proud stags and “royal tigers,” when, after 

all, they are mere cats with just one thought in mind: “to pounce on a mouse / then 

croon from rooftops arousing meows,” expecting worship for such simplistic 

undertakings. Thus, recognizing the ease with which men attain recognition and 

praise, Hương believed that her talent would have been equally recognized and 

applauded if she were male (My˜-Vân 490). In fact, the poem titled “At the Chinese 
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General’s Tomb” (Hương 95), mentions this conundrum in the last two lines: “If I could 

change my fate, become a man / of heroic deed, couldn’t I do better?” Though 

feminist critique has become standard now, this sort of reflexivity and attack on male 

authority was especially “shocking and personally risky” in Vietnam at the time 

(Balaban 4). 

 

Hương not only witnessed unjustified male authority in public endeavours but also in 

the private sphere, specifically in marriage. At the time, a man could possess multiple 

wives and several more concubines whose main purpose was to help with housework 

and provide another pleasure outlet for the male (My˜-Vân 487). Balaban argues that 

Hương awaited “a marriage of equals,” a sort of true love, destined by fate. 

Unfortunately, she always had to “settle for shelter and sex, but even the latter was 

not reliable” (Balaban 8), as she mostly occupied the position of a concubine. The 

poem “On Sharing a Husband” (Hương 35) discusses these issues directly, starting out 

by exclaiming, “screw the fate that makes you share a man.” The unreliability of sexual 

pleasure is indirectly referred to as something that is only granted “once or twice a 

month, oh, it’s like nothing.” Additionally, the inequality within a marriage based on 

polygamy is arguably visualized through lines such as “one cuddles under cotton 

blankets; the other’s cold” and “you slave like the maid, / but without pay.” The 

bitterness Hương felt towards marriage is illustrated even more clearly in the poem 

“The Condition of Women” (Hương 73) in which she unequivocally declares it a 

burden: “Husband and child, what obligations!” Thus, Hương openly criticized the 

male dominated society she was subjected to, delivering arguments from the public 

and the private realm. 

Conclusion 

This essay has illustrated that Hương did not take the political and social realities of 

her time for granted, but constantly questioned and critiqued the restrictions and 

prejudices that women were subjected to. Though barely known amongst scholars 

throughout the West, Hồ Xuân Hương is widely acknowledged in Vietnamese literary 

history as the “Queen of Nôm poetry” (My˜-Vân 494). In fact, many Vietnamese 

women in Australia still treasure Hương’s poetry and know many of her poems by 

heart. They agree that her poetry should be included in the syllabus of Vietnamese 

Study at universities (My˜-Vân 493). Considering the various areas in which she 

demonstrated reflexivity, proving the modernity she brought forth in Vietnamese 
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mindsets, Hương’s poetry should not be kept within the limits of Vietnamese study. 

After all, other 18th and 19th century, skilled, revolutionary, feminist writers from 

England, to take a European example, (Jane Austen, Virginia Woolf, Mary 

Wollstonecraft), are not only known amongst English literary scholars but world-wide. 

It remains unjustified that Hương should not be granted the same acclaimed status, 

considering she was a writer “ahead of her time and ahead of her female counterparts 

in terms of feminist writing” (My˜-Vân 493). Why, then, has she not been included in 

the 19th century literary (feminist) canon? The Life of Texts explains that there has 

been much discussion on the limitations of canon formation, which is defined as the 

creation of a collection of works deemed noteworthy by cultural authorities (Rigney 

70). For instance, Harold Bloom’s The Western Canon, published in 1994, provoked 

the so-called “culture wars” or canon wars, as the collection was deemed biased and 

quite limited to the works of white, upper-class males (71). The contents of the literary 

canon have fortunately become more inclusive since (ibid.). Nevertheless, authors like 

Hương have apparently still not been recognized for their importance and artistry by 

cultural authorities. Thus, Western scholarship has yet to move farther away from the 

idea of a Eurocentric modernity, since aspects of modernity (including feminism and 

reflexivity) are also prevalent among non-European writers. In the case of Hương, she 

demonstrated such modernity in even earlier times than most modern European 

writers, supporting the theory of multiple modernity’s. Though a further explanation 

of this approach goes beyond the scope of this essay, one thing is certain: we must 

make more of an effort to recognize the invaluable skill of countless non-European 

writers, lest we deprive ourselves of centuries worth of remarkable literary history. 

Appendix 

 

“Buddhist nun” (83) 

Many pink-cheeked girls abandon the world. 

Many vain spouses break their marriage vows. 

 

But women go forth, leaning on the Bodhisattva's staff, 

clutching Buddha’s rosary, telling the beads, 

 

hoping to raise sails to shores of Enlightenment, 

afraid of huge waves that might shatter halyards. 
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Whoever is lucky enough to become a nun 

must hold on dearly in order to succeed. 

 

“Quán Sứ Pagoda” (81) 

 One wonders why Quán Sứ’s so dead. 

 Ask for the abbot, you get no one. 

  

 The monks no longer beat the temple drum. 

 The nuns just say their beads and then are gone. 

 

 At morning light, no one struck the gong. 

 Late afternoon, the mossy walks undone. 

 

 To hell with life as snug as hand in glove. 

 This scene’s made sadder by our debt of love. 

 

“The Lustful Monk” (85) 

 A life in religion weighs heavier than stone. 

 Everything can rest on just one little thing. 

 

 My boat of compassion would have sailed to Paradise 

 if only bad winds hadn’t turned me around. 

 

“Swinging” (55) 

 Praise whoever raised the poles 

 for some to swing while others watch. 

 

 A boy pumps, then arcs his back. 

 The shapely girl shoves up her hips. 

 

 Four pink trousers flapping hard, 

 two pairs of legs stretched side by side. 

 

 Spring games. Who hasn’t known them? 
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 Swingposts removed, the holes lie empty. 

 

“Autumn Landscape” (19) 

 Drop by drop rain slaps the banana leaves. 

 Praise whoever sketched this desolate scene: 

 

 the lush, dark canopies of the gnarled trees, 

 the long river, sliding smooth and white. 

 

 I lift my wine flask, drunk with rivers and hills. 

 My backpack, breathing moonlight, sags with poems. 

 

 Look, and love everyone. 

 Whoever sees this landscape is stunned. 

 

“Three Mountain Pass” (47)  

 A cliff face. Another. And still a third. 

 Who was so skilled to carve this craggy scene: 

 

 the cavern’s red door, the ridge’s narrow cleft, 

 the black knoll beared with little mosses? 

 

 A twisting pine bough plunges in the wind, 

 showering a willow’s leaves with glistening drops. 

  

 Gentlemen, lords, who could refuse, though weary, 

 and shaky in his knees, to mount once more? 

 

“Country Scene” (113) 

 The waterfall plunges in mist. 

 Who can describe this desolate scene: 

  

 the long white river sliding through 

 the emerald shadows of the ancient canopy. 
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 ...a shepherd’s horn echoing in the valley, 

 fishnets stretched to dry on sandy flats. 

 

 A bell is tolling, fading, fading 

 just like love. Only poetry lasts. 

 

“On a Portrait of Two Beauties” (51) 

 How old are these two, anyway? 

 Big and little sister, equally lovely. 

 

 In 100 years, smooth as two sheets of paper. 

 In 1,000, they still will glow like springtime. 

 

 Will the plum tree ever know the wind and moon? 

 Will reed and willow accept their dull fates? 

 

 Why not portray the other pleasures? Blame 

 the artist, gifted, but a bit dim about love. 

 

“Young Scholars” (79) 

 Jostling about by the temple door, 

 they’d like to be scholars but they can’t even talk. 

  

 Someone should teach these illiterate fools 

 to take their brushes and paint the pagoda wall. 

 

Laments for Commissioner Cóc” (29) 

 Oh, Cóc. Oh, dear. Oh, dear Cóc. 

 All we had together came down to this: 

 

 The tadpole’s lost his tail. A pile of gold 

 cannot restore his pale painted warts. 

 

“Mocking a Monk” (91) 

 Not a Chinese, nor really one of us 
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 with his shaved head, robe without flaps. 

 

 Cakes are placed before him, four or five kinds. 

 Behind him, nun hover, six or seven. 

 

 Sometimes he strikes a cymbal, sometimes a bell or gong, 

 chanting hee, chanting haw, chanting hee, haw, ho. 

 

 Perfecting that, maybe he’ll be a Venerable 

 perched high up there on the Lotus Seat of Buddhas. 

 

“Cats” (67) 

 From tooth and claw they never cower. 

 Who can tell which nipped the other? 

 

 Proud as stags, they lunge and joust. 

 Royal tigers, they rear back and roar. 

 

 Shrinking and creeping with stalk and glower, 

 crouching to leap from window to floor, 

 

 their only thought is to pounce on a mouse 

 then croon from the rooftops arousing meows. 

 

“At the Chinese General’s Tomb” (95) 

 I see it up there in the corner of my eye: 

 the General’s tomb standing all alone. 

 

 If I could change my fate, become a man 

 of heroic deed, couldn’t I do better? 

 

On Sharing a Husband” (35) 

 Screw the fate that makes you share a man. 

 One cuddles under the cotton blankets; the other’s cold. 
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 Every now and then, well, maybe or maybe not. 

 Once or twice a month, oh, it’s like nothing. 

 

 You try to stick to it like a fly on rice 

 but the rice is rotten. You slave like the maid, 

 

 but without pay. If I had known how it would go 

 I think I would have lived alone. 

 

“The Condition of Women” (73) 

 Sisters, do you know how it is? On one hand, 

 the bawling baby; on the other, your husband 

 

 sliding onto your stomach, 

 his little son still howling at your side. 

 

 Yet, everything must be put in order. 

 Rushing around all helter-skelter. 

 

 Husband and child, what obligations! 

 Sisters, do you know how it is? 
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I N  H ET  V O L GE N D E N U M M ER  

Rond het einde van het academisch jaar zal de tweede Ongehoord 
uitkomen. We zijn met wat schrijvers met een aantal super leuke 
stukken bezig.  
 
In het nieuwe nummer zal onze serie artikelen over Rusland afgesloten 
worden door een artikel van Teun van Kasteel over de 
Donnetsbekkenrevolutie.  
 
Daarnaast zal een artikel van Joja Bos geplaatst worden waarin op een 
interdisciplinaire manier het gebruik van menstruatie als metafoor in de 
westerse cultuur geanalyseerd wordt.  
 
Max Trommelen zal een interessant artikel schrijven over imaginaire 
geografie in de Mabigoni, een middeleeuwse verhalencyclus uit Wales.  
 
Ook op onze website, ongehoordjournal.com zullen de komende tijd een 
aantal super leuke artikelen verschijnen. Zo heeft Anna Beerends een 
prachtige, geïlustreerde introductie op het begrip ‘tijd’ geschreven.  
 
Thirza van Hofwegen heeft foto’s van Hitler en Stalin uitgebreid 
geanalyseerd. Beide totalitaire leiders werden gedurende de Tweede 
Wereldoorlog geregeld in beeld gebracht. Hierdoor komt de vraag op of 
er een verschil in beeldvorming is tussen deze dictators? Zo ja, wat zegt 
dit dan over het verschil tussen hun ideologieën?  
 
Ongehoord beperkt echter zich niet tot het geschreven woord, we 
plaatsen ook podcasts. Binnenkort plaatsen we bijvoorbeeld interview 
van Stef Bax over cultural memory met Ann Rigney. Ook gaan we een 
eigen podcast opnemen over de vernieuwing van het monetair systeem. 
 
Wil je dat we jouw essay ook publiceren? Stuur dan een mailtje naar: 
ongehoord@sveureka.nl   

mailto:ongehoord@sveureka.nl
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Buitenkant achterkant 

 


