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Herhaling speelt een centrale rol in menselijke cultuuruitingen. Slaapliedjes en
smeekbeden, protesten en strijdkreten: van de wieg tot het graf begeleidt de
herhaling de essentiële gebeurtenissen in het leven. Maar in een wereld die zelf
voortdurend in beweging is, kan van zuivere herhaling geen sprake zijn. Je kunt
onmogelijk tweemaal in dezelfde rivier stappen. Dat geldt ook in literatuur en
kunst, waar herhaling veelvuldig wordt ingezet als artistiek middel. Daarbij is
juist het verschil van essentiëel belang. Maar wat is precies de aard van dat
verschil? Wat ‘doet’ herhaling als kunstgreep met het werk? En hoe kan herhaling
worden ingezet om gevestigde belangen en opvattingen te consolideren of juist te
ondermijnen?
Déjà Vu behandelt deze vragen vanuit een interdisciplinair en mondiaal
perspectief en laat daarbij zien hoe het middel van de herhaling door alle tijden
en alle culturen wordt toegepast in beeldende kunst, muziek, literatuur en film.
Madeleine Kasten – Voorwoord
Sjef Houppermans – Introductie
Edwin Wieringa – Trouw niet met Bataviase juffertjes! Bataviase juffertjes zitten
vol kuren. Herhaling als wezenskenmerk van de pantoen en pantoum
Paul J. Smith – Ennui en herhaling bij Baudelaire

Madeleine Kasten – Vertaalslag in niemands land: Tom Lanoye en de poëzie uit de
Groote Oorlog
Theo J. H. Krispijn – Herhaling, parafrase en bewerking in het Gilgameš-epos
Jef Jacobs – Verhalen van de speelman. Herhaling in de literatuur van de twaalfde
eeuw
Remke Kruk – De bruiloften van Maryam Dollekop. Het gebruik van herhaling in
de Arabische volksepiek
Marjan Groot – Herhaling in verhalen over ornament
Helen Westgeest – Herhalingsstrategieën in het fotografische werk van Idris Khan
Peter Verstraten – ‘Play it again…’: De waarde van film remakes
Anne van Oostrum – Moultaka’s muwashshaha: ontsnapping uit de cyclus van de
Arabische muziek
Petra de Bruijn – Herhalingsrecepten: Noach’s pudding in De bastaard van
Istanbul
Bart Veldhoen – Een academische romance: David Lodge, Small World
Wim Tigges – Mister Pip: Een navertelling zonder opsmuk
Sjef Houppermans – Herneming der herhalingen: Van Kierkegaard tot RobbeGrillet
Wim Peeters – Abrahams offer. Of de dwangmatige herhaling van een vadermythe
Over de auteurs

