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De tierende Thersites 

Edward Said en de ballingschap als onderkomen 

WIE E D W A R D SAID O N T M O E T , ontmoet een aantal mensen. Professor 

in de literatuurwetenschap, uitdagend essayist, politiek pamflettist en 

adviseur van de  PLO , hij is het allemaal. De teruggetrokken geleerde, 

auteur van een inmiddels omvangrijk oeuvre, de zorgvuldig geklede 

intellectueel die moeiteloos taal- en cultuurbarrieres slecht, de wanho

pige Palestijn die verbeten vecht voor het zelfbeschikkingsrecht van 

zijn volk, hij verenigt hen allemaal in zich. 

Verenigt is het goede woord, want verschillend als deze rollen zijn, 

toch bezit het werk van Said een onmiskenbare eenheid. De achter

grond ervan wordt gevormd door een fundamentele ontheemdheid. 

Said werd in 1935 in Jeruzalem geboren uit welgestelde, christelijke 

ouders, die in 1948 naar Egypte vluchtten. In 1951 vertrok hij naar de 

Verenigde Staten om daar zijn opleiding te ontvangen. Dat betekende 

dat hij in Egypte was zonder Egyptenaar te zijn, wel Arabier maar geen 

muzelman, christen maar niet belijdend, anglofoon maar niet Engels, 

Amerikaan maar niet heus. Ook zijn rol als adviseur van de  PLO is in

middels omgezet in die van belangrijkste Palestijnse criticus van Ara

fat. 

Het werk van Edward Said is van een opmerkelijke veelzijdigheid. 

Zijn uitvalsbasis is Columbia University, waar hij hoogleraar Engels 

en vergelijkende literatuurwetenschap is. Als literatuurwetenschapper 

schreef hij boeken als Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography 

(1968) en Beginnings: Intention and Method  (1975). Zijn belangstelling 

gaat uit naar de relatie tussen literatuur en werkelijkheid, en de rol die 

de intellectueel daarin speelt. Publikaties als The World, the Text, and 

the Critic (1983) en het recente  Culture and Imperialism  (1993) leggen 

daar getuigenis van af. 

In het verlengde daarvan koestert hij twee politieke passies. De eer

ste betreft zijn identiteit als Palestijn. The Question of Palestine (1979), 

After the Last Sky (1986) en, recent, The Politics of Dispossession (1994) 

zijn uitvloeisel van een directe politieke betrokkenheid. De tweede 

behelst de beeldvorming in het Westen ten aanzien van de Arabische 


