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vrees voor pedofilie in zijn omgeving. Na
minder dan een jaar gevangenisstraf te
hebben uitgezeten, verliet hij Amerika en
leefde hij de rest van zijn leven als ‘banneling’ in Amsterdam of was hij op reis,
tot aan zijn dood in 2008.
Het is niet helemaal duidelijk wat de
aanleiding voor zijn arrestatie is geweest.
Het vreemde ‘huishouden’ van Gajdusek
werd al langer met achterdocht bekeken.
Het om zich heen ‘verzamelen van primitieve jongens’ is nu eenmaal geen alledaagse bezigheid; bovendien had Gajdusek in zijn dagboek geschreven dat zijn
motieven daarbij niet louter idealistisch
waren en dat hij er nu eenmaal van hield
om jonge jongens om zich heen te hebben. Hij was al een maand voor zijn arrestatie op de hoogte van het feit dat de FBI
zijn ‘kinderen’ en sommige collega’s aan
het ondervragen was. Misschien heeft
een vroegere collega over hem geklaagd
of heeft een jongen uit zijn huis meegewerkt aan het politieonderzoek. Hoe het
ook zij, Gajduseks leven, dat zo veelbelovend en glorieus was begonnen, eindigde
in een pijnlijke knoop van publieke
smaad en persoonlijke wanhoop en eenzaamheid.
Andersons boek biedt een rijk geschakeerd inzicht in de even kleurrijke als roerige ontdekkingsgeschiedenis van de oorzaak van kuru. Anderson, zelf een arts,
heeft zich op bewonderenswaardige wijze
de relevante antropologische inzichten
eigen gemaakt en weet dan ook overtuigend duidelijk te maken dat de beschikbare virologische, biochemische en epi-

demiologische kennis aangevuld moest
worden met de antropologische kennis
van de cultuur en leefwijze van de Fore.
Eindeloos praten met mensen zoals de
Glasses deden, leverde minstens zoveel
inzicht op als eindeloze laboratoriumanalyses. Het was de combinatie van disciplines waardoor het raadsel van de
ziekte uiteindelijk ontrafeld kon worden.

‘Door de rituele
consumptie van overleden dierbaren kon men
de sociale banden,
gesymboliseerd in
lichaamsdelen en
-weefsel, continueren en
aldus bijdragen aan de
voortzetting van het
menselijk geslacht.’

Anderson hanteert de antropologische
invalshoek van geschenkenuitwisseling
met een dubbel oogmerk. Niet alleen verklaart hij ermee hoe het contact tussen
de Fore en de westerse onderzoekers tot
stand kwam – vaak moeizaam en met het
risico van verkeerde interpretaties van
bedoelingen over en weer –, maar ook

Shortlist ABG VN
Essay Prijs 2012
Op 31 oktober 2011 sloot de
inzendtermijn van de ABG VN
Essay Prijs van dit jaar, voor jonge
academici met schrijftalent. De
jury stelde uit de inzendingen
een shortlist samen met de twee
kandidaten die hiernaast staan
vermeld. De winnaar wordt
bekendgemaakt op 26 maart
2012, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dan verschijnt ook ABG 91, met daarin
het winnende essay.

Agnes Andeweg
over legitimatie van literatuur
Wat doet literatuur er (nog) toe?,
vraagt Agnes Andeweg zich af. Ooit,
toen boeken regelmatig werden
gecensureerd, was literatuur een
factor van betekenis, stelt ze: ‘Juist
op de momenten waarop auteurs,
uitgevers en boekhandelaren botsen met kerk of overheid, expliciteren voor- en tegenstanders hun
overtuigingen het meest pregnant,
en wordt de discussie over literatuur en moraal het scherpst
gevoerd.’
Maar tegenwoordig windt vrijwel
niemand zich nog op over de inhoud
van romans. ‘Zolang lezers, inclusief overheden en rechters, ervan
overtuigd zijn dat de kunst vrij is,
kunnen schrijvers letterlijk roepen
wat ze willen. Het zal geen effect
hebben op de publieke opinie.’

analyseert hij de circulatie van lichaamsmateriaal tussen de onderzoekers onderling in deze termen. De gifteconomie was
niet alleen werkzaam in relaties met de
Fore, maar ook in wetenschappelijke
kringen zelf.
Geschenkenuitwisseling brengt de
persoonlijke identiteit van zowel gever als
ontvanger in het spel, schept daardoor
wederzijdse verplichtingen en verwachtingen, en bewerkstelligt aldus de inbedding van personen in relaties. Giften van
Fore-hersenen en -bloed circuleerden tussen wetenschappers, die daardoor in een
strategische uitwisselingsrelatie met elkaar
kwamen te staan. Bloed, hersenen en
andere lichaamsmaterialen werden van
Nieuw-Guinea naar Australië en Amerika
gevlogen, waar ze als wetenschappelijke
giften een nieuw leven gingen leiden en
relaties van verschuldiging en wederkerigheid tussen onderzoekers creëerden:
een vorm van ‘medisch kannibalisme’.
Wanneer Gajdusek aan hem geschonken
kuruhersenen aan zijn Amerikaanse collega’s gaf, verhoogde dat zijn status, terwijl dergelijke giften ook de relaties met
de wantrouwige Australische onderzoekers ten goede konden komen. Hoe meer
hersenmateriaal werd weggegeven, des
te meer gelegenheden er ontstonden om
onderlinge wetenschappelijke relaties op
te bouwen en andere onderzoekers aan
zich te verschuldigen. De lichaamsmaterialen van de Fore gingen van hand tot
hand onder de wetenschapsbeoefenaars,
die er andere soorten giften – messen,
rijst, dekens – aan de Fore voor terugga-

Literatuur is opgesloten geraakt in
haar eigen bastion.
Agnes Andeweg studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in Maastricht op een onderzoek naar gotieke
verschijningen in hedendaagse Nederlandse literatuur. Ze is nu docent aan
het Centrum voor Gender en Diversiteit en de afdeling Literatuur en
Kunst van de Universiteit Maastricht.

ven. In beide gevallen vermeerderde de
waarde van de gift door de circulatie ervan
en konden de ontvangers er aanzien mee
verwerven in hun respectievelijke gemeenschappen.
Als biografie van Carleton Gajdusek
schiet The Collectors of Lost Souls misschien iets tekort. We komen weinig te
weten van de seksuele preoccupaties van
Gajdusek en zijn grote belangstelling
voor kinderen, zowel als onderzoekssubjecten als in de hoedanigheid van ‘leden
van zijn familie’. Dat deze belangstelling
een rol heeft gespeeld in zijn treurige
levenseinde staat vast, maar wat er precies is gebeurd blijft in nevelen gehuld in
het te korte slothoofdstuk. Ook de transformatie van Gajduseks persoonlijkheid
– van een tomeloos energieke, buitengewoon getalenteerde en veelzijdige
jongeman tot een ontgoochelde en vereenzaamde zeventiger – wordt weinig uitgewerkt in het boek. ‘Ik ben er niet op
gebouwd om in het ego van iemand
anders te delen’, schreef Gajdusek in
1976, ‘en ik heb er ook geen behoefte aan
of plezier in om mijn eigen ego met anderen te delen’. Hij realiseerde zich dat hij
mensen voornamelijk ‘gebruikt’ had, en
dat hij, als ze dat niet langer wensten,
maar beter afstand van hen kon nemen.
Uiteindelijk eindigde Gajdusek zelf als
een ‘verloren ziel’ omdat hij geen deel
meer wilde of kon uitmaken van wederkerigheidsrelaties met anderen.
Aafke Komter is hoofd van het departement Sociale
Wetenschappen van University College Utrecht.

manier voortkomt uit dit gedicht’.
Over een gloednieuwe bewerking
van de Californische computerwetenschapper Zachary (The Lost
Books of the Odyssey) schrijft ze:
‘Geniaal is bijvoorbeeld het verhaal
waarin de blinde Cycloop uiteindelijk de blinde zanger Homerus
blijkt te zijn die Odysseus een identiteit en verleden aanmeet, uit woedende fascinatie met de naamloze
vreemdeling (Niemand, zoals Odysseus zichzelf listig noemt) die zijn
oog verschroeid heeft.’

Jacqueline Klooster
‘Niemand en de eeuwige terugkeer’
De klassieken leven, betoogt Jacqueline Klooster aan de hand van literatuur over de talloze bewerkingen
van de Odyssee, van de Oudheid tot
het heden: ‘Het lijkt alsof het merendeel van de wereldliteratuur, filosofie en cinema op de een of andere
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Jacqueline Klooster studeerde Grieks
en Latijn aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze promoveerde daar
op Poetry as Window and Mirror,
Hellenistic Poets on Predecessors,
Contemporaries and Themselves.
Momenteel doet ze als postdoc onderzoek naar beschrijvingen van ruimte
in hellenistische poëzie.

