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Mijn   zoektocht   in   Istanboel   begon   met   de   eerste   fase   van   mijn   onderzoek   dat   gehonoreerd   werd  
door   het   Mondriaan   Fonds.   Het   heette   de   ‘Grenzen   van   de   Stilte’.   Ik   werkte   daarin   samen   met  
kunstenaars   die   de   stilte   gebruiken   in   hun   praktijk,   een   stilte   die   ontstaat   als   woorden   tekort  
schieten.   Wat   gaat   er   verloren   als   we   trachten   iets   te   vertalen?   En   wat   ontstaat   juist?   
 
In   deze   tweede   fase   van   mijn   onderzoek,   waar   ik   nu   deze   aanvraag   nu   voor   schrijf,   heb   ik   het  
onderwerp   concreter   kunnen   maken   en   heb   ik   een   duidelijke   insteek   gevonden   en   daarbij   een  
onderzoeksplan   opgesteld.   Mijn   onderzoek   heeft   als   uitgangspunt   slecht   één   woord:    Hüzün .   
Hüzün    staat   bekend   als   een   onvertaalbaar   Turks   woord,   dat   mensen   diep   laat   zuchten   wanneer  
je   ze   vraagt   naar   de   betekenis.   Het   komt   in   de   buurt   van   een   collectieve   melancholie   waarbij  
iemand   hunkert   naar   iets   uit   het   verleden   dat   nog   sterk   aanwezig   maar   altijd   ongrijpbaar   blijft.   
 
De   vraag   rondom   de   (on)vertaalbaarheid   van    Hüzün    leidt   direct   naar   thema's   zoals   nationale  
identiteit,   de   hechte   relatie   van   taal   met   cultuur   en   de   kolonisatie   van   emoties .   2

Samen   met   de   Nihat    Karataşlı ,   een   kunstenaar   en   computerwetenschapper,   ben   ik   een  
onderzoek   gestart   naar   deze   zogenaamde   ‘Turkse’   emotie.   We   vroegen   ons   af   of   een   niet-Turks  
iemand   überhaupt   kan   begrijpen   wat    Hüzün    is,   of   zelfs   een   stapje   verder:   Kan   een  
niet-menselijke   entiteit   een   emotie   begrijpen   die   zo   erg   geankerd   ligt   binnen   een   cultuur?   
 
We   besloten   het   experiment   aan   te   gaan   en   willen   een   algoritme   ontwikkelen   dat   dit   ongrijpbare  
woord   tracht   te   begrijpen,   herkennen   en   gebruiken   binnen   de   juiste   context.   Een   digitale   entiteit  
die    Hüzün    kan   uitdrukken   en   daarmee   misschien   wel   ‘voelt’.   Samen   met  
computerwetenschappers   van   de   Koç   Universiteit   die   deelnemen   aan   dit   artistieke   project,  
onderzoeken   we   op   welke   manier   teksten   kunnen   worden   gelabeld   en   wagen   we   een   definitie  
van   dit   woord   te   laten   vormen   door   een   niet   menselijke   entiteit.   Kan   ee n    kunstmatig   intelligentie  
programma,   een   natieloze   entiteit,   het   woord    Hüzün    wel   begrijpen?   Deze   haast   onmogelijke  
zoektocht   naar   het   antwoord,   bracht   ons   dichter   bij   onverwachte   antwoorden   van   specialisten  
uit   verschillende   disciplines   zoals   psychologen,   literatuur-en   computerwetenschappers.   
 
Iedereen   die   het   woord   kent,   schuift   een   andere   eigenschap   of   betekenis   naar   voren   als   we  
vragen   naar   de   betekenis   van    Hüzün .   Dit   probleem   beschrijft   José   Ortega   y   Gasset   in   zijn  
prachtige   tekst    Miseria   y   Esplendor   de   la   Traducción    waar   hij   helder   uitlegt   dat   een   ‘bos’   voor  
een   Duitser   niet   hetzelfde   is   als   voor   een   Spanjaard,   ook   al   lijkt   het   een   makkelijk   vertaalbaar  
woord.   Behalve   een   groot   aantal   wetenschappers   en   vertalers,   laten   we   dansers,  3

queer-activisten   en   ladino-sprekende   minderheden   in   Istanboel   reflecteren   op   de   betekenis   van  4

1  U   kunt   de   audioversie   van   het   werkplan   hier   downloaden   en   beluisteren.    Als   audioboek   liefhebben   en  
vanwege   de   overload   aan   scherm-uren   die   we   deze   dagen   maken   heb   ik   mijn   werkplan   en  
presentatieplan   ook   voorgelezen.   
2  Is   er   rekening   gehouden   met   niet-westerse   emoties   bij   het   categoriseren   en   introduceren   van   menselijke  
emoties   naar   digitale   formaten?   
3   Voor   een   prachtige   viertalige   versie   van   deze   nog   immer   actuele   tekst   uit   1936:    Ortega   y   Gasset,   Miller,  
Foz,   Furlan,   Bezerra,   Miseria   y   Esplendor   de   la   Traducción   (1936),   Scientia   Traductionis,   n.13,   2013   
4  Ladino   is   een   taal,   verwant   aan   het   oud-Spaans,   gesproken   door   Sefardische   joden   na   de   expulsie   uit   spanje   in   1492   in  
Istanboel   zijn   gesetteld.   

 

https://www.inezpiso.nl/mondriaanaudioaanvraag
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/download/30232/25187
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/download/30232/25187


dit   woord   binnen   dit   project.   Ze   spreken   met   emotie,   dragen   gedichten   voor   en   reflecteren   op  
het   gevaar   dat   kleeft   aan   het   moment   waarop   iets   als   onvertaalbaar   wordt   geacht.   
 
__   Uitbreiden   van   het   archief:   HüzünArchive   
 
De   reacties   van   de   geïnterviewden   zijn   opgenomen   in   een   archief   dat   ik   graag   zou   willen  
uitbreiden   in   deze   fase   van   het   onderzoek.   Zodat   er   daarna   een   discussie   plaats   kan   vinden  
tijdens   een   publiek   evenement.   Ik   wil   de   vrijheid   en   vergankelijkheid   van   de   oneindige  
betekenissen   van   dit   woord   benadrukken,   zodat   er   continue   nieuwe   appropriaties   van    Hüzün  
kunnen   ontstaan.   
Hoe   meer   reacties   van   verschillende   mensen   met   verschillende   achtergronden   en   daarmee  
mogelijke   betekenissen   van    Hüzün    in   het   archief,   hoe   losser   het   woord   van   zijn   betekenis   zal  
komen.   Het   gaat   er   niet   om   het   woord   te   definiëren   en   te   vangen   in   een   woordenboek,   maar   het  
gaat   er   juist   om   een   subversief   gebaar   te   maken   dat   het   woord   nog   meer   bevrijdt.   In   de   stilte  
van    Hüzün ’s   onvertaalbaarheid   spelen   we   juist   met   de   mogelijkheden   die   we   bieden   aan  
groeperingen   wiens   stem   minder   hoorbaar   is .   5

Daarom   is   het   belangrijk   een   groot   archief   te   maken,   waar   je   echt   in   kan   verdwalen.   Waarvan  
zelfs   de   archivaris   niet   meer   precies   controleert   wat   voor   inmiddels   onzichtbare   schatten   zich  
begeven   in   het   archief.   

 
We   zijn   begonnen   met   het   interviewen   van   de  
vertalers   van   het   boek   ‘Istanboel’   van   Orhan  
Pamuk,   waarin   een   heel   hoofdstuk   wordt   gewijd  
aan    Hüzün .   In   vele   versies;   zoals   in   het   Frans,  
Duits,   Spaans   en   Italiaans,   kiezen   de   vertalers  
ervoor   het   woord   niet   te   vertalen.   
Wanneer   besluit   een   vertaler   een   woord   zoals  
Hüzün    in   het   Turks   te   laten   staan?   Is   dit   vanwege  
de   nauwe   verbintenis   met   de   Turkse   cultuur,   of  
heeft   de   beslissing   om   dit   woord   niet   te   vertalen  
ook   actief   invloed   op   de   vorming   van   de   nationale  
identiteit?   Hoe   is   dit   woord   gebruikt   door   de   jaren  
heen,   en   wat   is   de   herinnering   die   dit   woord  
weerspiegelt?   Wie   heeft   toegang   tot   de   betekenis  
van   dit   grillige   woord?   Ook   een   niet-Turks   iemand?  
En   wanneer   ben   je   dan   Turks?   En   als   je   in  
Nederland   geboren   bent,   en   je   ouders   spreken  
Turks   met   je?   Wat   is    Hüzün    voor   jou   dan?  
 

Door   middel   van   video-interviews   wil   ik   een   groot   archief   maken.   Het   idee   is   om   dit   archief  
online   te   beschikbaar   te   maken   en   via   een   interactieve   portal   de   mogelijkheid   te   geven   om   van  
buitenaf   betekenissen   aan   het   woord   toe   te   voegen.   Zo   wordt   de   betekenis   van    Hüzün    continue  
geupdate   en   blijft   het   vloeiende   karakter   in   stand   gehouden.  

5   Deze   houding   is   geïnspireerd   door   het   wassen   van   woorden   zoals   het   Luis   García   Montero   voorstelt   in   zijn   boek:    Las  
Palabras   Rotas ,   Alfaguara.   Barcelona,   2019.   

 
 



 
__   Het   programmeren   van   een   emotie:    Hüzün AI   
 
De   ontwikkeling   van   het   kunstmatig   intelligentie   programma   dat   deze   emotie   gaat   benaderen   is  
een   belangrijk   onderdeel   van   het   werkplan.   Voordat   we   gaan   werken   aan   de   ontwikkeling   van  
het   programma,   moeten   er   methodologische   keuzes   worden   gemaakt,   die   vele   vooroordelen  
blootleggen.   Omdat    Hüzün    geen   bekende   westerse   emotie   is,   moet   er   onderscheid   gemaakt  
worden   tussen    Hüzün    en   aangrenzende   emoties   als   treurnis,   nostalgie   en   melancholie.   Dit   doen  
we   samen   met   een   groep   psychologen   onder   leiding   van   Fuat   Balci   aan   de   Koç   Universiteit   in  
Istanboel.   Ook   komen   taalgevoelige   onderwerpen   aan   bod,   zoals   geautomatiseerde  
vertaalprogramma’s   die   vol   zitten   met   bevooroordeelde   (bijvoorbeeld   machistische   of  
racistische)   informatie   en   daarmee   de   gegenereerde   resultaten   sterk   beïnvloeden.   Daarom   is  
het   belangrijk   dit   proces   transparant   houden   en   een   discussie   starten   waarin   we   bewust   zijn   van  
de   begrenzingen   van   onze   (wetenschappelijke)   mogelijkheden.   
 

 
 

__Samenvatting   
 
Het   project   komt   samen   vanuit   drie   overlappende   invalshoeken:    Hüzün Archive,    Hüzün AI   en  
Hüzün Explorations.   Het   archief   legt   de   zoektocht   van   de   vragen   rondom   de   onvertaalbaarheid  
van    Hüzün    vast.   De    Hüzün AI   benadert   de   emotie    Hüzün    vanuit   een   niet-menselijke   optiek,   een  
poging   om   los   van   een   nationale   context   te   opereren.   
De    Hüzün Explorations   diepen   de   vragen   uit   vanuit   specifieke   invalshoeken   zoals   queerness,  
nationale   vraagstukken,   kolonialisme   en   Turks-Nederlandse   diaspora   en   zoeken   naar  
subversieve   manieren   die    Hüzün    kunnen   toe-eigenen   binnen   een   nieuwe   context.   Dit   vormt   een  
platform   waarin   in   kunstenaars   worden   uitgenodigd   om   in   te   gaan   op   de   inhoud   en   alternatieve  
lezingen   van   het   archief   genereren   dat   gevormd   is   tijdens   mijn   onderzoek.  
 
 
 

 


