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In Memoriam R.P. Meijer

Toen Rein Meijer eind september 1993 overleed, verloor de internationale
neerlandistiek een van zijn meest gewaardeerde en gezaghebbende figuren.
Meer dan vijfendertig jaar lang was hij actief geweest als docent extra muros, in
Melbourne, Londen en Jakarta. Hij behoorde tot de oprichters van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en van het tijdschrift Neerlandica extra
muros.
Reinder Pieter Meijer werd geboren in Zwolle in 1926. Hij studeerde neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam en vertrok in 1951 als docent
Nederlands naar Melbourne. Daar schreef hij zijn dissertatie over Gerrit
Achterberg, gaf samen met Jacob Smit een Dutch Grammar and Reader uit en
werkte aan de literatuurgeschiedenis waarmee hij naam zou maken. Literature
of the Low Countries, gepubliceerd in 1971 (een bijgewerkte editie verscheen
in 1978), werd een magistraal overzicht, alomvattend en helder, volstrekt
persoonlijk en betrouwbaar, een boek dat een kwarteeuw later nauwelijks is
verouderd.
Nog tijdens zijn verblijf in Melbourne begon Rein Meijer onder het pseudoniem
P.M. Reinders recensies over Nederlandse en Engelstalige literatuur te schrijven
voor NRC Handelsblad. Dit zou hij de rest van zijn leven blijven doen. Alles bij
elkaar leverde hij ongeveer 700 stukken voor de krant. Met zijn zuiver oordeel,
zijn ongemeen grote belezenheid en zijn beheerste, gevatte stijl groeide hij uit tot
een van de meest vooraanstaande critici in Nederland.
In 1971 werd hij hoogleraar en hoofd van de afdeling Nederlands aan Bedford
College, een instituut van de universiteit van Londen. Als docent was hij
onnavolgbaar : informeel, onderhoudend, geestig, inspirerend. Als collega wist
hij zich verzekerd van het absolute vertrouwen dat zijn medewerkers in hem
stelden. Zijn gezag ontleende hij aan zijn superieure vakkennis, zijn integriteit,
zijn persoonlijke betrokkenheid. De afdeling breidde uit en werd de grootste in
de Engelstalige wereld.
Door zijn aanwezigheid zo dicht bij het moederland kon hij nauw betrokken zijn
bij de oprichting van de IVN. Jarenlang was hij ondervoorzitter van de
Vereniging; toen de omstandigheden het vereisten, fungeerde hij enige tijd als
voorzitt er. Ook toen hij eenmaal, na negen jaar dienst, uit het bestuur getreden
was, bleef hij het reilen en zeilen van de IVN met grote belangstelling volgen.
Hij was een van de redacteuren van het eerste uur van NEM en bleef deel van de
redactie uitmaken tot aan zijn dood. Terwijl zijn galgehumor de redactievergaderingen geregeld tot een staat van volslagen anarchie bracht, deed hij meer
dan wie ook om van NEM een volwaardig, wetenschappelijk verantwoord
tijdschrift te maken. Van hem stamde het idee om de docenten extra muros door
middel van 'kronieken' op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de
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Nederlandse literatuur en op een aantal vakgebieden. Zijn eigen 'kroniek van het
proza', geschreven in diezelfde bedachtzame, soepele stijl als de stukken van
P.M. Reinders in de krant, werd spoedig het meest gelezen en meest geprezen
onderdeel van het tijdschrift.
In het begin van de jaren tachtig vocht hij lang en hard om de Nederlandse
afdeling te vrijwaren van de nadelige gevolgen van een universitaire
reorganisatie. Hij won. De afdeling aan de Universiteit van Londen verhuisde in
1983 naar het prestigieuze University College London. Rein, moegestreden,
vertrok naar Jakarta. Een jaar later keerde hij naar Londen terug. Zijn hart
speelde hem parten en hij had een pacemaker nodig. In 1988 koos hij voor het
emeritaat. Hij begon te vertalen, werk van Saul Bellow en John Updike, want
ook na veertig jaar buitenland was zijn Nederlands taalgevoel volkomen zuiver
gebleven. In mei 1993 kwam het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Samen
met zijn vrouw Edith en zijn drie kinderen heeft hij de dood koelbloedig onder
ogen gezien. Hij overleed op 29 september en werd op 8 oktober gecremeerd.
De internationale neerlandistiek is Rein Meijer bijzonder veel verschuldigd. Zijn
immens persoonlijk prestige als literair-historicus en criticus gaf niet alleen de
IVN maar het hele vakgebied aanzien en zelfvertrouwen. Weinigen konden zijn
vakkennis evenaren. Voor al wie het voorrecht hebben gehad met hem santen te
mogen werken, betekent zijn overlijden een persoonlijk en blijvend verlies. Hij
was een heel bijzondere man.

Theo Hermans
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Burgermoraal in laatmiddeleeuwse stadsliteratuur
Herman Pleij (Amsterdam)

De stedelijke literatuur van de late middeleeuwen speelde een actieve rol bij de
vorming, verdediging en propagering van wat men typische burgerdeugden is
gaan noemen rond de kernbegrippen practicisme en utilitarisme. Daartoe
gebruikte zij een uitgebreid arsenaal aan retoricale technieken ten einde een
eigen overtuigingskunst te scheppen en een hele reeks aan nieuwe tekstsoorten.
Die moesten telkens weer troost bieden voor wat het leven van de burger
verstoorde, te zamen met een mentale uitrusting voor wat hem dagelijks kon
treffen en ontregelen: noodlot, liefde en dood. (1)
Maar anders dan bij architectuur en beeldende kunst verdroeg deze vormgeving
vol allegorieën en andere taalmiddelen geen transport naar moderne tijden, die
deze tekens slechts in tijdeloos esthetische zin wensten op te vatten en vervolgens
afkeurden, omdat zij niet spoorden met wat men inmiddels zelf onder `schone
letteren' was gaan verstaan. Bovendien achtte (en acht) men deze literatuur door
haar manifeste dienstbaarheid meteen van laag allooi, als een geknechte
tendenskunst, onder merkwaardig voorbijgaan aan het feit dat dit de bestaansgrond vormt van de complete middeleeuwse literatuur. Of men nu aan het hof
is, in klooster of stad, literatuur wordt gemaakt in opdracht en heeft een
vooropgezet doel van maatschappelijke aard.
Hoe gaat die laatmiddeleeuwse literatuur dan te werk? Als nooit tevoren
annexeert en adapteert zij teksten, stofcomplexen en modellen uit vroeger
tijden, hetgeen kwalificaties als `gevulgariseerde imitaties' sterk in de hand heeft
gewerkt. Doch zelfs de suggestie van plagiaat daarin is uitermate onhistorisch,
omdat het middeleeuwse kunstbegrip nauwelijks waarde hecht aan originaliteit.
Die was eerder verdacht, omdat iedereen wel wat kon verzinnen. De essentie lag
juist in het tonen van meesterschap bij het opnieuw bewerken van bekende stof
en voorbeelden uit bijbel, klassiek of middeleeuws verleden, volgens de contemporaine regels van de kunst.
Zo bood de ridderroman in verzen uit de hofcultuur het burgermilieu aantrekkelijke aanknopingspunten voor identificatie, mits hij op de maat gesneden
werd van de stedelijke ambities en moraal. Bovendien moest de vorm ook
aangepast worden aan de nieuwe communicatie-mogelijkheden, die vooral door
de drukpers tot stand gebracht waren voor een breder publiek van leken: zelf
lezen of voorgelezen worden in kleine kring. Daarom wordt de Heinric en
Margriete van Limborch uit de dertiende eeuw op enkele punten aangepast en
omgezet in proza voor de gedrukte versie van 1516, die veel succes had bij een
burgerlijk publiek. Een belangrijke scène is Heinrics verheffing in de ridderstand.
Hij moet zweren om aan de traditionele ridderdeugden te zullen voldoen, zoals
trouw aan zijn heer en de bescherming van weduwen en wezen. Maar in de
proza-versie is daaraan toegevoegd, dat hij ook onder alle omstandigheden
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kredietwaardig behoort te zijn: 'Betaelt wel waer ghi vaert oft keert, so sal men
eer van u spreken'. Het obligate eerbegrip is in de tekst gehandhaafd, maar nu
tevens verbonden met wat exclusief tot de denkwereld van de stedelijke samenleving behoort: de ridder dient naast zijn omgegorde zwaard ook een gevulde
beurs op zak te hebben. (2)
Dergelijke kleine ingrepen komen we voortdurend tegen, te zamen met de
sterke neiging om de geannexeerde ridderwereld aan te bieden in de nieuwe
dimensie van eigentijdse spreekwoorden en zegswijzen, die nog eens expliciet
de samenhang met de burgerwereld moesten verduidelijken en de greep op het
goddelijke heilsplan in het algemeen dienden te versterken. Zo licht de hoofse
ridder Floris in de nu als (voor)leesboek geproduceerde Floris ende Blancefloer
van circa 1517 zijn even leerzame als aangrijpende liefdesverdriet toe met een
vergelijking, die als het ware recht van het marktplein komt en natuurlijk in de
oorspronkelijke verstekst ontbreekt: alle vreugde is uit hem weggevloeid `Ghelijck
den palinck den steert ontrect' . Op grond van dit soort ingrepen nu spreekt men
graag van vulgarisatie, om vervolgens deze afvalprodukten te laten voor wat ze
zijn en de aandacht te richten op de oorspronkelijk hoofse teksten. (3)
Opvallend minder gauw wordt dit gedaan met de gelijktijdige produkten van de
schilderkunst, die toch door vergelijkbare overwegingen geregeerd werden. Zo
maakt een zekere Arnold van den Bossche omstreeks 1490 te Brussel een
retabel in opdracht van het plaatselijke schoenmakersgilde. Dit martelaarschap
van de heilige Crispinus en Crispinianus (de patroons van het gilde) is nu op zo'n
wijze in het perspectief geplaatst van de belangen van de opdrachtgever, dat wij
dat bijna blasfemisch vinden en op zijn minst smakeloos. Het middenpaneel
brengt simultaan de verschillende martelingen in beeld, waaruit de heiligen
steeds ongeschonden te voorschijn kwamen, in overeenstemming met de legende. Waar het nu om gaat is het toegevoegde accent op het bedrijf van de
schoenmakers. De martelingen worden uitgevoerd met het gereedschap van de
schoenmaker. De heiligen zijn vastgebonden aan een boom en worden gekweld
met priemen onder de nagels van vingers en tenen. Verder snijden de beulen
met schoenmakersmessen repen vel van hun naakte ruggen. Maar zelf worden
zij op wonderbaarlijke wijze getroffen door priemen en elzen die door de lucht
vliegen. Voor de duidelijkheid staat er nog een gereedschapsmandje met deze
materialen op de voorgrond, terwijl alle afgebeelde personen opvallend schoeisel
dragen, van een soort pantoffels tot de duurste laarzen. (4)
Door de aandacht voor dergelijke adaptaties van ideologieën en materiaal uit
het traditioneel hogere milieu dreigt men echter uit het oog te verliezen, dat de
stedelijke literatuur nog veel meer uit de volkscultuur put. Natuurlijk is het zo, dat
de bronnen om deze cultuurstroom van beneden naar boven te documenteren
en te analyseren veel minder talrijk voorkomen. Bovendien zijn ze aanzienlijk
moeilijker te interpreteren, daar anders dan bij de hofcultuur het gebruikte
materiaal in de oorspronkelijke vorm nagenoeg ontbreekt. Maar daartegenover
staat de zekerheid, dat verreweg de meeste burgers direct of indirect van het
platteland stammen, dat de beweging naar de stad tot na de middeleeuwen
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voortduurt en dat landbouw en veeteelt in alle steden binnen de stadsmuren druk
uitgeoefend blijven, ook al is de ruimte daarvoor beperkt. Of anders gezegd: de
stad ligt midden op het platteland.
Vooral op het niveau van de wijken houden immigranten, ook in de volgende
generaties, een eigen cultuur in leven, die maar langzaamaan opgaat in meer
algemeen stedelijke belangen. Vaak blijven vormen en rituelen in essentie
gehandhaafd, terwijl richtpunten en doelstellingen een stedelijke signatuur
krijgen. Het duidelijkst ziet men dat aan het jongelingenvermaak rond de
charivari (ketelmuziek). Op het platteland oefenden jongeren een alternatieve
rechtspraak uit in naam van de voorvaderen en met instemming van de gemeenschap. In de stad verengt hun optreden zich tot het uitjouwen en geld opeisen
van hen die zondigen tegen de stedelijke huwelijksmoraal, waarbij hun optreden
langzamerhand versmelt met een meer algemene vastenavondviering. Ook
komt in menige stad voor, dat de overheid deze in oorsprong wilde benden van
nog niet gezeten jongelingen officialiseert tot erkende wijkverenigingen en later
zelfs rederijkerskamers. (5)
Maar hun oorspronkelijke rituelen — en die van de vruchtbaarheidsfeesten van het
platteland in het algemeen — zijn nog goed te herkennen in het bewaarde
repertoire van deze omkeringsfeesten, die vanuit een tijdelijk gecreëerde chaos
(de omgekeerde wereld) dicteerden hoe het werkelijke leven in wezen diende te
verlopen. Zulke teksten zijn bewaard in handschriften en oude drukken. Zij laten
zien hoe men zich ook in de stad van de courante benauwenissen rond honger,
sex, kou en de duivel voor de duur van het feest trachtte te bevrijden, door
allerlei bezwerende grappen en grollen op te voeren van scabreuze en verdelgende aard. Tegelijkertijd prijst men in zulke teksten de uiterste losbandigheid
aan op ironische wijze, zodat in feite voor de normale orde wort aangegeven
wat van iedere burger verwacht werd: hard werken, sparen, matigheid, voor
jezelf kunnen zorgen. Het bekendst is de tekst rond het Gilde van de Blauwe
Schuit, dat de quasi-statuten bevat van een feestgezelschap dat jaarlijks de
vastenavondviering aanvoerde in verschillende steden. Uit dergelijke
voorstellingen zullen Jeroen Bosch en Sebastian Brant uitvoerig putten voor
hun moraliserende narrenverbeeldingen. (6)
Deze teksten en de bijbehorende vastenavondvieringen bereiken hen uit het
milieu van de gezeten burgerij, die naar hartelust de volkscultuur van naast de
deur plunderde en op de maat van haar eigen belang sneed. Niettemin is deze
cultuurgang in het bewaarde materiaal op hoofdpunten wel bloot te leggen. Zo
kennen we uit de late middeleeuwen drie versies in de Middelnederlandse
literatuur van het verhaal over luilekkerland. Ze zijn gesponnen rond een harde
kern van compenserende vreet- en luierfantasieën in een werelds aangekleed
paradijs. Daarin is een herkomst van het platteland, vanaf de vroege middeleeuwen stelselmatig gebukt onder zwaar geploeter en verwoestende
hongersnoden, goed te herkennen. Ook de overeenkomsten met het verst
reikende sprookjes- en mythenmateriaal zijn veelzeggend. Tot de vaste ingrediënten behoren dan de zichzelf in gebraden of gekookte vorm aanbiedende
dieren (men hoeft dus niets anders te doen dan de mond open te houden en toe
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te happen), het absolute nietsdoen en de vreet-architectuur, in die zin dat huizen
en omheiningen zijn opgetrokken uit luxe eetwaar.
Dit materiaal nu blijkt ook bruikbaar voor andere milieus, mits het de nodige
veranderingen ondergaat al naar gelang de daar heersende angsten, gewenste
fantasieën en uit te dragen belangen. In het stedelijk milieu wordt luilekkerland
(Cockagne) nu omgebouwd tot de meer vertrouwde omgekeerde wereld, die
men ook benut voor het ironisch afficheren van een nagestreefde burgermoraal.
Of anders gezegd, luilekkerland wordt aangegrepen om te gaan moraliseren. De
twee oudste teksten, in de verte verwant aan een Frans fabliau uit de dertiende
eeuw, voegen een nieuwe dimensie toe aan de compenserende schrans-fantasie.
Deze wordt nu tevens een waarschuwing voor de zonde der gulzigheid, aangezien
het gedrag in deze onmogelijke wereld precies het omgekeerde blijkt te zijn van
wat zedekundige traktaten en preken aan matigheid en zelfbeheersing
voorschrijven.
Veelzeggend is bij voorbeeld, dat in luilekkerland te allen tijde de tafels gedekt
staan zodat men op elk gewenst moment kan aanvallen. Zonden- en biechtboeken laten er echter geen twijfel over bestaan, dat het tot de kenmerken van
de hoofdzonde der gulzigheid behoort om steeds te willen eten wanneer men
daartoe lust gevoelt. Ook het luieren wordt navenant omgekeerd door te
vermelden, dat men in luilekkerland zelfs geld verdient tijdens het slapen,
tegelijkertijd een verwijzing naar actuele kritiek op een type woekeraars van wie
de stedelijke arbeidsmoraal zich probeerde te distantiëren.
Ten slotte krijgt het luilekkerland in deze teksten nog een verdachtmaking van
ketterij mee, door als heerser de Heilige Geest te noemen. Diens naam was van
oudsher verbonden met het Duizendjarige Rijk van weelde en overvloed waarover
de bijbel spreekt, op grond waarvan de hele middeleeuwen door telkens
chiliastische ideeën over een op handen zijnde heilsstaat in praktijk worden
gebracht, hetgeen even zo vaak tot beschuldigingen van ketterij leidde.
Deze moraliserende lijn, op de wijze van de ironie en in de bedding van de
omgekeerde wereld, wordt nog sterker aangezet in Van `t Luye-Lecker-Lant uit
1546, een vrije bewerking van een tekst van Hans Sachs. Daar wordt dit
alternatieve land zonder meer aangeboden als schrikbeeld voor weerspannige
jongeren, die hieruit kunnen leren hoe het niet moet! Het luieren is aangedikt
door een omgekeerde prestatie-moraal toe te voegen, volgens welke de grootste
lamlendigheid op de hoogste beloningen kan rekenen. Wie bij schutterswedstrijden het verst naast het doelwit schiet krijgt de hoogste prijs. Datzelfde
geldt voor de laatst aankomende bij het hardlopen. Grof en onbeschaafd gedrag
zoals boeren en winden laten levert geld op en zelfs de hoogste posten in de
regering. Luilekkerland is een hel geworden voor ijverige en beschaafde burgers,
die er overigens niet eens in mogen, zegt de tekst nog eens ten overvloede. Dat
is ook niet nodig. Alleen jongeren hebben toegang, die nog niet precies weten
hoe het eraan toe dient te gaan in de beschaafde wereld der volwassenen. (7)
Spreekt men over de ontwikkeling van een burgermoraal in de laatmiddeleeuwse
literatuur, dan is het dus zaak om met beide cultuurstromen rekening te houden.
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De stedelijke samenleving put in meer dan één opzicht uit zowel de elitecultuur
als de volkscultuur.
Maar over welke burgerlijke idealen spreken we nu precies? Men formuleert
deze in de tijd zelf voortdurend in termen van de eigenschappen waarover een
goede burger diende te beschikken en de doelen die hij geacht werd na te
streven. Dat gebeurde zowel in preken, traktaten als in literatuur. Een burger
moest nuttig zijn, praktisch ingesteld, ijverig, leergierig, ambitieus, avontuurlijk,
self-supporting, ondernemingsgezind, zuinig, slim, individualistisch, opportunistisch, matig, redelijk, bescheiden en beheerst.
Thans drukt de kwalificatie `burgerlijk' die dit hele pakket samenbindt, eerder de
afkeuring van dergelijke deugden uit, in de zin van inhaligheid, zuinigheid,
benepenheid, saaiheid en preutsheid. Die omslag vond plaats in de loop van de
achttiende eeuw, toen de reeds eeuwen gevestigde burgerij met al zijn ondernemingslust en elan veranderde in een rentenierende bourgeoisie, die vastgeklonken aan haar zetels de burgerdeugden conserveerde tot hulpmiddelen om
de persoonlijke welvaart vast te houden en veilig te stellen. Daarmee benam zij
tevens het uitzicht op haar avontuurlijke begin, toen deze zelfde deugden
stonden voor uitdagende en gedurfde vernieuwingen van het maatschappelijk
bestel, dat sinds de hoge middeleeuwen onwrikbaar vast leek te liggen in de
trifunctionele standenordening. (8)
Toch is het onjuist om te menen, dat de genoemde deugden in de stad zouden
zijn 'uitgevonden'. Individualisme, hard werken, carrière maken behoren niet tot
de exclusieve verworvenheden van de stedelijke samenleving, hoe vaak men ook
in de laatmiddeleeuwse stad zelf deze als primeurs probeert te slijten. Een
substantieel deel van de opgesomde kwaliteiten stamt uit de klassieke oudheid,
vele daarvan vinden we aan het hof, en bijna de hele reeks treffen we al aan in
de vroegste kloostermilieus. Altijd gaat het hier om overlappingen, want dit
mentaliteitsgoed heeft als voornaam kenmerk dat het steeds contamineert.
Grofweg gezegd reikten de klassieke auteurs het dictaat van de rede aan en de
beheersing van de emoties als leidraad voor het aardse leven, te zamen met
instructies voor het planmatig voeren van de huishouding (`oeconomia'). Op dat
laatste sluiten de kloosterorden aan met hun vlijt, discipline en de daarop
gerichte efficiëntie in de tijdmeting. Bovendien hoort in dit milieu het ideaal thuis
om een gemeenschap te zijn, die geheel voor zichzelf kan zorgen. Ten slotte
kent de individuele avonturier, die de wereld uitdaagt en wedijvert met het
noodlot (`fortuna'), een eerste ontplooiing in de hofcultuur die af te lezen is aan
de ridderliteratuur. (9)
Maar het unieke is nu, dat in de laatmiddeleeuwse stad uit deze erfenis van het
klassieke, bijbelse en middeleeuwse verleden een hoogst origineel en adequaat
deugdenpakket is samengesteld. Er is ontleend aan oude en nieuwe volks- en
eliteculturen, steeds op zoek naar bruikbare en op maat te snijden elementen,
die vervolgens de eigen belangen en ambities konden bevestigen, vormgeven en
uitdragen. En het lijkt niet zonder betekenis, dat deze annexeer- en adaptatiedrift
als cultuurbeginsel onder de burgerij rechtstreeks correspondeert met de fundamenten van haar wezenlijke bestaansgrond op aarde in het algemeen: het
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overnemen van elders gewonnen grondstoffen en vervaardigde produkten, het
eventueel bewerken of raffineren daarvan in eigen beheer en ten slotte de
aanwending voor de handel. Zo'n handelswijze is dan gebed in een diep
wortelende overlevingsstrategie, die alle waarden als dat nodig is ondergeschikt
maakt aan de wil om te blijven bestaan, zonder hulp van maar evenmin
gehinderd door tradities, codes, overgeërfde macht dan wel de dreiging met
materiële of geestelijke wapens. Juist in de literatuur van de late middeleeuwen
wordt dit nieuwe deugdenpakket aangemaakt, beproefd en gepropageerd.
Grote verwarring voor de moderne beschouwer wordt daarbij geschapen door
het gebruik van humor en realisme in literatuur en beeldende kunst. Beide
suggereren een direct contact met wel zeer uitbundig opererende middeleeuwers,
die naar voren komen in al hun vermeende woestheid en ongeremdheid, God
noch gebod sparend met hun levenslust. Maar beide verschijnselen zijn eerder
ingrediënten van een manipulatietechniek, die er allesbehalve op uit was direct
inzicht te verschaffen in de feitelijke gang van zaken in het dagelijkse leven van
eenvoudige burgers en boeren.
In de middeleeuwen kende men het waardenvrij gemaakte lachen van de
zorgeloze ontspanning niet. Lachen vormde een van de kenmerken van een
andere wereld, een tijdelijk omgekeerde wereld waarin van alles voor het
`normale' leven daarna geregeld werd. Het was hoe dan ook gefunctionaliseerd,
op verschillende wijzen maar altijd ondergebracht in het domein van opdrachten
en noodzaak. Niettemin erkende men wel een lachen dat hierbuiten viel, maar
dat moest dan altijd gelden als uiting van dierlijk gedrag, wildheid, onbeschaafdheid en bovenal onbeheerstheid. Zulk lachen laten boeren zien, die men
in de late middeleeuwen (en ook nog in de Gouden Eeuw) graag karikaturaal
portretteerde als exponenten van de hoogste onbeschaafdheid, een soort negatieve zelfbeelden voor de zich als beschaafd etalerende elites. Het is veelzeggend
hoezeer wij onbekommerd alle historische categorieën overboord zetten en de
uitbeelding van zulke boeren in liedjes en op schilderijen uitroepen tot dat even
typische als onvervalste Hollandse realisme, waarvan het echte leven in het
verleden zou afspa tten, getuige al dat vrolijke gekrakeel. (10
Natuurlijk lachten beschaafde stervelingen ook. Maar er zijn heel weinig situaties,
waarin wij ons even hartelijk lachend aan hun zijde zouden plaatsen. Want
lachen deed je destijds om mensen, die een ongeluk kregen of zich zwaar
verminkten. Die zijn immers zot en maken zich daardoor terecht belachelijk.
Ook kost het de grootste moeite (maar begint daar de wetenschap niet?) om zich
te verplaatsen in wat het toppunt geweest moet zijn van menige middeleeuwse
klucht, namelijk het in elkaar stampen van een bejaarde echtgenoot door zijn
onbevredigd gebleven jonge vrouw. Wat een lol wanneer de grijsaard met
gebroken ledematen tegen het publiek zegt, dat hiermee de voorstelling
afgelopen is!
Er zijn naar onze smaak ook mildere vormen van humor, die wij echter om
andere redenen weer niet leuk vinden. Doorgaans gaat het dan om spitsvondige
antwoorden in een debat, waarbij het de `underdog' is die zich aldus uit een
benarde situatie weet te redden. Hoe dan ook, al deze teksten moesten vaak,

8

gerealiseerd en genoten in de vorm van een openbare voorstelling, dienen als
het aangewezen bestrijdingsmiddel voor melancholie, de volksziekte van de late
middeleeuwen. Deze werd, als belangrijkste instrument van de duivel, algemeen
gevreesd. Vrolijkheid bood een uitweg, omdat dan het zwarte gal in het bloed
zou worden geneutraliseerd. Daarom mag humor een medicijn heten, of beter
een tegengif dat de dodelijke melancholie kon onderdrukken. (11)
Er is ook geestelijke humor die de kerk gebruikt als een soort kruipolie om haar
boodschap zo soepel mogelijk over te dragen op de massa. Bedelmonniken
roepen zich in de dertiende eeuw uit tot `Gods goochelaars' (joculatores Dei). En
met complete toneelspelen vol zang en dans en vooral veel humor maken ze de
geloofsmysteries weer aantrekkelijk. Dat bezorgt ons de merkwaardige aanblik
van gewijde spelen in de volkstaal rond de hoogtepunten van Christus' leven, die
doorspekt zijn met de grofste grappen en grollen. Die lopen dan van een
dronken Jozef, die achter de vroedvrouwen aanzit bij de Geboorte van Jezus tot
aan de duivel die in Biervliet zout gaat kopen om verse zielen te conserveren die
op een wachtlijst voor de hel staan: wat Jan Beukelszoon voor haringen had
gedaan moest toch ook bij mensen kunnen! (12)
Die gemeenzame vermenging van het meest banale met het allerheiligste moet
uit deze traditie begrepen worden. Dan wordt het toppunt van hemelse vervoering omgezet in goddelijke dronkenschap, die een verduidelijking krijgt in zeer
aardse termen. God is de waard en met hem kun je het op een flink zuipen
zetten, waarbij iedereen beschonken raakt. God laat ook zelf weten in de bijbel,
dat hij soms aangeschoten is en hoe handig dat wel uitpakt. Tenminste, zo stelt
een vijftiende-eeuws handschriftje in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
het voor:
Ic bin geworden als een droncken man, die vol is van wijn. Dese woerden
spreect onse Here doer Ysayam den Propheet.
Daardoor heeft hij geen last meer van de kwalijke invloed van zijn zintuigen (die
lieten naar middeleeuwse opvatting het kwaad door, dat de duivel aanmaakte in
beelden, geluiden, geuren en smaken), vreest geen gevaar en voelt zich niet
aangevallen. Pijn en schaamte vallen ook weg, terwijl het hart opbloeit in grote
vrijgevigheid. Leve de dronkenschap! En zij houdt zichzelf in stand, want je krijgt
steeds meer dorst.
Vooral het mirakel bij de bruiloft te Cana, waar Jezus water in wijn veranderde,
heeft ruime aanleiding geboden tot deze even didactische als komische banalisering van de geloofsmysteries voor de massa. Handig zo'n gast voor feesten
en partijen, je mag hopen dat hij maar vaak langskomt. Of zoals een bruiloftslied
het wil:
Heer Jesus in der bruyloft quam;
Van water maeckten hij wijn,
Omdat wij souden vrolijck sijn.
Wijnken en nu gaet in, nu wijnkeu en gaet nu in.
Wij kijken daar vreemd tegenaan. Dat is zeker het geval wanneer wij vernemen,
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dat verheven mystieke schrijvers als Hadewijch en Ruusbroec deze geestelijke
dronkenschap als beeld voor de opperste goddelijke vervoering hebben geïntroduceerd. (13) Gemeenzaamheid met God hebben wij vertaald in de intimiteit van
het persoonlijke gebed. Voor ons zijn sinds de Reformatie humor en ernst beslist
gescheiden, of op zijn minst in een aperte rangorde geplaatst. Dan kan ernst
een vleugje ironie krijgen en torst de humor een zo impliciet mogelijk gehouden
boodschap. Maar een gelijkwaardig in elkaar opgaan van grappen en heilsgebeurtenissen die elkaar moeten versterken, is voor ons zuivere blasfemie die
juist denigrerend werkt. En alweer ligt het dan voor de hand om de middeleeuwen primitief te vinden, kinderachtig ook en zeker onbeschaafd.
Humor verschaft tevens de voornaamste wapens in de tijdelijk omgekeerde
wereld van het carnaval. Daar werden niet alleen bestaande angsten gekleineerd
en verdelgd met ruwe grappen, de zo bekende uitlaatklepfunctie. Bovenal bleek
het ingestelde quasi-vorstendom de stad te benutten als experimenteerveld om
nieuwe waarden en een nieuwe orde te beproeven. Zij die niet voldoen aan de
eisen van de geplande burgerorde met de bijbehorende moraal van hard
werken, sparen en vooral voor-jezelf-kunnen-zorgen, worden op uitgelaten wijze
voor zot verklaard en uitgenodigd om al zuipend en potverterend hun bestaan
van volstrekte nietsnutterij voort te zetten in het spotrijk. Maar aan het eind van
de feestelijkheden vaart het schip met de carnavalszotten de stad uit naar
Narragonia of gewoon de hel, om duidelijk te maken dat zij met hun gedrag
geen plaats meer hebben in het normale leven. Daarmee bleek zotheid het
aangewezen instrument om onproduktieven (onder wie ook zieken, bejaarden
en misvormden) te ridiculiseren en te stigmatiseren als nietsnutten, voor wie de
nieuwe orde geen bestaansmogelijkheden meer erkende. (14)
Aan verstandhouding met de middeleeuwen schort het ook, wanneer we
kennisnemen van het mateloze geweld waarmee men elkaar in stad en land
bejegende. Vooral de alledaagsheid daarvan is bijna stuitend naar ons gevoel. Er
hoeft maar een verkeerd woord te vallen of men slaat, mept, beukt, hengst en
steekt erop los. De Goudse en later Antwerpse drukker Gerard Leeu, een
erudiete man met een fijne neus voor teksten en een bijpassend publiek, krijgt in
december 1492 een woordenwisseling met zijn lettersnijder Henric van
Symmen. Deze wil een bedrijf voor zichzelf beginnen om ook andere drukkers
van zijn materiaal te kunnen voorzien. Algauw slaan ze erop los, waarbij Leeu
een steek in het hoofd krijgt en enkele dagen later overlijdt. De dader wordt
veroordeeld tot een geldboete, nadat vastgesteld is dat er slechts sprake was van
een ongelukje. Jammer, maar niets bijzonders dus. (15)
Van een geweldmonopolie bij staat of stadsbestuur is nauwelijks sprake, al doen
die wel hun best met talloze verordeningen om dat te vestigen. En weer is het
heel verleidelijk om onze geliefde kind-typering in stelling te brengen om die
wilde middeleeuwen weer eens op hun plaats te zetten. Wordt die ook niet
bevestigd door de zware scheldpartijen, die men in alle kringen en milieus op
elkaar loslaat?
rey Chaucer spreekt rond 1400 zijn kopiist — degene die al zijn
De grote Geoffrey
teksten moet overschrijven — als volgt toe:
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Adam (...), moge mijn vloek je kronen met de schurft onder je haar, tenzij
je intact laat wat ik schreef. Ik moet te dikwijls wrijven en krabben om je
fouten te herstellen. Je kunt van haast en slordigheid niet spellen. (16)
Natuurlijk heeft dergelijk schelden een ritueel karakter, maar op die manier kon
men toch goed duidelijk maken waar de grenzen lagen en hoe de verhoudingen.
In de literatuur wordt deze traditie gevestigd door de Carmina Burana, bij
voorbeeld in het lied gericht tot de rover van een hoed:
Wie mijn hoed stal, die verdient
gruwelijk te sterven,
Pest en tering, schurft en koorts
mogen hem verderven. (17)
En dan gaat het nog maar om een hoed! Wij vinden zulk schelden agressief,
onbeschaafd en ook zwaar overdreven. Dat onbeheerste, animale gedrag hebben
we leren onderdrukken en onderwerpen aan een zelfdwang, die een centrale
plaats inneemt in de beschaafde code van nu. Afgemeten daaraan zijn die
middeleeuwen van toen maar een zootje.
Maar doen wij het dan zonder schelden en meppen zoveel beter? Hebben a1 die
zelfdwang en onderdrukking van driften niet eerder de technocratisering van
massageweld door even anonieme als oncontroleerbare lichamen in de hand
gewerkt? Voegt men daaraan nog de bedenkelijke voordelen van de Verlichting
toe, dan wordt onze zedelijke en materiële superioriteit ten opzichte van de
middeleeuwen wel erg dubieus. Als directe erfgenamen van de sinds de
achttiende eeuw op grote schaal gelanceerde rationele benadering van de
schepping ter vervanging van de religieuze kunnen we niet anders vaststellen
dan dat we elkaar nu ongeveer industrieel uitmoorden, terwijl de aarde in
versneld tempo opbrandt. Vergeleken daarmee is het inderdaad kinderspel wat
er in de middeleeuwen gebeurde.
Favoriet en al geruime tijd heel hardnekkig is een middeleeuwenbeeld, dat
gedragen wordt door de opvatting dat mensen zich destijds in de volheid van
hun dagelijkse leven lieten betrappen. Bijgevolg zouden literatuur en beeldende
kunst erop uit zijn om zulk leven zo realistisch mogelijk weer te geven. En
dankzij al die schrijvers en schilders denken we nu precies te weten hoezeer die
mensen nog beseften met welke intensiteit het leven geleefd diende te worden.
Dat zou dan gebeuren zonder remmingen of andere spirituele belemmeringen,
vol overgave aan de aarde of God, zichzelf geselend of rondparend in de
blubber, driftig zuipend naar het gebod van de natuur, de roes uitronkend,
schreeuwend van pijn en schaterend van de lach. Zeker wekt zulk zwelgen in het
aardse wel de nodige afkeer op, maar ook bewondering en afgunst, vooral nu
we ons meer en meer bewust worden van een ijlings voortschrijdende denaturering van de mens: binnenkort zijn we ons eigen huisdier, vrijwel losgesneden
van de oorspronkelijke jachtvelden en alleen nog reagerend op mechanische
impulsen van een chip.
Het is zeer de vraag of wij, aan de leiband van de eigen behoeften, al die zo vurig
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gewenste getuigenissen van dat middeleeuwse `realisme' niet totaal verkeerd
interpreteren. Veel van wat toen opgeschreven en uitgebeeld werd, behoorde
tot het rijk van de idealen. En al die schetsen van een opperste aardsheid
vertegenwoordigen karikaturen, die moesten verduidelijken hoe vuil en voos de
wereld na de Zondeval wel geworden was. Daarmee werd tevens een levendig
contrast geschapen met de bedoelde wereld volgens het recept van God, dat de
zondige mens maar niet wist te realiseren.
Het is deze wereld van ultieme aardsheid en verdorvenheid, het omgekeerde van
hoe het moest zijn, die afgebeeld werd in dronken boeren, extreme seksualiteit,
strontfolklore, lompe kenaus en dieren met mensengedrag. En niet zelden
gebeurde dat in onmiddellijke samenhang met of aanwezigheid van die ideale,
hemelse wereld, geregeerd door liefde en harmonie. Men zoekt in de
middeleeuwen steeds weer dat contrast met de omgekeerde wereld, om die
bedoelde wereld des te scherper uit te lichten.
Dergelijke confrontaties binnen een tekst of voorstelling kunnen ons hevig in
verwarring brengen. In de marge van een laatmiddeleeuws gebedenboek komt
naast een zeer gedragen rijm over Jezus' kwellingen de afbeelding van een
sneeuwpop voor. Dat is naar onze smaak wel heel ontoepasselijk, om niet te
zeggen blasfemisch. Hij zit met zijn rug naar de lezer toe op een soort krukje,
kijkt wat beteuterd over zijn schouder in onze richting, misschien wel omdat hij
zijn billen blakert boven een vuurpot. Op zijn hoofd draagt hij een mal hoedje,
alsof zijn oubollige verschijning op deze plaats al niet erg genoeg is. (18)
Hoe weten we eigenlijk dat hier sprake is van een sneeuwpop? Daar heeft de
kunstgeschiedenis niet zomaar een antwoord op. Beschrijving en identificatie
lopen soms verwarrend dooreen, al zit niemand te wachten op principiële
monstruositeiten bij de beschrijving van Jezus aan het Kruis als 'halfnaakte man
gespijkerd aan twee dwarslatten' . Maar toch. Sneeuwpoppen zijn goed bekend
in de middeleeuwen, zelfs meer dan nu. Viel er kneedbare sneeuw, dan bouwde
men algauw de hele stad vol sneeuwpoppen, beter gezegd sneeuwsculpturen die
de `gewone' beeldhouwkunst zowel in techniek als thematiek naar de kroon
staken. Bijbelse voorstellingen, mythologie, middeleeuwse helden, dieren en
volksfiguren vulden de straten en vormden soms een heel parcours, waarvoor
men van verre de stad bezocht. Spectaculaire voorbeelden van zulke
sneeuwfeesten vonden in 1434 plaats in Atrecht en in 1511 in Brussel.
Hoe bekend dergelijke schouwspelen waren volgt ook uit Francois Villons
beroemde ballade over de vermaarde vrouwen van weleer, op de refreinregel
Mais ou sont les neiges d'antan?' Daarmee verwijst hij direct naar de in sneeuw
geboetseerde uitbeeldingen van de door hem bezongen dames, vermoedelijk
gefabriceerd in de strenge winter van 1457/1458 te Brussel. Maar inmiddels
zijn deze beelden allang gesmolten. (19)
We gaan er voorlopig maar van uit, dat er in het handschrift sprake is van een
sneeuwpop. Wel ziet hij er wat primitief uit vergeleken met al die even prachtige
als vluchtige sculpturen, waarvan zo vaak melding wordt gemaakt. Slagen wij
erin om zijn aanwezigheid naast die gewijde tekst verder te verklaren, dan neemt
de zekerheid omtrent deze identificatie vanzelf toe. Want evident is die zeker
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niet. Nog onlangs zag een Amerikaanse kunsthistorica hierin een Joodse man,
die zijn behoefte doet in een kamerpot! (20) Dat laatste is zeker niet het geval,
maar een verwijzing naar iets joods is mogelijk aanwezig in het hoofddeksel. En
ook hiervoor geldt, dat zo'n veronderstelling alleen maar aan kracht wint bij
verdere zingevingen daarvan.
Wat doet die sneeuwpop naast een religieuze tekst? Dit gebed op rijm, bestemd
voor meditatie door de gebruiker, gaat over de zogenaamde arma christi, de
voorwerpen die bij de Kruisiging een rol speelden. Op deze bladzijde is de spons
aan een steel afgebeeld met de bijbehorende azijnpot, waarmee Jezus nog
gekweld werd vlak voor zijn dood. Zo vertelt de tekst het ook:
Heere, cort daerna lietty u leven,
Doen ghi spraect: `het `s al voldaen'.
En daarnaast staat dan die geschrokken wegsmeltende sneeuwpop.
Op deze manier worden we weer geconfronteerd met die belerings- en
emotioneringstechniek, die ons in hoge mate vreemd is geworden, namelijk de
combinatie van vroom en ernstig met humor en (platvloerse) alledaagsheden.
Geldt in het algemeen dat religieuze lering met de meest profane middelen
overgebracht kan worden, dan is hier toch nog wat meer aan de hand. De
ideale, door God gewilde wereld waarvoor hij zelfs Zijn Zoon opofferde wordt
telkens verduidelijkt en aangeprezen door deze in schril contrast te plaatsen met
het vergankelijke aardse leven sinds de Zondeval.
Deze confrontatietechniek geeft naar onze smaak bizarre effecten. We komen
er ook mee in aanraking bij kerken en kathedralen, waar de `gargouilles'
(waterspuwers) gevormd zijn tot boosaardige monsters en gedrochten die de
Schepping in hun macht gekregen hebben. Binnenin zijn de koorbanken versierd
met uitbeeldingen van zondig gedrag in groteske situaties, waarbij erotiek en
uitwerpselen niet geschuwd worden. Deze verworden wereld is het omgekeerde
van wat God bedoelde,een tegenwereld geregeerd door de duivel die
onvermoeibaar bezig is om strikken te leggen voor de zwakke mens.
Door de verschrikkingen en verdorvenheden van die tegenwereld zo `realistisch'
mogelijk af te schilderen komen glans en gelukzaligheid van de bedoelde wereld
des te sterker naarvoren. Daarbij is dat realisme eerder een satirische uitvergroting van het meest platvloerse en aardse gedrag, waartoe de mens zich in
zonde door de duivel laat verleiden. Dat geldt ook voor al die boerden en
kluchten uit de middeleeuwse literatuur, die wij zo graag als vertolkingen van het
ware leven zien, direct genoteerd uit de mond van die even ruwe als oprechte
plattelanders. Maar dat is allerminst het geval. Juist hier staat de literatuur wel
heel ver weg van het werkelijke leven, dat zij slechts in bordpapieren karikaturen
aanbiedt, die weinig anders zijn dan het tegendeel van de ideale wereld volgens
Gods plan. (21)
Tegenover de beschrijving en uitbeelding van het meest geheiligde moment op
aarde, de Verlossing, waarmee de eeuwigheid weer open stond voor de mens, is
een voorstelling geplaatst die de opperste vergankelijkheid aangeeft, een smeltende sneeuwpop. In die zin komen verwijzingen naar sneeuw en vorst in
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literatuur en bijbelcommentaren veelvuldig voor. In het Middelnederlands is
daaraan nog eens de attractie toegevoegd van een woordspel met 'dooien'.
Doodgaan betekent dan wegsmelten van alles wat aan de aarde herinnert, in de
eerste plaats zondigheid. Jan Smeken, een Brussels rederijker, eindigt in die zin
een gedicht uit 1511 naar aanleiding van een plaatselijk sneeuwfestival, dat zijn
natuurlijk einde vond toen de dooi intrad:
God gheve dat wi so doyen moeten,
Smelten en de te nieute [niet] doen ons sonden,
Dat wi in den hemel verfroyen [verblijden] moeten,
Daer nemmermeer doot en wort vonden. (22)
En misschien is het contrast tussen het hemelse eeuwige leven en het aardse
kortstondige bestaan nog versterkt door de sneeuwpop een joodse muts te laten
dragen. Die suggereert de tegenstelling tussen `ecclesia' en `synagoge', vaak
verbeeld in de middeleeuwen om het ware geloof scherp af te zetten tegen het
heidense der joden.
Deze confrontatietechniek blijkt ook op andere bladzijden van dit handschrift tot
de favoriete vormgevingsprincipes te behoren. De geheiligde hoogtepunten die
het eeuwige leven markeren, worden ironisch verduidelijkt door hun meest
bizarre tegendeel op te voeren. Het sterkst werkt dat op de bladzijde waar in
rijmgebed de essentie van de geestelijke `minne' beschreven wordt, die Vader,
Zoon en Heilige Geest tot Drieëenheid bindt. Daaronder staat in de marge een
afbeelding van twee anaal copulerende apen. En daarmee is de hoogst denkbare
vorm van liefde extreem gecontrasteerd met de laagste vorm daarvan op aarde:
dierlijk (redeloos) en homoseksueel, zondiger kan het niet.
Elders toont een miniatuur het zeer lang uitgestrekte lichaam van Jezus in het
graf, in de marge geconfronteerd met een koddig, in een halve S-bocht gedraaid
mannetje dat als het ware in zichzelf terugkeert. Deze lichamelijke oppositie in
houdingen valt goed te interpreteren als opperste beschikbaarstelling van de
Verlosser ten bate van de mensheid versus de aardse introvertheid van zondige
schepsels. Ook is er een dwaas mannetje, dat hoogst verwonderd om de lijst van
een miniatuur met het Heilig Kruis de lezer aanstaart. Is dat niet de maximale
uitdrukking van aards onbegrip ten overstaan van de betekenis van Jezus'
kruisdood? (23)
Veel van dergelijke marginalia, ook in andere handschriften, zijn minder direct te
betrekken op de teksten die zij begeleiden. (24) Maar alle vertegenwoordigen ze
een tegenwereld, vol platvloerse alledaagsheden en karikaturaal uitgebeelde
taferelen die verwijzen naar de Omgekeerde Wereld. Het meest verwarrende
daarbij is voor ons, dat humor vaak zo'n nadrukkelijke rol speelt. Al lachend
moet men doordrongen raken van de meest universele waarheden, volgens die
zo krachtig door bedelmonniken ontwikkelde beleringstechniek.
Minder is die te herkennen in de literatuur, wanneer de ideale wereld volgens
Gods bedoelingen slechts per implicatie aanwezig is of summier wordt aangeduid. Dan blijft het portret van de tegenwereld over, die ons zo gauw verleidt
tot het vaststellen van realistisch middeleeuws leven. Een Middelnederlandse
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boerde (komische versvertelling) spreekt over een man, die zijn vrouw betrapt
met de pastoor. Het overspelige stel legt hem echter uit, dat hij dood is en
hoognodig afgelegd moet worden. Aldus geschiedt. En terwijl het liefdespaar
vrolijk doorgaat, moppert de quasi-dode man vanonder zijn zweetdoek dat hij
die paap van zijn vrouw zou sleuren als hij niet dood was! (25)
Deze anekdote is zeer verspreid in de Westeuropese literatuur van de late
middeleeuwen. De Nederlandse variant is voorzien van een uitvoerige moraal,
geheel in de zin van de eerder besproken traditie: met humor lering verschaffen.
In dit geval volgt die uit de schets van een omgekeerde wereld, waarin dwaze en
slappe mannen zich laten temmen door kwaadaardige feeksen van vrouwen en
waarin priesters de schijnheiligheid zelve zijn. Dat is niet bedoeld als een greep
uit het dagelijkse leven van de middeleeuwen - Priester Doet Het Met Getrouwde
Vrouw -, maar als contrastieve propaganda voor het leven zoals God dat
bedoelde: orde, harmonie en ware liefde in het gezin op aarde, met de priester
als intermediair naar de hemel.
De Middelnederlandse tekst geeft ook nog een signaal in de richting van die
betekenis door deze sukkel van een man te voorzien van de naam Lacarise.
Daarmee wordt verwezen naar de bijbelse Lazarus, die door Jezus weer tot
leven gewekt werd. De naam valt vooral op, omdat hij nooit een gewone
persoonsnaam geworden is in de middeleeuwen, in tegenstelling tot al die
overige bijbelnamen. Dat komt door die andere Lazarus in de bijbel, de schurftige
bedelaar die zijn naam aan de gevreesde ziekte van de melaatsheid zou geven,
`laserie' .
Lazarus, de broer van Martha en Maria, werd vier dagen na zijn dood weer tot
leven gewekt en stond op uit zijn graf. (26) Deze wonderverrichting van Jezus
vertegenwoordigt de ideale wereld en wil inzicht geven in de betrekkelijkheid van
de aardse dood, zoals nog bevestigd zou worden door zijn eigen Opstanding. De
dood is niet meer dan een slaap, een toegangsdeur tot het eeuwige leven. In de
middeleeuwen raakt men geobsedeerd door deze superieure toverij van het
christendom, waarmee dat zich verre verheft boven de bestaande rituelen van
Germaanse en Keltische oorsprong om de bedreigingen van de natuur te
weerstaan.
Op basis van de talrijke gevallen van opstanding uit de dood die in de bijbel
beschreven worden, komt een krachtige propaganda tot stand in het kader van
f ensief . Menig heilige krijgt dit wondervermogen ook
het kersteningsof.
toegeschreven. En zulke modellen dwingen tot het zoeken, vinden en geloven in
eigentijdse herhalingen in de eigen omgeving. Daarom behoort het weer tot
leven komen na de dood tot de favoriete mirakelen in bedevaartsoorden, soms
al verkregen na de meest eenvoudige smeekbede. (27)
Zo'n wederopstanding wordt in 1400 ook afgedwongen door ketterse flagellanten (geselaars), die in Heusden aan de Maas rondtrokken in geselprocessie.
Daarmee negeerden ze het verbod van de kerkelijke en wereldlijke overheden,
die hierin niet ten onrechte een directe aanval op de maatschappelijke orde
zagen, aangezien deze broeders elke hiërarchie of klerikale zeggenschap
ontkenden. Ze worden gearresteerd en hun leider, een zekere Roeland, krijgt de
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doodstraf terwijl de anderen er met een geldboete vanaf komen. Na zijn executie
graven Roelands volgelingen zijn lijk echter op en zetten het midden op straat
overeind, `alsof hij weer leefde', zoals het verslag zegt. (28)
De Lacarise uit de boerde legt in de tegenwereld van die verstekst de omgekeerde
weg af. Grappig, en naar ons gevoel zeker blasfemisch om zo'n onnozelaar de
naam van Lazarus te geven. Maar dan miskennen we de drijvende kracht van
het komisch of indringend confronteren van de bedoelde wereld met een
tegenwereld om die echte wereld in al haar glorie te exposeren. Lacarise gaat
van leven naar een (schijn)dood, en Lazarus van (schijn)dood naar leven. En de
onbenul wordt geteisterd door een kwaadaardige vrouw, terwijl Lazarus zijn
herleven juist dankt aan de inspanningen van zijn beide zusters, die Jezus bij
herhaling smeekten om te komen.
Steeds weer laten wij ons op het verkeerde been zetten door dat luidruchtige
gebruik van humor bij deze beleringstechniek, die kennelijk onder luid gelach in
praktijk werd gebracht. Maar er is veel meer aan de hand dan zomaar een
grapje, volgens sommigen nog heel misplaatst ook. Het contrasteren van de
bedoelde wereld naar Gods Schepping, helaas gecorrumpeerd door de Zondeval,
met de `realiteit' van de bestaande tegenwereld geregisseerd door de duivel en
zijn trawanten, behoort tot de voornaamste vormgevingsprincipes van middeleeuwse literatuur en kunst.
Leggen zulke beginselen ook gedrag op? In de Hessische Landesbibliothek in
Darmstadt wordt een exemplaar bewaard van de Twispraec der creaturen, in
1482 gedrukt door Gerard Leeu in Gouda. Deze leerzame, fabelachtige
verhandeling over de dieren in de natuur is fraai uitgegeven, op groot formaat
en met vele houtsneden. Het drukkersadres aan het slot, onder de wapens van
de stad Gouda en Leeu, lijkt wel van een zekere trots op het verrichte karwei te
getuigen:
Hier is voleyndet bider gracieti Goods een boec ghehieten dialogus
creaturarum, dat vol is van ghenoechlike fabulen, die oeck profitelic sijn
tot leringhe der menschen. Ende is volmaect ter Goude in Hollant bi mi
Gheraert Leeu, prenter ter Goude, op Sinte Jans Baptisten avont in
junio, int jaer M CCCC LXXXIJ.
Meteen daaronder is door een eigentijdse lezer en/of bezitter van dit exemplaar
de volgende tekst geschreven: `cont wyck // stront slyck'. Dat wil zoveel zeggen
als: ga uit elkaar, kont, dan volgen er uitwerpselen. En daarmee worden al die
fraaie, leerzame verhaaltjes geconfronteerd met de verdelgende werkelijkheid
van de tegenwereld. Misschien gebeurt dat hier wel wat agressief, want zeker de
laatmiddeleeuwse strontfolklore werd van stal gehaald om te denigreren en de
miserabele aardsheid van het dagelijks bestaan in herinnering te brengen. In
ieder geval markeert deze gebruiker van de tekst de grenzen van de voorgaande
lering, die daardoor des te scherper oplicht. (29)
Het model voor deze contrasten tussen hemelse wereld en aards bestaan is
neergezet door Augustinus. Door de civitas terrena (aardse staat) te plaatsen
tegenover de civitas dei (goddelijke staat) betoogde hij, dat de heerlijkheid van
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het eeuwige bestaan slechts kon blijken uit een navrante schildering van de
verdorvenheid van het aardse leven. God wist van het kwaad dat op aarde zou
ontstaan, dus heeft het een betekenis. Slechts door het kwaad kan de schoonheid
van de schepping blijken. Of anders gezegd: zonder kwaad is het schone
onzichtbaar.
Die opvatting over de werking van het contrast ontleende hij aan de klassieke
retorica, de kunst van de welsprekendheid waarmee hij was opgegroeid. Daar
ligt de grond voor de uitbeelding en beschrijving van al die realistisch aandoende
uitbundigheden en scabreuze karikaturen; ze moeten het tegendeel met des te
meer glans doen uitkomen:
Door zulke tegenstellingen met elkaar te confronteren ontstaat een hogere
schoonheid in het verhaal. En op die manier is er ook schoonheid in de
beschrijving van de geschiedenis van de wereld door tegenstellingen
tegenover elkaar te plaatsen: een soort welsprekendheid in gebeurtenissen
in plaats van met woorden. (30)
Het is tragisch dat nu juist de bordpapieren produkten van deze techniek zo vaak
en zo graag worden aangezien als directe getuigenissen van woest middeleeuws
leven, dat voor de moderne mens een nostalgische echo vormt van een in
technologie verdronken vrijheid. De middeleeuwse literatuur is dienstbaar en
levert op bestelling idealen, ook in negatief, ten einde de positieve scherper te
laten oplichten. Aan het eind van de middeleeuwen wordt zij gedirigeerd door
burgers te midden van en vanuit hun nieuwe milieu, dat van de stedelijke
samenleving. En het kon moeilijk anders zijn dan dat zij volgepropt werd met
modellen en leefvoorschriften, die deze nieuwe vorm van samenleven moesten
legitimeren, propageren en voorzien van glans en aanzien.
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Het roerend verhaal van het Indiaanse meisje Yarico
en de Engelsman mr Inkle
J.P. Guépin (Amsterdam)
Het leek me geschikt om speciaal voor de Neerlandici die buiten de muren van
Holland verkeren, een onderwerp te kiezen dat uitgebreid in een boek behandeld
wordt dat in de Nederlandse bibliotheken ontbreekt, over een gedicht dat in niet
veel bibliotheken buiten Nederland te vinden is. Het gaat om een stichtelijk
verhaal van Steele uit de Spectator van 1711 en de bewerkingen van dat
verhaal, waartoe ook een Latijns gedicht van Hoeufft behoort uit 1783, dat ik
voor deze gelegenheid vertaald heb.(1)
Jan Hendrik Hoeufft (1756-1843) stamt uit een zeer aanzienlijke familie. Hij
volgde de Latijnse school in Dordrecht en in Den Haag, hij sloot zijn schooltijd af
op zijn vijftiende met een oratie. Zijn vader vond hem toch te jong voor de
universiteit en liet hem nog twee jaar privé-onderwijs volgen. Hij ging in 1773 in
Leiden rechten studeren, promoveerde in 1777, werd in 1780 advocaat in Den
Haag, in 1784 lid en in 1787 voorzitter van het college van Achten in
Dordrecht; in 1793 vestigde hij zich in Breda als ambteloos burger.
Naast zijn eigen gedichten gaf hij de verzamelde (Latijnse) gedichten uit van Van
Santen met een biografie, hij vervaardigde een geschiedenis van de Nederlandse
Latijnse literatuur in epigrammen, hij publiceerde goede emendaties op Latijnse
dichters en ook bijdragen tot de bestudering van de volkstaal waaronder een
Proeve van Bredasch Taaleigen. Hij verzamelde munten en penningen en
legateerde een som geld, het Legatum Hoeufftianum, om de aanmaak van
gouden penningen te bekostigen waarmee jaarlijks een gedicht in het Latijn
werd beloond. Tot voor kort : het geld schijnt nu op te zijn.(2)
De hier behandelde elegie hoort tot het genre `heldinnebrieven', navolgingen
van de Heroides van Ovidius (43 voor tot 18 na Christus). In het merendeel van
de Heroides schrijft een heroïne een brief aan haar afwezige minnaar, omdat ze
verstoten of in de steek gelaten is, zoals Briseïs aan Achilles, Phaedra aan
Hippolytus, Oenone aan Paris, Hypsipile en Medea aan Jason, Dido aan
Aeneas...
Je voelt nu de verleiding al opkomen om een antwoord te bedenken, van
Aeneas aan Dido bij voorbeeld, of je berijmt een brief van Eloïse aan Abelard
(dat deed Alexander Pope in 1717), of je laat gestorvenen waarschuwingen
uiten vanuit de hemel, en de bijbel levert uiteraard stof voor Heroides Sacrae.
Heldinnebrieven worden als het ware over de schouder van de schrijfster
meegelezen en horen dus tot het soort afgeluisterde confidenties, die de
liefdeselegie kenmerken. De heldinnebrieven zijn het soort liefdespoëzie dat in
de negentiende eeuw als bij uitstek theatraal en kinderachtig verworpen werd.(3)
Eerst de historische kern van het verhaal. Die is te vinden in een geschiedenis
van het Bovenwindse eiland Barbados.( 4) De schrijver Ligon vermeldt dat hij op
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zijn plantage een mooie en voorname Indiaanse vrouw bezat, Yarico, die
weigerde kleren te dragen en die een kind had van een christelijke bediende. Ze
was afkomstig van Guyana. Een Engels schip had daar een aantal mannen aan
land gezet om te foerageren en die werden door de Indianen gedood en
gevangen, behalve een, die door Yarico uit liefde op het eerste gezicht verborgen
was gehouden, totdat de twee opgehaald werden door de bemanning van het
schip. De jonge Engelsman vergat dat hij zijn leven aan het meisje te danken had
en verkocht haar als slavin.
Het is duidelijk dat een vaardig verteller de onbekende christenbediende, vader
van haar kind, met de ondankbare Engelsman zal versmelten, zodat de Engelsman zijn prijs kan verhogen omdat Yarico zwanger is. Dan moeten ze een tijd als
minnaars samengewoond hebben in het oerwoud...
Zo brengt Richard Steele de anekdote in de Spectator van 13 maart 1711. De
situatie is nu als volgt: Arietta ergert zich op een salon aan een man die zijn
opinie over de meinedigheid en algemene lichtzinnigheid van vrouwen illustreert
met citaten uit toneelspelen en liedjes en eindigt met het krasse verhaal van de
weduwe van Ephesus (Petronius Sat. 111-112), de vrouw die van plan was
geweest om in de grafkelder van haar man de hongerdood te sterven, maar die
zich door een soldaat die in de buurt drie gekruisigde misdadigers moest
bewaken had laten verleiden, niet alleen om met hem naar bed te gaan, maar
ook om het lijk van haar man aan het kruis te hangen, nadat het lijk van een van
de gekruisigden door de begrijpelijke onachtzaamheid van de soldaat gestolen
was...
Arietta beschouwt deze grappen als een belediging voor haar sexe en gaat ons
nu het verhaal vertellen zoals ze het onthouden heeft uit dat reisverhaal van
Ligon; ze geeft zelfs de paginering erbij. Hoeuf f t is een van de velen die naar
aanleiding van dit verhaal in de Spectator een heldinnebrief gedicht heeft. Het
luidt in parafrase:
De tweeëntwintig jarige mr Thomas Inkle zeilde op 16 juni 1647 op de
Achilles naar West-Indië om daar geld te gaan verdienen. Zijn vader had
hem geleerd op voordeel te letten en de natuurlijke impulsen van zijn
gevoelens tegen te gaan. Hij had een aangenaam uiterlijk, een blozende
gelaatskleur en blonde krullen die losjes over zijn schouders vloeiden. De
Achilles ging voor anker in een baai, onze held ging mee foerageren, de
meesten werden door Indianen gedood, hijzelf vluchtte het bos in. Daar
holde een Indiaans meisje vanuit een bosje naar hem toe, ze bevielen
elkaar, hij was geboeid door haar naaktheid, zij door zijn kledij en
huidskleur. Ze bracht hem naar een grot, waar ze hem fruit te eten gaf en
leidde hem naar een stroom om te drinken. Ze was verrukt van de
tegenstelling tussen de kleur van zijn haar en die van haar vingers, ze
maakte zijn hemd open en moest er om lachen dat hij zijn borst bedekt
hield... Ze maakten een eigen taal waarin hij haar beloofde dat hij haar
naar Engeland zou meenemen, ze zou in zijde gekleed gaan en rondrijden
in huizen die getrokken werden door paarden zonder last te hebben van
wind en regen...
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Yarico ontdekt een schip dat naar Barbados vaart. De heer Inkle bezint
zich tijdens de overtocht op de tijd die hij verdaan heeft zonder winst en
verkoopt Yarico in Barbados aan een handelaar. Yarico vertelt hem dat ze
zwanger is, hij verhoogt zijn prijs.
Nu, daarmee hebben we in één anekdote heel wat progressieve grieven van de
laatste tweehonderd jaar bij elkaar. Ten eerste het met zoveel woorden door
Arietta aan de orde gestelde verschil tussen de opofferende trouw van de vrouw
tegenover het berekenende egoïsme van de man. Vandaar dat in het begin
vooral dames zich door het onderwerp lieten inspireren, van de eerste poëtische
vertelling uit 1734 tot de eerste heldinnebrief, door The Right Hon. Countess of
xxx uit 1738. De populariteit van het verhaal bereikt een hoogtepunt - ook in
Frankrijk en Duitsland - tussen 1760 en 1800.
De mogelijkheden tot ontwikkeling van het thema waren zo rijk, dat het louter
feministisch perspectief eigenlijk meteen al werd opgegeven. Interessanter werd
voorlopig de tegenstelling tussen de edele wilde en de beschaafde en dus
hypocriete christen, als onderdeel van het onmenselijk systeem van uitbuiting
van de slavernij. En die bezwaren kun je weer op Engeland toespitsen, zoals
Hoeufft gedaan heeft ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog en onze
overwinning bij de Doggersbank (1781).
Een dichter buit de mogelijkheden van het genre uit. De heldinnebrief geeft een
vrouw de gelegenheid haar grieven naar voren te brengen en dan leg je vanzelf
de nadruk op emoties, net zoals in de roman in brieven. Maak je er een tragedie,
een opera of een ballet van, dan wordt Yarico vanzelf actiever en ze raakt
vanwege de spanning in gevechten verzeild waarbij de kogels haar om de oren
vliegen. Ze wint en neemt wraak op Inkle. Het gaat dan gewoon om het
amusement en je kunt een opera of een ballet gemakkelijk goed laten eindigen
met het huwelijk van de twee. Ik ga er niet verder op in; wijs alleen op de roman
van prins Lucien Bonaparte in twee delen uit 1795; en op de vertalingen in het
Nederlands van bewerkingen van Gellert, Gessner, Colman en Chamfort.
Nu het gedicht van Hoeufft.t. Het is, wat onderwerp betreft, ach tt iende-eeuws.
De stijl is daarentegen zuiver Ovidiaans klassiek: de brief is keurig in disticha
verdeeld met een tweele tt ergrepig woord aan het slot van de pentameter
(uitzondering vs 82). In het pathetische slot krijgen we van vs 99 tot het eind een
periode, twee bijzinnen ingeleid met `cum', uitlopend in een dubbele apodosis in
het laatste couplet: wanneer... wanneer... dan, voorspel ik, zul je begeren...
maar dan. De geledingen zijn weer keurig geordend in couple tten. Zo'n parallel
geordende periode is kenmerkend voor het kunstproza van Cicero en daarom
niet poëtisch. Hoeufft heeft de zinsparallellie in de woordvolgorde goed
verdoezeld, zie de plaatsing van het tweede `cum' in vs 101 (maar hier zijn de
twee elisies lelijk). Ikzelf heb de retorische opbouw in mijn vertaling helemaal
doorkruist.
De elegische maat was de lievelingsmaat van de Neolatijnse dichters. De
heroïsche maat (louter hexameters) verleidt tot wijdlopigheid; hier krijg je een
serie keurig afgesloten epigrammatische gedachten. Ik weet er geen beter
equivalent in het Nederlands voor dan de alexandrijn, met caesuur en afwisselend
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slepend en staand rijm. Mijn rijmschema heeft tot gevolg dat ik nu in kwatrijnen
dicht, waarvan de grenzen niet altijd met de afsluiting van een gedachtengang
overeenkomen; Yarico's relaas van de voorgeschiedenis bij voorbeeld begint op
vs 35.
Hoe staat het nu met het sentiment, de gevoelens en opinies? Zijn die achttiendeeeuws? Allerminst, ze stammen uit oudheid en renaissance, zoals het een
humanist betaamt. Hoeufft gebruikt antiek materiaal voor moderne doeleinden.
Ik zal twee gevallen behandelen, het ene betreft de deugd, het andere het
spokende geweten, waar dat ietwat misleidend werkt.
In alle heldinnebrieven van Yarico, voorzover ik ze ken uit het boek van Price,
proberen de dichters en dichteressen ervan ons medeleven gaande te houden
door Yarico het relaas van haar avontuur te laten doen, aan Inkle, die dat
verhaal niet alleen al kent, maar al genoeg blijk gegeven heeft zich er niets van
aan te trekken. Verloren moeite, dat vindt deze Yarico, 75-6.
Zij had haar kind willen opgeven, haar enige troost, om het in Engeland op te
laten voeden (91). Ze schrijft haar brief kennelijk terwijl het schip nog op de rede
ligt, maar Inkle is niet gekomen om zijn kind te stelen. Dit tegen Inkle gerichte
verwijt heeft voor de lezer een andere functie, het toont eens te meer het
deugdzame karakter van Yarico. De heidense slavin Yarico overtreft de Europese
handelaar Inkle in christelijke opofferende liefde. Hoeufft schildert het karakter
van een edele wilde, dat is zijn bedoeling.
Haar deugd lijkt filosofisch. Voor filosofen immers is de deugd zijn eigen
beloning; en dat verklaart Yarico zelf in vs 32. Dat is antiek. Maar toch, de
westerse filosofie met de daaraan vastgeknoopte christelijke traditie geeft hier de
verkeerde associatie. Als wilde heeft Yarico geen filosofische inzichten nodig,
alles vloeit voort uit haar reine gemoed. Vandaar ook (in 95-6): ze wenst Inkle
goede reis, ze is haar oude liefde niet vergeten, het zou haar geen genoegen
doen hem te vervloeken.
Haar natuur is zo edel dat ze ervan uitgaat dat Inkle een geweten heeft, zijn
kwade geweten is dan straf genoeg, vs 98: `conscia mens' . Ook hier gebruikt
Hoeufft antiek materiaal. Lucretius vindt de hele onderwereld onzin, de mens
met een kwaad geweten, `mens sibi conscia factis' is bang voor martelingen hier
op aarde (Lucr. III 1013-1023); ja, voegt luvenalis (Sat. XIII, 173 e.v.) eraan toe,
wraak heeft geen zin, want de misdadiger kan zijn straf toch niet ontlopen; 'dill
conscia facti/mens' `zijn geest die zich bewust is van het vreselijke van zijn daad'
maakt hem gek van angst en geselt hem met onhoorbare stokslagen, terwijl zijn
ziel zichzelf martelt door een onzichtbare zweep te schudden.
`Mens conscia' is persoonlijker en dus poëtischer dan het gewone `conscientia',
`medeweten', `zich bewust zijn' , `beseffen'.
De Furiën worden verinnerlijkt aan het eind van de vijfde eeuw; het geweten is
een sofistische uitvinding.(5) De moedermoordenaar Orestes werd in de tragedie
van Aeschylus op het toneel door echte Furiën achtervolgd. Nee, zegt Orestes in
Euripides' Orestes uit 408 voor Christus; de Furiën zijn mijn geweten (396)
`sunesis'; en dat besef is mijn smart (398), dit besef is de waanzin die de wraak is
voor het bloed van mijn moeder (400).(6)
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Het geweten wordt het eerst genoemd in het schrijnende geval van Orestes,
vandaar dat het zo vaak geassocieerd wordt met de meest vreselijke misdaden,
waar de helse straffen voor bedoeld waren. De vermoorde komt spoken, de
'imago' van haar onbegraven echtgenoot verschijnt aan Dido in haar slaap
(Verg. Aen. I, 353-4) en ik denk ook aan toneelspoken en aan de geest van de
op instigatie van Macbeth vermoorde Duncan die Macbeth tot razernij brengt.
Het woord 'spectrum' in vs 100 doet aan 'spectre' denken, hoewel het in
klassiek Latijn een technische - en daarom onpoëtische - term is uit de filosofie
van Epicurus voor datgene wat een beeld oproept in de geest. Spoken geven
dus de verkeerde associatie, want de beeltenis van Yarico zal Inkle tijdens haar
leven al kwellen.
Inkle, die in 43 e.v. opeens als drenkeling opduikt, de vermelding van spel en
dans van Yarico met haar vriendinnen in 57 e.v. zijn bedoeld om Odysseus en
Nausikaa in de geest te roepen. Yarico is een jageres en een jageres die door de
bossen zwerft doet denken aan een nimf, als bij voorbeeld Syrinx, die in Arcadië
door Pan verkracht werd (Ovid. Met. I, 689 e.v.).
De Arcadische associatie leidt mij naar de meer specifieke voorbeelden van
Hoeufft. In zijn Praefatio op zijn Carmina van 1805 zegt hij dat hij, volgens zijn
vrienden, uitblinkt in het soort gedichten waarvoor drie eeuwen tevoren de
Italianen Navagero en Flaminio het voorbeeld gaven.
Navagero (1483-1529), Flaminio (1498-1550) met ook nog Bembo, Fracastoro
en vele anderen, waren in de eerste helft van de zestiende eeuw dichters die, net
als Hoeufft, dichtten in het pure Latijn van de Gouden Eeuw van Vergilius en
Ovidius, en het late zilveren Latijn verachtten.
Navagero en Flaminio introduceerden het zoete Griekse epigram in het Latijn
en gebruikten het voor scènes ('incidentia', `voorvalletjes' noemde Fracastoro
ze) uit het leven op het platteland van boeren, herders en jagers. Deze gedichten
gaven in eenvoudig, helder Latijn de pure gedachten weer van eenvoudige
mensen, zoals die blijken als ze bij voorbeeld de landelijke goden geloftes doen
(Lusus Pastoralis 6 van Navagero in parafrase):
Ik, Thyrsis, heb Leucas drie kussen kunnen geven achter de heg, meer
kon niet want moeder was in de buurt. Nu wijd ik viooltjes, als dank, aan
u, Venus, en als al mijn wensen vervuld zijn, wijd ik een mirtetak en
mezelf en mijn kudde aan u.
Het mooiste voorbeeld van zo'n karaktertekening vind ik in een heldinnebrief
van B. Castiglione (1478-1529), de schrijver van De Hoveling.(8) Het gedicht
heeft de vorm van een brief die zijn zestienjarige vrouw Ippolita hem, die in
1517 als ambassadeur van Mantua in Rome aan het hof van Leo X verblijft,
geschreven zou kunnen hebben. Ze vertelt hem hoe ze zijn portret toespreekt en
hoe hun zoon zijn vader erin herkent (het is het portret dat Rafaël schilderde), ze
waarschuwt hem voor de mooie meisjes van Rome. Door zo, als blijk van zijn
liefde, in de huid van zijn liefhebbende vrouw te kruipen, laat de dichter zien hoe
lief Ippolita is, ze verraadt haar zuivere gevoelens door haar bezorgdheid.
Ik heb aangetoond dat Starings 'Herdenking' in de traditie van deze Lusus
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Pastorales, `herderlijke genoegens' van Navagero en Flaminio thuishoort" en in
het oktobernummer van De Revisor (1993/5) staat een stuk met aan de maan
gerichte gedichten, waarin ik laat zien hoe stuntelig de jonge Bellamy een
epigram van Flaminio varieerde.
Welnu, in die school heeft Hoeufft geleerd het pure karakter van Yarico te
tonen. Hierin is hij zestiende-eeuws, vandaar ook dat hij minder lawaaierig is
dan Ovidius, wiens bovenmenselijke heldinnen druk bezig zijn met verwijten,
dreigen, argumenteren. Hier heerst landelijke eenvoud, hier is een zuivere ziel
aan het woord. Ik noem bij wijze van contrast een schrijver die bepaald niet goed
is in karaktertekening: Feith. Bij een andere gelegenheid zal ik laten zien hoe
Hoeufft in een andere heldinnebrief Feiths Them i re verbeterd heeft door de
heilige eenvoud van een kindermoordenares te schetsen.

Noten
(1) Price, L.M. Inkle and Yarico Album. Berkeley : Un. Cal. Press, 1937; het voor mij
naar de KB gezonden exemplaar kwam uit de Case Western Reserve University
FreibergerLibrary, Cleveland, Ohio. Hetgedichtstaatin : J.H. Hoeufft, Pericula Poetica.
1783, p. 32 e.v. en in zijn verzamelde werken, Carmina. Breda, 1805, p. 22-25.
(2) Wie in het Nederlands wat wil lezen over Latijnse poëzie in verband met de roem van
de klassieke filologie, waaronder ook over de late dichters, kan gegevens bij elkaar
sprokkelen uit Collot d'Escury, Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen, met
Aantekeningen en Bijdragen, IV, 1824, of mijn Typisch Nederlands, de Latijnse
Poëzie. Groningen : STYX, 1993 lezen, met mijn Het Humanisme, 1350-1850, Baam :
Ambo, 1993.
(3) Dórrie, H. Der heroïsche Brief, Bestandsau f nahme, Geschichte, Kritik einer

humanistisch-barocken Literaturgattung. 1968. Het is een onder de last van zijn

eruditie bezweken boek. "Yarico & Inkle" wordt besproken op p. 227-231 en bij de
behandeling van de heldinnebrieven van Hoeufft op p. 276-7.
(4) Ligon, R. A True and Exact History of the Island of Barbadoes. 1657 (reprint Cass
Library of West Indian Studies, I1, 1970), p. 54-55.
(5) Chadwick, H. art. Gewissen, Reallexikon f iur Antike and Christen tum X, 1978, kol
1025 e.v., 1038 e.v. over "Entmythologisierung" der Furiën.
(6) Dover, K.J. Greek popular Morality in the Time of Plato and Aristotle. 1974, p.
225 maakt de smart en de waanzin los van het geweten, want, zegt hij, geen Griek zou
willen pretenderen dat geweten en berouw alléén het lijden veroorzaken. Toch is het
zo.

(7) Mijn : De Kunst van Janus Secundus. 1990, hfst, 4.
(8) In Perosa, A., Sparrow, J. Renaissance Latin Verse, an Anthology. 1979, p. 196
e.v., onvertaald. De tekst van dit gedicht en van de belangrijkste andere puristische
dichters is te vinden in de populaire bloemlezing Carm ina Duinque Illustrium Poetaru m, eerste druk : Venetië, 1548.
(9) Mijn : Starings 'Herdenking', III, Rustieke geloften sinds de zestiende eeuw, De Revisor
1984, 4, blz. 64 e.v.
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Brief van Yarico, een Indiaans meisje,
aan de Engelsman Inkle
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Geachte Inkle, een slavin schrijft u, die trouwens
uw Yarico was, toen we hielden van elkaar.
Wanneer u in mijn b ri ef wellicht iets onbehouwens
ontwaart, vergeef me dan, ik ben maar een barbaar.
Ik ben wel een barbaar en zonder omgangsvormen;
Europeaan ben ik goddank in geen geval.
Als de beschaving u, en anderen, zo misvormde,
hoe goed de eenvoud die ik ken me dan bevalt.
Toch placht u vaak een land te p rijzen om zijn zeden,
een land mij onbekend, u noemde 't Engeland.
Ik was te argeloos, en had een goede reden:
wie liefhee ft ziet meestal de ander als verwant.
Ik was gelukkiger als ik was omgekomen
tijdens een drijfjacht in de bossen op een zwijn,
dan zou ik als slavin geen zweepslagen bekomen,
dan zou ik niet bevreesd voor harde blikken zijn.
Wat heb ik dan misdaan, een straf als deze waardig;
een harteloze te beminnen : zie mijn fout.
Uw voorgespiegel, uw gevlei, al dat kwaadaardig
gelieg, had ik dat maar niet zo naïef vertrouwd.
Ik had niet voor uw trouwbelofte moeten zwichten,
toen u uw zijde naast de mijne had gevleid;
ik gaf mijn bruidschat, maar u liet zich niet verplichten;
u bent alleen de schuld van deze slavernij.
Dit heet dan mijn karos, met schimmels aangespannen,
dit heet dan mijn bordes, met een fronton verfraaid,
dit heet dan het collier, dat om mijn hals zou hangen,
en alles waar u mij gemeen mee hebt gepaaid.
Dit is uw wederdienst voor 't redden van uw leven,
dat, erger dan de dood, u me in de boeien sloeg.
Toch ken ik geen berouw, al heb ik dit gekregen;
een rein gebleven geest beloont zichzelf genoeg.
Blij blijft de heugenis aan het oprecht genieten,
die tijd dat u bij mij gastv rijheid ondervond.
Ik ging een keer op jacht, gewapend met mijn sp ri eten
en zwierf door 't duister van het groene oerwoud rond,
toen zich op zee opeens gezwollen golven vormden,
een stortbui viel omlaag, de wolken leegden zich,
en tussen 't kraken van de donder huilden stormen,
het donker werd slechts van de bliksemschichten licht.
Er bleek een schoener op een klip te zijn gevaren,
die als de buit der zee terstond ten onder ging.
Ik stond verbijsterd naar dat tafereel te staren toen kwam u plotsklaps in mijn buurt, als drenkeling,
u strompelde maar net op wankelende benen.
Ik was de enige, ik heb u onderstut,
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ik werd geroerd en uit gastvrij respect voor vreemden
bracht ik u onvervaard naar de familiehut.
Ik les met wat ik put uit sprankelende rivieren
uw dorst, uw honger stilt de eigen tuinde rij.
Ik laat u rusten op het vel van wilde dieren,
uw plunje ruil ik voor ons eigen soort kledij.
Terwijl ik uw vuurrood gekleurd gelaat bewonder,
dat afsteekt tegen 't wit, kenmerkend voor de rest,
en 't golvend gouden haar vind ik ook heel bijzonder,
voel ik hoe onverhoeds een gloed mijn boezem prest.
Ik maal er niet meer om naar schelpen te gaan zoeken,
met mijn vriendinnen braaf te spelen, nee ik denk
er zelfs niet aan met hen de dansplaats te bezoeken,
ik baad me niet meer aan het strandje in een slenk.
Ja, ik he ri nner mij, hoe het wel zeven dagen
geduurd heeft voor ik weer het wild van 't leger joeg,
'k werd ziek, zodat de slaap pas met de dag kwam dagen,
en voor mijn maaltijd was één hapje al genoeg.
En in uw aangezicht heb ik mijn oog geloken,
mijn stem zei wat niet mocht gezegd; 'ik houd van u',
en u was leek het ook niet van gevoel verstoken,
dat u in hartstocht mijn gelijke was, bleek nu.
0, hoe vaak, toen u in mijn taal had leren zuchten,
had u gezworen dat u altijd bleef: van mij;
want eerder dan dat u mijn aanblik kon ontvluchten,
zouden van plaats de zon en maan verwisseld zijn.
Laat zon en maan van plaats verwisselen. Hij durfde
me te verlaten, ja, verkocht mij als slavin.
Waartoe, ondankbare, poog ik u te vermurwen,
alsof ik dacht dat iets vermocht tegen u in ?
U die niet al mijn trouw, niet al mijn zorg kon deren,
wordt zo iemand geroerd, als ik mijn hart ontbloot ?
Maar, denk ik, de natuur moet u toch wel bekeren,
de vrucht, o medelij, geboren uit mijn schoot.
Wat d rijft u zo verhit in eigen vlees te woeden,
dat u uw eigen kind mijn slavenlot opdringt ?
Jou, zal ik jou, mijn kind, ooit v rij op kunnen voeden,
als men je enkels straks met ketenen om ri ngt,
opdat als loon voor de geneugten van de B ritt en,
jij niets dan walging voor een hard bestaan verkrijgt ?
Jij die het uiterlijk van vader zult bezitten,
win door karakter van het lot dat je bedreigt.
Troost jij je moeder maar door 't slavenlot te delen,
en kus de tranenvloed die van haar wangen glijdt.
Vertraagt hij zijn vertrek om jou toch nog te stelen ?
Ik ben voor zulk een p rijs blij met mijn eenzaamheid.
Ik heb vergeefs gehoopt, ik zie de zeilen bollen
de wind voert Inkles schip en mijn gebeden heen.
Een goede reis ! Ik blijf je eeuwig liefdevolle,
zonder vervloekingen en innerlijk sereen.
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Waarom zou ik een bui met opgezweepte golven
oproepen waar je geest zijn eigen straf al kent,
wanneer je hart altijd door schuldgevoel bedolven
een stoet gedrochten ziet die op dat hart af rent;
mijn beeld verschijnt om jou tot ommekeer te nopen,
hij zal je rust gestaag verstoren nacht en dag.
Ik profeteer dat je belooft mij vrij te kopen,
maar dan is al de dood het eindpunt van mijn smart.

Iaricus, puellae Americanae,
ad Ynclum, Anglum, Epistola.
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Quae legis, Yncle, tibi mittit nunc serva, sed ante
Pectoris Iárico pars bene magna tui.
Si quid in his cernes inculti forte tabellis,
Scribenti ignoscas, barbara quippe fuit.
Barbara certe ego sum, sed quae non fallere novi,
Non Europaeos dissimulare dolos.
Ut tibi, si reliquis sic artes pectora formant,
Quantum rusticitas anteferenda fuit!
Et tamen hi mores iactari saepe solebant,
Terraque, nescio quae, saepe Britanna tibi.
Credulitas nocuit, nocuit fallacia amantis
Pectora pectoribus assimilasse meis.
Felicem, notas cingenti indagine silvas
Vita mihi patriis si periisset agris!
Sic non servitium, sic non ego verbena nossem,
Nec tremerem nutus Jura iubentis hen.
Quid potui poena dignum committere tanta?
Diligere ingratum maxima culpa fuit.
Non ego debueram, quarum tibi copia, fictis
Credere blanditiis, illecebrisque tuis.
Non ego, pollicitis thalami decepta iugalis,
Debueram laten conseruisse latus.
Haec dos pacta mihi! quamquam non dos mihi pacta,
Solus at ingratae to mihi causa viae.
Haec rota me niveis vectura per oppida bigis!
Haec trabe marmorea conspicienda domus!
Haec gemmata meo gestanda monilia collo,
Quaeque mihi falsus plura spopondit amor!
Talia servatae redduntur praemiae vitae,
Cogar ut heu! letho deteriora pati?
Talia reddantur, vel sic non poenitet acti;
Ipsa satis pretium mens generosa sibi.
Ut meminisse iuvat, quam me sincera voluptas
Contigit, hospitium te subeunte meum!
Forte perrabam, iaculis armata, f erarum
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Tesqua, ubi frondosis silva stat alta comis;
Cum sublto tumidis agitatur fluctibus aequor,
Et gravis effusa decidit imber aqua.
Auditur tonitrusque fragor stridorque Notorum,
Nec lux ulla, nisi fulminis igne, micat.
Haud procul apparet scopulis allisa canna,
Irato spolium mox peritura man.
Dum trahit attonitam peregrinae machina formae,
Ante oculos astas naufragus ecce meos!
Vix pede semianimis titubanti membra trahebas,
Nec, me praeter, opem qui tibi ferret, erat.
Commoveor, mox et (pietas me sola iubebat)
Te duco ad patriae rustica tecta casae.
Limpidulique sitim pello tibi fluminis undis,
Et facili victu, quem dabat herba, famem.
Membra quibus ponas, sternuntur terga ferarum,
Pro madidis sicca corpora veste tego.
Interea insolitum vultus mirata ruborem,
Quique notat niveus caetera membra color,
Aureolasque comas ignoto more fluentes,
Nescio quam sensi serpere in ossa facem.
Non iuvat aut pictas in litore quaerere conchas,
Aut socias inter ludere, ut ante, meas.
Non socias inter solitas duxisse choreas,
Non mans, aut fluvii, tinguere membra vadis.
Quin etiam memini, me septem ex ordine luces
Aegrotam nullas exagitasse feras.
Membra tegit macies, linquitque cubilia sommus;
Appositum libat vix mihi lingua cibum.
Adque tui aspectum demittens lumina vultus,
Vox mea quod nequiit dicere, dixit `amo' .
Tu quoque visus eras duro non pectore natas,
Tu quoque fervores aequiparare meos.
0 quoties, nostrae postquam data copia linguae,
Me fore iurasti tempus in omne tuam!
Quam poterim vultus, dicebas, linquere amatos,
Ante suas vertent Lunaque Solque vices.
Lunaque Solque vices vertant; non linquere tantum
Sustinuit; servam vendit amator hero.
Haec tamen ante oculos tibi quid, male grate, repono,
Duritiem flecti ceu rata posse tuam?
Quem non tanta fides, tantus non molliit ignis,
Huic valeant nadi frangere corda soni?
At, puto, natura saltem stimulante movebit
Heu male fecundi flebile ventris onus.
In tua quid saevire iuvat te viscera, nostrae
Sortis et infantem reddere participem?
Tene ego, tene, infans, emittam in luminis auras,
Ut vix nata gerat vincla pudenda manus.
Ut, pro deliciis telluns mille Britannae,
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Immineant vitae taedia mille tuae?
Tu, solo referens vultu, non pectore, patrem,
Ingenuo fati pectore vince minas.
Iniustam et mistirae sortem solare parentis,
Udaque basiolis lumina terge piis.
Aut sine me comitem si te ducturus abire
Differat, hoc pretio te caruisse iuvet.
Vana precor; rapidis iamiam turgentia vela
Flatibus, Yncle, ratem votaque nostra ferunt.
I felix! non sic sum priscae oblita f avillae,
Ut libeat capiti dira vovere tuo.
Et tibi quid nimbos, quid tristes imprecer undas?
Conscia supplicium mens erit ipsa sibi.
Cum tibi perpetui lacerabunt pectora morsus,
Et spectra horrendis prodigiosa modis;
Mille tibi obiiciet mea cum periuria imago,
Perturbans requiem nocte dieque tuam;
Vaticinor, cupies me quolibet aere redemptam;
At mihi iam letum meta doloris erit.
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Taal en

filosofie

W.A. de Pater (Leunen)

De tijd dat men het bestaan van taalfilosofie ontkende — wat voor dit vak
doorgaat zou ten dele incompetent uitgevoerde linguïstiek zijn, ten dele een
serie poëtische ontboezemingeno) — is nu wel voorbij. Maar over haar aard, en
vooral haar relatie tot de algemene taalwetenschap, heerst nog veel
onduidelijkheid. Daarom moge hier, voor we tot recente ontwikkelingen
overgaan, eerst een overzicht volgen van de probleemgebieden (zo men wil: van
opvattingen over taalfilosofie) die men sinds een 25 jaar onderscheidt:
1. Filosofie van de linguïstiek

Hierin vindt men filosofische reflecties op in de linguïstiek benutte noties als
betekenis, teken,(2) verwijzing, presuppositie, wetenschappelijkheid, verificatie,
enz. Deze reflecties hebben een lange en niet te verwaarlozen geschiedenis. De
filosoof kan van (o.a.) de taalkundige leren wat het is, wetenschap te bedrijven.
Maar hij lijkt beter geplaatst te zijn — als we bij dit voorbeeld blijven — om de
consequenties van de keuze voor een bepaalde wetenschapsopvatting aan te
wijzen, vertrouwd als hij is met bv. het verschil tussen empirisme en rationalisme.
Laat men (zoals L. Bloomfield) slechts publieke gegevens toe, dan heeft dit z'n
repercussies op hoe men taal opvat, nl. als een corpus van gehoorde reeksen
van klanken. Deze opvatting verschilt sterk van die van N. Chomsky
(competentie tot het genereren en verstaan van grammaticale zinnen); maar
deze werkt in zijn theorievorming dan ook met niet-observeerbare constructies
(bv. een dieptestructuur).(3 ) Ook over verwijzing — om een ander voorbeeld te
nemen — is in de filosofie reeds lang nagedacht. Men oordeelde dat `moeder' in
"Oedipus wilde met zijn moeder trouwen" rechtstreeks naar `de zaak' verwees,
nl. Jocaste, waarvan Oedipus niet wist dat zij zijn moeder was; men noemde dit
een 'de re verwijzing' . Zoals de psychologen het verhaal gebruiken is er echter
een de dicto verwijzing (of meer precies: een de dicto lezing), d.w.z. via de
intentie van het subject. Linguïsten noemen dit een kwestie van `bereik' (scope),
waar in ons voorbeeld `moeder' buiten of binnen het bereik van het `willen
trouwen met' ligt. Men kan erover twisten welke terminologie de betere is. Maar
samenwerking zou zeker gewenst zijn, daar de problemen die met dit onderwerp
samenhangen, zeer complex zijn en zowel linguïsten als filosofen aanbelangen
(verg. Seuren 1975:199-214 en Grayling 1982:64-68).
Voor de filosofie van de linguïstiek relevante publikaties zijn, in ons taalgebied,
o.a. Nuchelmans 1976, Van den Toorn 1978, Parret 1979, Kerstens/Sturm
1989 en Seuren 1990. Verder zal men het vaak van trefwoorden in filosofische
encyclopedieën moeten hebben.
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2. Linguïstische filosofie
Dit is een methode van filosoferen (over wat dan ook) die zich baseert op
taalanalyse; vandaar (en gezien de afkeer van grote synthesen) ook wel
`analytische filosofie' genoemd. Men vindt er verschillende richtingen, bv. meer
op gewone dan wel op formele taal steunend, meer metafysisch geneigd of
streng neopositivistisch, enz. Zoals reeds Aristoteles opmerkte (Metaph.
1048b 18-36) kan men wèl zeggen "Ik zie het en ik heb het gezien", maar niet
"Ik leer het en ik heb het geleerd"; dit wijst op een ontologisch onderscheid, nl.
tussen resultaat en proces. In dezelfde lijn wijst G. Ryle (1949) op het verschil
tussen `succeswerkwoorden' en `taakwerkwoorden'; slechts bij de laatste kan
men een bijwoord als `ijverig' gebruiken (men kan ijverig studeren, maar niet
ijverig weten). In hetzelfde werk wijst Ryle op het eigenaardige van de nevenschikking lichaam en ziel' : al zijn wij daar gewoon aan geraakt, ze is toch even
vreemd als die van "Ze kwam thuis in een open Mercedes en een vloed van
tranen" . De mens is nl. niet twee werelden waarover met één taal (bv. van
substanties) gesproken kan worden: alsof `kwaad zijn' voor twee parallelle
gebeurtenissen staat, nl. een soort storm van binnen en het publiekelijk met
kopjes smijten. De mens is in feite één wereld, waarover in verschillende talen
gesproken kan worden, bij woede bv. in termen van disposities en van episoden.
Zo ook heeft de ziel, evenals intelligentie, iets dispositioneels, en ze moet uit het
lichamelijk handelen gekend worden: zij is geen `ding' naast het lichaam. Men
moet dus ook niet in disjuncties denken, zoals "Ze kwam thuis in een open
Mercedes of een vloed van tranen". De fout nu zowel van behavioristen als van
mentalisten is, wèl in zulke disjuncties te denken. John Austin van zijn kant
reflecteerde op wat het is, te zeggen "Ik beloof je dat ik morgen zal komen",
hetgeen uiteindelijk tot zijn theorie van de taaldaden leidde, waarvan John
Searle de voorwaarden en taxonomie nauwkeuriger formuleerde. Geen linguïst
die daar niet van gehoord heeft. Wie de bronnen in vertaling wil raadplegen kan
terecht bij Van Eemeren/Koning (red., 1981). Reeds eerder had L. Wittgenstein
in verband met soorten taalgebruik gesproken van `taalspelen', waarmee hij de
veelsoortigheid van taalgebruik, het belang van regels en het verband met het
handelen wilde aangeven. Sindsdien vraagt men zich bv. af wat voor soort
taalgebruik het godsdienstig spreken is, en in confrontatie met de Neopositivisten welke er de empirische basis van is. Op beide vragen poogt De Pater
1970 – in aansluiting op I.T. Ramsey – een antwoord te geven; voor meer
achtergronden verg. dez. 1988. Een ander belangrijk thema is H.P. Grice's
reflectie op wat iemand meedeelt als hij op mijn vraag (!) "Ik heb geen benzine
meer" antwoordt "Er is een garage om de hoek". Hier is een `implicatuur' (nl.
dat die garage mij uit de nood kan helpen) die door een logica van de
conversatie' achterhaald kan worden (het cooperatiebeginsel en zijn maximen).
Lange tijd is de klacht, ook bij linguïsten, geweest, dat deze `logica' over vele
publikaties verspreid was. Men kan het geheel nu bijeen vinden in Grice 1989
(1-143).
Het hoeft geen betoog dat de analytische filosofie van groot belang geweest is
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en nog is voor de linguïstiek, 6ók de neopositivistische strekking (men denke aan
de eisen voor theorievorming en het streven naar interdisciplinariteit). Toch lijkt
de analytische filosofie nu over haar hoogtepunt heen te zijn; ten dele wijkt men
uit naar 'philosophy of mind', ten dele naar formele wetenschappen (met name
logica). Het loont evenwel nog altijd kennis te nemen van deze stroming. Ten
onzent beschikt men daartoe over Nuchelmans 1974 en De Pater 1984
(waarvan dez., 1989, een uitgebreide versie is). Zeer verdienstelijk zijn de Duitse
inleidingen van Hoche 1990 en Hoche/ Strube 1985. Zeer kort en goed, en
een plezier om te lezen, is Warnock 1969, terwijl Passmore 1985 ons over de
periode na 1970 informeert. De meeste klassieke teksten voor richting 2 (maar
ook enige m.b.t. richting 1) vindt men in Martinich (ed.) 1985.
3. Filosofie van de taal in engere zin
Filosofie van de taal in engere zin reflecteert op het fenomeen taal, met name
wat het betekent dat de mens een sprekend en schrijvend wezen is. (Wat is
trouwens de verhouding tussen spreken en schrijven?) Deze hoofdvraag voert
direct tot problemen als de relatie tussen taal en werkelijkheid (dé vraag van
Wittgensteins Tractatus), de verhouding tussen taal (met name specifieke talen)
en waarnemen of denken (verg. de Sapir-Whorf hypothese) en het verband
tussen de spreker en de gemeenschap (ook bestudeerd in de sociolinguistiek).
"Wie spreekt er trouwens, als er gesproken wordt?", vraagt menig continentaal
filosoof zich af (men denke aan het probleem van intertextualiteit, of van de
doorverwijzende sporen van betekenissen die zelf weer betekenaars zijn:
J. Derrida, maar ook M. Foucault, L. Althusser en J. Lacan).(4) Anderen reflecteren op de verhouding tussen zin (sentence) en zinsinhoud, de propositie. Het
is deze laatste die draagster is van waarheid, knooppunt van logische relaties en
object van propositionele houdingen. Zij kan dus vanuit verschillende
standpunten (logica, psychologie, kentheorie, ontologie) bestudeerd worden;
deze benaderingen vullen elkaar aan, zodat het belangrijk is ze te integreren
(verg. Gochet 1980). De tendens is nu zelfs er ook de vraag bij te betrekken, hoe
het menselijk brein zijn informatie opslaat en verwerkt (neurofysiologie,
informatica, enz.). Zo ontstaat wat men wel `cognitieve wetenschap' noemt;
verg. hierover Droste 1987 en Kerstens/Sturm (1989:10-49).
Een goede illustratie van taalfilosofie in engere zin biedt Roeffaers 1991, die na
de taal naar `de buitenkant' bekeken te hebben (het dualisme van taal en
werkelijkheid, leidend tot de vraag welke de bepalende pool is), de taal
`binnenstebuiten' keert door met Derrida's deconstructie het sprekend subject
buiten het centrum van het taalgebeuren te plaatsen, om ten slotte de taal
`vanbinnenuit' te onderzoeken (hoe het denken zich als talig denken manifesteert:
Hegel) en bij poëzie en esthetische ervaring uit te komen. Als zeer verschillende
voorbeelden van dit soort taalfilosofie kunnen ook het Duitse handboek van J.
Simon (1981) en het Engelse van S. Blackburn (1984) gesignaleerd worden.
De gegeven driedeling is niet ideaal. Ze steunt bv. niet op één gezichtspunt:
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linguïstische filosofie is een kwestie van methode, terwijl de rest een verdeling
naar het object is. Problemen ontstaan dan ook, wanneer analytici over taal
gaan reflecteren. Hun taaldadentheorie bv. past goed in de taalfilosofie in
engere zin, en misschien nog beter in de filosofie van de linguistiek, zoals dit ook
het geval is met Gochets reflecties over de propositie. Onze driedeling, al is ze
gebruikelijk, biedt dus niet veel houvast, zelfs niet altijd als groepering van
personen. Er blijven wel verschillen tussen de taalfilosofie zoals ze in Parijs
beoefend wordt (in onze indeling groep 3) en analytici die over bv. verificatie
reflecteren, maar dat hoeft systematisch niet veel te betekenen (is meer een
kwestie van stijl). Al moet wel toegegeven worden dat er inhoudelijke verschillen
kunnen voorkomen. Zo zijn analytici gewoonlijk wat meer optimistisch inzake
de transparantie en bepaaldheid van betekenissen dan hun continentale tegenhangers, die er zich meer van bewust zijn dat een tekst, in andere contexten
terechtkomend, aan betekenisverandering onderhevig is: de spreker is geen
meester over (de interpretatie van) zijn woord. De discussie tussen Derrida en
Searle (van 1977) is een goede illustratie van dit verschil. Er blijft dus enige
grond voor onze driedeling, maar de tendens is toch de taalfilosofie in engere zin
op te nemen in de filosofie van de linguistiek, vooral als men min of meer in-het
spoor van de analytici denkt.
Wij zien dit ook gebeuren in het meertalige handboek Sprachphilosophie (hrsg.
M. Dascal u.a.), waarvan het verschijnen — Band I in 1992 en Band II in 1994 —
hier zeker gesignaleerd moet worden. De 120 bijdragen van de diverse auteurs
(praktisch monografieën) zijn gegroepeerd rond "Personen" (Plato tot
Wittgenstein) in Band I en rond "Begrippen" in Band II. Deze begrippen blijken
vooral die van de filosofie van de linguïstiek te zijn, als trefwoorden opgevoerd.
Men vindt in dit grondige (en dure: ruim DM 1300) handboek dus geen
systematische uiteenzetting van de taalfilosofie. Andere handboeken (bv.
Nuchelmans 1978 en Kasher/Lappin 1977) behelpen zich met de aan de
semiotiek ontleende indeling in syntaxis, semantiek en pragmatiek, maar voeren
daarbuiten nog andere onderwerpen in. Mijn eigen cursustekst (De Pater 1992)
opent met een overzicht van theorieën uit onze eeuw, verdeeld over de drie
opva tt ingen van taalfilosofie, om dan de personen van de Sofisten tot en met
Peirce en Morris te behandelen. Tenslo tte volgt een hoofdstuk over linguïstische
relativiteit (Humboldt, Sapir, Whorf): het enige dat systematisch is opgebouwd.
Onvolledigheid is kenmerkend voor alle handboeken (het minst nog in dat van
Dascal e.a.): het aantal taalfilosofische problemen is onoverzienbaar. In de nu
volgende schets van recente ontwikkelingen moet men dus zeker geen
volledigheid verwachten, zelfs niet binnen de beperking die ik mij stel, nl. de
filosofie van de linguïstiek (waar zich nl. de meeste vernieuwingen situeren). Ik
signaleer in feite slechts enkele zaken die mij opvallen.
Zo is er een belangrijke verschuiving waar te nemen m.b.t. betekenistheorieën.
Klassiek ging het daarin om de vraag wat betekenis is: naam zijn van dingen
(B. Russell), prikkel tot gedrag (W.V.O. Quine), idee in spreker en hoorder
(J. Locke) of intentie die bedoeld is om herkend te worden (H.P. Grice); als
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metatheorie kan misschien Wittgensteins `use'-opvatting gezien worden.( 5) De
meer recente betekenistheorieën gaan niet meer daarover (de klassieke theorieën
belichtten waarschijnlijk elk één aspect van de communicatie, zodat men de idee
van een omvattende theorie over wat betekenis is misschien op moet geven),
maar betreffen de vraag hoe men betekenissen achterhaalt of (bv. in de
cognitieve linguïstiek, waarover aanstonds) hoe betekenissen gevormd of
`gemaakt' worden. Volgens M. Dummett (bv. 1981) houdt een theorie over het
achterhalen van betekenis in dat verklaard wordt wat iemand weet die een
uitdrukking begrijpt. Die verklaring is een kwestie van middelen tot verificatie
icatie
kunnen herkennen, volgens het adagium: "De betekenis van een stelling is de
wijze waarop ze wordt waar-gemaakt, d.w.z. bewezen". Kan men voor de zin Z
(of voor niet-Z) geen bewijs construeren, of minstens zo'n bewijs herkennen,
dan heeft die zin (vooralsnog) geen waarheidswaarde, noch betekenis. Met dit
(uit de intuïtionistische wiskunde afkomstige) beginsel stelt Dummett zich op
tegen de realisten, die houden dat p waar (of onwaar) is onafhankelijk ervan of
wij zijn waarheidswaarde kennen. De anti-realist zal bv. zeggen dat je niet weet
wat er in de ander omgaat als je niet kunt aangeven hoe je dat zou kunnen
verifiëren of falsifiëren. Bij D. Davidson is het trefwoord `waar(heid)'. Stellen wij
p als de door zin Z uitgedrukte propositie (of zo men wil: als de interpretatie van
Z), dan luidt zijn basisformule om de betekenis van wat spreker X zegt te
achterhalen: "Z is waar desda p" (desda = dan en slechts dan als). M.a.w. als X
zegt dat Z waar is (door Z te beweren), en Z is waar desda p, dan zegt X dat p. De
interpretatie steunt hier niet op wat X weet of denkt (al gaat het toch wel om de
correlatie van de mentale structuren van de interpretator en X), maar op de
context van de uiting (Davidsons methode is extensionalistisch). Zegt Kurt dus
"Es regnet" desda het regent, dan zegt hij dat het regent. Hierbij wordt
vooropgesteld dat Kurt ons niet bedriegt of zich systematisch vergist. Anders
kon interpretatie niet eens beginnen. In dit verband formuleert Davidson zijn
'principle of charity': de overtuigingen (die met het spreken verbonden zijn) van
X en van de interpretator zijn globaal dezelfde en juist. `Globaal', want lokale
vergissingen of afwijkingen (bv. ironie) mogen niet uitgesloten worden. Belangrijk
is dat Davidson doorstoot naar de inhoud (p), dus niet in de taal blijft steken. Dit
waarschijnlijk in tegenstelling met de betekenistheorie van W.V.O. Quine
(historisch de eerste van de drie), die een vertaaltheorie is: ze werkt met een
vertaal-handboek dat bestaat uit `analytische hypothesen' die uitdrukkingen van
X verbinden met uitdrukkingen van de doel-taal. Want betekenis is volgens
Quine (1967: 32) "what a sentence shares with its translation". Op die manier
lijkt men echter niet aan het gebruik van zinnen toe te komen: men blijft op het
vlak van de `vermelding' (mention i.p.v. use). Want vertalen is in dit perspectiefo
slechts het projecteren (mapping) van uidrukkingen op uitdrukkingen. Dit is
duidelijk als men zegt dat "Il pleut" in het Frans vertaald wordt als "Es regnet" in
het Duits. De situatie is echter niet wezenlijk anders wanneer de doeltaal mijn
eigen taal is, het Nederlands, zoals bij "`II pleut' in het Frans wordt vertaald als
`Het regent": er zit het vertaalboek tussen en men blijft op het vlak van de taal.
Quine (1990) lijkt deze kritiek van Davidson (die zich wel "Quine's faithful
36

student" blijft noemen) te aanvaarden. De discussie zal dus vooral gaan tussen
Dummett en Davidson. Over deze laatste kan men zich informeren in Buekens
1991; voor Dummett raadplege men Taylor (ed., 1987) en Winkler (1985).
Het zojuist vermelde realisme versus anti-realisme debat heeft verschillende
voedingsbronnen. Bv. ook in de voor de filosofie van de linguïstiek belangrijke
theorie van Kripke (1981) over hoe eigennamen verwijzen: niet door een bundel
van beschrijvingen (de cluster theory), want die gaan misschien niet op, maar
door een historische of causale keten waarin wij doorheen het doorgeven van de
naam verbonden zijn met het initial baptism: het moment waarop iemand
ermee begon een bepaald individu bv. `Aristoteles' te noemen en deze naam
met zijn verwijzing doorgaf aan anderen. Op die manier kunnen wij naar
Aristoteles verwijzen onafhankelijk ervan of hij nu het Organon wel of niet
schreef, leerling was van Plato enz.: eigennamen zijn `vaste verwijzers'.(') Welnu,
een suggestie van Kripke volgend, heeft Putnam (1975:215-271) deze theorie
ook uitgewerkt voor `natuurlijke soorten' : ook deze zijn 'rigid designators' . Dat
ik bv. de vloeistof in een glas `water' mag noemen, steunt op het feit dat dit
vocht de relatie van `zelfde vloeistof als' heeft tot wat eens door chemici
geïdentificeerd is als H 20. Dit lijkt te impliceren dat er door de natuur vastgelegde
soorten zijn (Putnam spreekt in dit verband van "de vergeten bijdrage van de
wereld" aan onze definities). In zijn 1981 (47) komt hij echter op deze, wat hij
nu noemt "magische theorie van verwijzing", terug, om over te gaan tot een
`intern realisme' dat misschien eerder een `anti-realisme' genoemd moet worden.
Want een referentiebepaling zoals door H 2O is theorie-afhankelijk en dus niet
`zuiver' of natuurlijk: er bestaat geen puur objectieve verwijzing `V' naar `buiten'
(verwijzing vindt altijd plaats binnen een model, en daar zijn er vele van). Reeds
J.S. Mill worstelde met dit probleem. In het algemeen acht hij onze classificaties
taalafhankelijk, d.w.z. bepaald door onze interessen (het is aan ons, een bepaald
predikaat als klasmakende eigenschap te zien). Maar soms lijkt de zaak toch
omgekeerd te liggen, en bepaalt de klas of soort onze taal. Zo lijkt `mens' een
natuurlijke soort (Mill: `real kind') te zijn. Want al bepaalde Linnaeus de mens als
een animal met 32 tanden: zou er zo'n animal opduiken zonder onze redelijkheid
en gestalte, dan zouden we dat waarschijnlijk toch geen mens noemen (verg. De
Jong 1979:115-117 en 293). Bepaalde soorten (bv. ook in de plantkunde)
lijken m.a.w. van nature gegeven te zijn: ze zijn dan niet door onze taal of
interesse, maar door de wereld vastgelegd. Maar Mill gaf geen criteria om uit te
maken welke dat zijn, en het bestaan zelf van 'natural kinds' is op dit ogenblik
een strijdpunt dat realisten van anti-realisten scheidt. Wij zijn daarover — en over
de vele soorten van (anti-)realismen naargelang de contexten — uitstekend
geïnformeerd door J. van Brakel/D. Raven (red., 1991).
De strijd rond `realismen' heeft zijn weerslag in de semantiek, bv. in die van
mogelijke werelden (ingevoerd om te kunnen kwantificeren over modaliteiten;
zo is `noodzakelijk' wat het geval is in alle mogelijke werelden). Realisten denken
bv. in termen van essenties, hetgeen de problematiek van identiteit door
verschillende werelden heen met zich brengt. Hierover schreef ten onzent
R. Vergauwen (1993). Een analoge problematiek vindt men in de `cognitieve
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linguïstiek' (waarvan een overzicht in Geeraerts 1986 en in Rudzka-Ostyn ed.
1988), met Langacker (1987/1991) als de bekendste vertegenwoordiger.( $) Hier
wordt betekenis gelijkgesteld met conceptualisatie. Traditioneel zag men deze
als objectief bepaald door de natuur der dingen. Men werkte dus met
aristotelische essenties, zodat bv. een kip evenzeer een vogel is als een
roodborstje, nl. een dier met vleugels. Tegenwoordig neigt men echter meer
naar een experientiële semantiek, die nauwer poogt aan te sluiten bij hoe
mensen in feite geacht worden tot categorisering te komen, nl. aan de hand van
wat men representatief acht (belang van het prototypische). Voor het begrip
`vogel' is dat bij ons een merel of een mus; de kip volgt pas op een grote
afstand. Een soort is dan eerder een set van samengevoegde exemplaren,
hetgeen minder pretentieus is dan met `natuurlijke soorten' te werken. Begrippen
worden daarmee sterk van een cultuur en van de taal waarin deze zich uitdrukt
afhankelijk. Cognitieve linguïstiek poogt de relatie tussen taal en kennis te
expliciteren (is dus iets minder omvangrijk als de cognitieve wetenschap). Daartoe
werkt Langackers grammatica o.a. met `netwerken', waarin de knopen
verbonden zijn via categorische relaties. Stellen we het Vlaamse lopen' als
vertaling van `to run', dan zou `snelle voortbeweging op twee benen'
prototypisch kunnen zijn, zelf via `snelle voortbeweging op N benen' een
specialisatie van `snelle beweging'.(9) Extensies vanuit het prototype zijn `snelle
vloeiende beweging' (water) en `snelle voortbeweging op vier poten' (dier). Van
dit laatste zijn `snelle voortbeweging van hond' en dito van paard weer
specificaties, die onderling echter soortgelijk zijn (verg. Langacker 1990:267).
Zou men `to run' met `rennen' vertalen, dan kwam het netwerk er alweer anders
uit te zien. Voor natuurlijke soorten lijkt er dan weinig plaats meer te zijn (tenzij
men semantische universalia kan aanwijzen, en dan nog). Dit harmonieert met
het feit dat Langacker meer bij de betekenistheorie van Dummett dan bij die van
Davidson aan lijkt te sluiten: in de cognitieve linguïstiek worden semantiek en
`encyclopedische' kennis met elkaar verbonden (verg. Moerdijk 1989), en deze
kennis kan per cultuur verschillend gestructureerd zijn.
De cognitieve linguïstiek is niet alleen een interessant alternatief voor N.
Chomsky's algoritmische generatieve grammatica (die nog steeds bediscussieerd wordt: verg. C. Otero ed. 1993 en A. Kasher ed. 1991): ze brengt ook
beschouwingen over bv. iconiciteit of over de metafoor meer naar het centrum.
Het probleem van de natuurlijkheid van de natuurlijke taal (als `juistheid van
woorden' thema van Plato's Cratylus) werd weer actueel na 1960 door de
`clash' tussen de intussen in het Engels vertaalde Cours van F. de
Saussure en de ideeën van Ch.S. Peirce die rond die tijd bekend gingen raken.
De eerste werd nl. geassocieerd met arbitrariteit van de taal, de tweede met de
iconiciteit als een aspect van alle tekens, waarmee een soort natuurlijkheid
gesuggereerd leek te worden. Dat men zich bij het vertellen houdt aan de
volgorde van de gebeurtenissen werd (in de retoriek) al vanouds als het meest
`natuurlijke' beschouwd; op basis van deze chronologische iconiciteit begreep
men de boodschap van die Belgische politicus die zei: "Ik handelde en dacht
na" . En even `natuurlijk' (een beroep op cognitieve processen!) verstaan we
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onder een lange korte broek een broek die tot de knieën reikt (of iets erover), en
onder een korte lange broek een die tot iets boven de enkels komt (kwestie van
Substantivnáhe': hoe dichter bij het substantief, des te meer inherent, d.w.z. de
zaak bepalend). Op de vele soorten van iconiciteit, en op hun filosofische
implicaties, kan hier niet worden ingegaan (feministen doen er bv. verkeerd aan,
eigen uitgangen te eisen voor vrouwelijke beroepsnamen: zij beklemtonen
daarmee hun secundair karakter t.a.v. de man); men zij hiertoe verwezen naar
De Pater/ Van Langendonck 1989. Het eerste nummer van het nieuwe
tijdschrift Faits de Langue (Paris, P.U.F., mars 1993) is eveneens aan iconiciteit
gewijd; het bevat o.a. een belangrijke methodologische restrictie, geformuleerd
door P. Swiggers (p. 19-28). Ook voor het zowel linguïsten als filosofen
interesserende thema van de metafoor moeten wij met een verwijzing volstaan,
nl. naar de fundamentele discussie tussen D. Davidson en M. Black in Sh. Sacks
ed. (1979). In tegenstelling met Black wil Davidson niet van `figuurlijke betekenis'
e.d. weten: "Metaphors mean what the words, in their most literal interpretation,
mean, and nothing more" (30). Het gaat erom wat wij met woorden, in hun
letterlijke betekenis, kunnen doen . Gegeven de duidelijke onwaarheid (eventueel
triviale waarheid) van metaforische uitspraken gaan we op zoek naar "the
hidden implication" (40), maar die is niet de betekenis van de gebruikte
woorden. Max Black geeft toe dat er bij de metafoor geen nieuwe lexicale
betekenis is (187), maar de spreker zegt er toch iets mee, iets dat de conceptuele
grenzen van bv. `armoede' en `misdaad' doorbreekt, als hij zegt dat armoede
een misdaad is (maar dit moet men halen uit Blacks andere opstel van 1979,
waarnaar hij in de slotvoetnoot verwijst). Black lijkt in deze contekst te denken
aan een `speaker's meaning' , linguïsten (bv. Moerdijk 1989:128) spreken wel
van een `gebruiksbetekenis'; beide uitdrukkingen zijn vanuit Davidsons
perspectief halfslachtig: er is geen nieuwe betekenis. Dit debat lijkt dus
belangrijke consequenties te hebben, ook voor het verstaan van zinvolle
tautologieën, de werking van ironie, en de structuur van polysemie. Misschien
mag men deze laatste (bv. "Zij liet haar boek/haar vriend vallen") niet meer zien
als variaties binnen één grondbetekenis: het gaat er dan (weer) om, wat wij met
een woord, gegeven zijn standaardbetekenis, kunnen doen.( 10) Ook voor de
theorie van de analogie als een weg of manier om over God te kunnen spreken,
heeft Davidsons stelling belangrijke gevolgen (`wijs', op God toegepast, verandert niet van betekenis, geeft echter ook geen begrip van God, maar is een
`pointer' naar een aspect van Gods natuur; verg. De Pater 1994).
In De Pater/Vergauwen (1992:53-61) werd erop gewezen — in navolging van
Arnold Geulincx (1624-1669) — dat een verschillende ethische houding een
verschil in interpretatie van dezelfde argumentatie met zich kan brengen.
Geconfronteerd met een logisch getrainde spreker zal men een strikte rechtvaardigheid in acht nemen en dus vooral letten op de geldigheid van een
redenering; in andere gevallen is de caritas op haar plaats en probeert men
primair de waarheid van wat de ander zegt te redden. Gerichtheid op waarheid
hoort tot de ethiek van de argumentatie. Of dit een intern dan wel een extern
deel is: daarover kan getwist worden." Iets nieuws lijkt mij te zijn dat in
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Kerstens/Sturm (1989) ook een hoofdstuk over de ethiek van de taalkunde te
vinden is (77-88). Mag de linguïst bv. allerlei maatschappelijke problemen laten
liggen (tweede-taalonderwijs aan etnische minderheden, hulp bij afasie,
communicatie met doven) om bij `zijn' problemen te blijven? Werkt hij ondanks
de stelling van creativiteit in taalproduktie niet met een beeld van de mens als
genetisch bepaald (verg. het computer-model), en is dit meer aanstotelijk dan dat
men de mens door zijn omgeving bepaald laat zijn? Een deel van wat deze
auteurs zeggen lijkt meer een kwestie van algemene waarde-oordelen dan van
ethiek te zijn. Maar er is tenminste een begin gemaakt.
In dit (uiteraard onvolledige) overzicht van recente ontwikkelingen ben ik enkele
keren over moeten gaan van linguïstisch relevante filosofen naar voor de
filosofie belangrijke linguïsten. Een reden temeer om de grenzen open te
houden, lijkt mij.

Noten
(1) Op deze bewe ri ng van Berthe Siertsema in 1970 is Nuchelmans 1976 (67-81) een
evenwichtig antwoord.
(2) Uiteraard is het ook en vooral de semioticus aan wie het toekomt over teken en
betekenis te spreken, daar de semiotiek de algemene tekenleer is, of misschien beter:
de beschouwingswijze(n) van wat dan ook onder het aspect van het teken-zijn. Ook
hier - zoals bij de linguïstiek - vermijden wij liever naar orthodoxie riekende
grensdisputen en constateren met U. Eco (1984:4): "All the ques ti ons a general
semiotics deals with have been posited in the framework of some philosophy of
language" . Vermelden wij slechts dat de semiotiek vroeg aansloeg in Nederland, met
name in de "Signifische K ri ng" (o.a. Fr. van Eeden, L. Brouwer, Jacob Israël de Haan
en G. Mannoury; Schmitz 1990 is een goede besch rijving van deze k ri ng); men
verwach tte van de studie van tekens en hun gebruik een betere verstandhouding
tussen de mensen. Een handige inleiding tot de semiotiek is Van Zoest 1978; verg.
ook Eco 1988.
(3) Het zou in dit verband interessant zijn de verdere implicaties na te gaan van de in dit
tijdsch rift (31 [ 1993] 14-25) gevoerde discussie tussen Beheydt en Sturm over het
zich op een gegeven corpus dan wel op eigen intuïties baseren.
(4) Voor "het denken in Pa rijs" is nog altijd Berns e.a. 1979 zeer informatief. Het
`postmodernisme' van J.F. Lyotard kan men zien als een combinatie van dit soort
denken met de idee van de fragmentatie in tal rijke taalspelen die niet (meer) door één
overkoepelend taalspel bijeengehouden worden.
(5) Schiffer 1972 werkt de intentie-theo ri e uit; de andere vindt men beschreven in bv.
Cooper (1973:10-44), Kutschera (1971:217-279) en Taylor (1970:110-194).
(6) De zaak wordt wel gecompliceerd door het feit dat Quine (lb.) met "stimulus meanings"
werkt. Men lette echter op zijn gebruik van aanhalingstekens in "The imagined
equating of `Gavagai' and 'Rabbit' can now be stated thus: they have the same
stimulus meaning" (ib. 33).
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(7) De natuur van eigennamen is reeds een oud filosofisch dispuut. Volgens J. St. Mill
hebben zij geen betekenis (zij zijn 'unmeaning marks'), hun verwijzing steunt op een
vertrouwdheid, die echter in die zin subjectief is dat de een Jones kent als bakker,
terwijl een ander hem kent als voetballer. G. Frege wenst de verwijzing van
eigennamen meer `objectief' te maken, in de zin van een zekere conventionalisering,
door hun een Si n n toe te kennen, een collectief gedeelde "Art des Gegebenseins",
die men (al dan niet terecht) `betekenis' noemt. B. Russell wil dit `beschrijvende'
element weren; vandaar dat hij slechts deiktische termen (bv. `dit' en `dat') eigennamen
noemt: via hen haakt de taal aan op de werkelijkheid.
(8) Zeker moet hier ook G. Lakoff 1987 vermeld worden. Reeds eerder deed Wierzbicka
(1972) iets dergelijks (verg. recent haar 1988), en eigenlijk ook Seuren 1975.
(9) De verhouding tussen de door Putnam (1975) ingevoerde en door linguïsten (bv.
Pollmann 1985) overgenomen notie `stereotypie' en de hier gebezigde term
`prototype' zou nader onderzocht moeten worden. Een stereotype lijkt vooral een
conceptuele constellatie te zijn: een geheel van in een cultuur min of meer algemeen
gekende en toegekende eigenschappen (bij water bv. doorzichtige, drinkbare,
dorstlessende vloeistof), terwijl `prototype' eerder extensioneel moet worden opgevat,
nl. als wat men het meest spontaan als `geval' (instantiatie) van het door een woord
aangeduide zal aanwijzen (bij ons misschien water uit de kraan versus mondwater of
regenwater). De bedoeling van een ostensieve definitie lijkt te zijn, d.m.v. een
prototype iemand een stereotype bij te brengen. Gegeven de menselijke kennis als
abstraherend zal een stereotype conceptueel meestal mimer zijn (dus minder
kenmerken bevatten) dan wat in het prototype voorhanden is. Daarmee is de
mogelijkheid van uitbreiding van een term tot het niet-prototypische gegeven. (Over
hoe dit in feite gebeurt, kunnen linguïsten ons misschien beter inlichten.)
(10) Linguïsten (ook die van de cognitieve semantiek) vertonen een sterke neiging, in
termen van conceptuele of semantische structuren te denken. Zo heet het bij
conflicterende stereotypen dat er elementen uit die structuur worden `weggefilterd'
(bv. het `van glas zijn' bij `een plastic glas'; verg. Pollmann 1985 [115-117], volgens
wie een dergelijk - door de context bepaald - procédé ook de toepassing van woorden
op het niet-stereotypische, en zelfs het gebruik van metaforen, verklaart). Evenzo
worden bij het metonymisch gebruik van `school' in "De school bezocht een
museum" de elementen `instelling' en `gebouw', zoals het heet, `gedeactiveerd'
(Moerdijk 1989: 131). Per se is er geen bezwaar tegen, semantische structuren of
conceptuele netwerken aan te nemen, integendeel (Aristoteles' onderscheid tussen
geslacht en soortmakend verschil is er al een voorbeeld van). Maar men realisere zich,
dat men zich met de procédés van Pollmann en Moerdijk naar het niveau van de
pragmatiek verplaatst: anders wordt het (tegen Davidsons stelling in) onvermijdelijk
van betekenis- of begripsverandering te spreken. Hetzelfde geldt van Reichlings
(1935:326-331) interessante theorie van de metafoor: bij "Mijn baas is een terrier"
vindt er een disjunctieve applicatie van de kenmerken van `terrier' (of van het
stereotype van een terrier) plaats; in feite wordt slechts de trek `agressief' op mijn baas
toegepast (en de rest wordt erbij gedacht [interactietheorie]). De betekenis van
`terrier' of het begrip terrier wordt hierbij niet veranderd, al krijgt mijn baas door de
metafoor iets dierlijks voor mij, en de terrier iets menselijks. Er wordt m.a.w. een
beroep gedaan op het kenvermogen van de taalgebruikers. Zonder deze (pragmatische)
dimensie zal menig metafoor of metonymie onverklaarbaar blijven. Want wat wordt
er bv. `weggefilterd' of `saillant' gemaakt wanneer ik in de les zeg dat de voorste bank
zijn mond moet houden? Het ligt hier (en bij andere metonymieën) méér voorde hand
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een beroep te doen op het menselijk vermogen (en de gevestigde gewoonte) om —
op basis van kennis van de wereld — het bevatte aan te duiden met de term voor het
bevattende, het effect met de naam van de oorzaak ("Kant is onleesbaar"), enz. Het
beroep op zo'n vermogen (bv. van associatie) hoeft geen weigering tot theorievorming
in te houden: ook Grice's logica van de conversatie is een theorie over een vermogen
dat voordien onberegelbaar leek. En het spreken van `wegfilteren' en `saillant maken'
kan gehandhaafd worden, eens het in de juiste context is geplaatst, nl. van de pragmatiek, die de semantische integriteit van woordbetekenissen onverlet laat.
(11) Volgens F. van Eemeren en R. Grootendorst is het interne doel van een discussie het
op een redelijke wijze oplossen van geschillen. Voor de argumentatieleer (belangrijk
onderwerp in de vakgroep Taalbeheersing) kan nog altijd naar hun werk van 1982
verwezen worden (eigen standpunt), en voor een overzicht van standpunten naar het
werk dat zij samen met T. Kruiger publiceerden in 1978 (1981 2). Een vaak gehoorde
klacht in deze kringen is dat men te weinig weet van symbolische logica, definitieleer,
Aristoteles' Topica enz. In deze behoefte poogt De Pater/Vergauwen 1992 te
voorzien.
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Als authentiek een maatje te groot is ...
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P.

de Kleijn (Den Haag)

Titels verzinnen voor lesmateriaal is moeilijker dan men denkt. Het moet een
nog niet gebruikte titel zijn en saai is uit den boze. Dus wordt het bij voorbeeld
Pasklaar. Zouden de beoogde gebruikers dat begrijpen?
Waarover het gaat staat in de ondertitel: Lees- en luisterteksten voor anderstaligen.
De auteurs zijn Marloes de Bie, Berna de Boer, Birgit Lijmbach, Anita van der
Wal en Marjolijn de Wijk en hun nieuwe lesmateriaal omvat een Cursistenboek
(ISBN 90 01 09365 5, 96 p., prijs f 26,00), een Docentenboek ( ISBN 90 01
09366 3, 72 p., prijs f 39,50) en twee Cassettes (ISBN 90 01 09364 7, prijs
f 60,00). Wolters-Noordhoff 1992.
Deze Pasklaar is een selectie van teksten uit Pasklaar 2, 3 en 4 die verschenen
zijn tussen 1986 en 1990 en waarvan reeds melding is gemaakt in NEM 54
(Voorjaar 1990) en NEM XXIX, 2 (mei 1991). Verschil: in de nieuwe uitgave
staan bij de lees- en luisterteksten oefeningen; in de vorige uitgave ontbraken
deze.
Pasklaar is bedoeld voor personen met een middelbare of hogere opleiding en
met een enigszins gevorderde kennis van het Nederlands. Voor deze personen
is authentiek lees- en luistermateriaal dikwijls nog te moeilijk, zeggen de auteurs.
Daarom hebben zij het authentieke materiaal herschreven. Bij dat herschrijven
mikken zij, in het voetspoor van Widdowson, op een moeilijkheidsgraad die iets
boven het niveau van de leertier ligt. Zij proberen dat lagere niveau te bereiken
door vereenvoudiging van de oorspronkelijke tekst en door bij de vereenvoudigde
tekst een `begrippenlijst' te geven.
Ik weet niet of deze dubbele behandeling van dezelfde authentieke tekst een erg
gelukkige greep is. Het nadeel is in ieder geval dat niet duidelijk is wanneer, bij
de behandeling van het lexicon, een woord in aanmerking komt voor opname
in de begrippenlijst en wanneer voor herschrijving. Ik begrijp dat bij een tekst
over de Elfstedentocht dit woord niet vervangen kan worden en dus in de
begrippenlijst wordt uitgelegd. Maar waarom staat `voor tienen' in de begrippenlijst en waarom is deze uitdrukking in de herschreven tekst niet vervangen
door `voor tien uur' (de uitleg die in de begrippenlijst wordt gegeven)? En
waarom zoekt men in de begrippenlijst bij de Vuurtorenwachter' tevergeefs
naar een verklaring van dit woord - toch essentieel voor wie dit verhaal wil begrijpen? `Klokhuizen en scheldkanonnades voor een gekooide homo sapiens' is
de titel van een authentieke leestekst. In de herschreven versie luidt deze titel
`Klokhuizen en scheldpartijen voor een gekooide homo sapiens'. Of er veel
winst wordt geboekt door `scheldkanonnades' te vervangen door `scheldpartijen'
is de vraag. En dat in de begrippenlijst van deze ingewikkelde titel verder geen
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enkele uitleg wordt gegeven, terwijl bij deze tekst wel het woord `ordinair' en
`gedragswetenschapper' wordt verklaard, wijst er eens te meer op hoe moeilijk
het is een authentieke tekst te laten `zakken' tot `iets boven het niveau van de
leerder', zeker als men daarbij tegelijkertijd twee verschillende strategieën volgt.
Er is in dit opzicht nog een andere moeilijkheid. Bij iedere herschreven tekst
staat vermeld hoeveel woorden er in een tekst staan en hoeveel daarvan nietfrequent zijn, waarbij niet-frequent = niet opgenomen in het Basiswoordenboek
Nederlands (P. de Kleijn & E. Nieuwborg, 1983). De vermelding van de nietfrequente woorden versus het totale aantal woorden geeft de docent een heel
nutt ig inzicht in de moeilijkheidsgraad van een tekst. Daarbij moet hij of zij
echter wel bedenken dat het aantal niet-frequente woorden altijd hoger is dan in
de docentenhandleiding wordt opgegeven. Want de woorden uit de begrippenlijst
staan, merkwaardig genoeg, niet vermeld bij de niet-frequente woorden.
Inzicht in de verhouding tussen het totale aantal woorden en het aantal nietfrequente woorden biedt, zoals gezegd, goede steun om te bepalen hoe moeilijk
een tekst is. Kan de docent met het overzicht van de niet-frequente woorden
nog meer doen? Volgens de auteurs wel. "De docent kan een keuze maken uit
de niet-frequente woorden en deze aanbieden als hem dat zinvol lijkt. Ook
kunnen de woorden aangeboden worden en kan bekeken worden welke de
cursist al wel kent. Overigens is het niet zo dat de cursist alle niet-frequente
woorden moet kennen om de tekst te kunnen lezen of beluisteren"
(Docentenhandleiding, p. 11). Pasklaar? Maar dan toch op voorwaarde dat de
docent zelf enig naai- en knipwerk niet schuwt.
Dit alles neemt niet weg dat Pasklaar de docent, ook de extramurale, veel te
bieden heeft: 15 authentieke leesteksten + 15 herschreven teksten, 9 authentieke luisterteksten + 9 herschreven versies, waarbij de tekst van zowel het
authentieke luistermateriaal als van de herschreven versie in de Docentenhandleiding staan afgedrukt. Verder bij iedere tekst oefeningen: vragen vooraf
(bij voorbeeld bij een tekst over Albert Heijn: Bijna iedereen doet wel eens
boodschappen in een supermarkt. Dat is gemakkelijk, maar ook vaak vervelend.
Welke dingen vindt u vervelend bij het boodschappen doen in een supermarkt?),
globale vragen over de tekst (waar/niet waar- vragen of open vragen) spreekopdrachten, schrijfopdrachten, materiaal voor een rollenspel en soms nog
didactische suggesties en ideeën die niet onmiddellijk geënt zijn op de behandelde
tekst.
Gevarieerd en aantrekkelijk oefenmateriaal, maar weinig op woord- of
zinsniveau. Voor oefeningen op dit niveau hebben de auteurs met opzet niet
gekozen: het gaat erom dat de cursisten de grote lijn kunnen volgen. Dit uitgangspunt wordt in de inleiding met grote nadrukkelijkheid beleden. Iets te
nadrukkelijk, lijkt me. Want bij de sterk informatieve teksten die hier worden
aangeboden, zou die grote lijn wel eens vaak een mager bot kunnen opleveren
waaraan voor de cursisten niet veel te kluiven valt.
De leesteksten zijn afkomstig uit Nederlandse dag- en weekbladen en gaan,
naast de reeds genoemde titels, over de lange Nederlander, poep op straat,
jongerentaal, een cursus voetbalkijken, weer aparte scholen voor meisjes, mogen
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kinderen betaald werk verrichten?, een Amerikaan geeft zijn mening over
Nederland, de bonthandel, het hergebruik van kerken, de wetenschapslijn
(telefonische informatie over allerlei wetenschappelijke onderwerpen),
gemoedelijkheid.
De bron van alle luisterteksten is het NCRV-radioprogramma Wie Weet Waar
Willem Wever Woont. De onderwerpen: de ANWB-alarmcentrale, dames- en
herenfietsen, de achternaam van getrouwde vrouwen, Sinterklaas, drop, geldvervoer, de donorcodicil, bruidsboeke tten, is Mondriaan kunst?
De kwaliteit van de cassettes is heel goed. De authentieke opnamen klinken,
uiteraard, authentiek. Men heeft geprobeerd de opnamen van de herschreven
en opnieuw ingesproken versie ook authentiek te laten klinken, maar dat is
maar heel matig gelukt.
Ook Ria Koolmees heeft geconstateerd dat het moeilijk is teksten - in haar geval
alleen leesteksten - te vinden die aansluiten bij het niveau van de cursist.
En ook haar oplossing is: ga uit van authentiek materiaal en herschrijf het.
Maar in tegenstelling tot de auteurs van Pasklaar, heeft zij het aangedurfd de
authentieke tekst twee maal te herschrijven. De herschrijving op het laagste
niveau is bestemd voor anderstaligen "die een elementaire kennis van het
Nederlands hebben, zich al wat grammaticale zaken hebben eigengemaakt en
de spelling van de lange en korte klinkers en dubbele medeklinkers tamelijk goed
beheersen" (Woord vooraf, p.6). De tweede herschrijving is voor "meer
gevorderde buitenlanders voor wie de oorspronkelijke teksten toch nog te
moeilijk zijn" ( p.7). De gevorderde cursisten, ten slo tte, kunnen proberen of ze
in staat zijn niet-herschreven authentieke kranteartikelen te begrijpen.
In Ria Koolmees, Teksten op maat. Authentieke leesteksten voor anderstaligen met verwerkingsmateriaal op twee niveaus (ISBN 90 01 48825 0,
127 p., prijs f 24,75, Wolters-Noordhoff 1990), worden dus in één boekje drie
klantengroepen bediend. Uit de bovenstaande citaten blijkt al dat het niet
eenvoudig is die groepen nauwkeurig te definiëren. Men is daarom des te
nieuwsgieriger naar de feitelijke uitwerking van deze drietrapse aanpak.
Hoewel de auteur dat nergens expliciet vermeldt, neem ik aan dat de herschrijving een dubbele bedoeling heeft. In de eerste plaats wil ze daarmee de
cursist zover brengen dat, na één of twee sprongen, hij of zij de hoogte van het
authentiek materiaal aankan. De herschrijving staat, met andere woorden, in
direct verband met het authentiek materiaal. De taal is anders, eenvoudiger,
maar de inhoud van de drie teksten is in grote lijnen hetzelfde.
Daarnaast wil men leesmateriaal aanbieden dat gebruikt kan worden los van het
bestaande authentieke materiaal, leesteksten dus die op zich de moeite waard
zijn gelezen te worden en die geschreven zijn in een eenvoudig maar volwaardig
Nederlands.
Als men tegen de achtergrond van deze gedachten Teksten op maat analyseert,
blijkt dat er tussen authentiek en herschreven inhoudelijk vaak verschillen
bestaan. Een voorbeeld. In de tekst van les 3 (`Hoogspringer Tranhardt moet
zilver teruggeven') leest men in de authentieke versie "De Roemeen Matoy, die
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als vierde was geëindigd.."; herschreven wordt dat: "die op de vierde plaats
stond" . Authentiek: "Tranhardt werd uit het klassement geschrapt" wordt: "werd
van zijn tweede plaats gezet"; authentiek "Sjoberg won het hoogspringen met
2,39, maar zag een poging om met 2,43 het wereldrecord te heroveren
mislukken..." wordt: "Sjoberg won het hoogspringen met 2,39 m. Hij wilde het
wereldrecord van 2,43 m verbeteren, maar dat wilde niet lukken".
Ook bij andere teksten stuit men op inhoudelijke verschillen. Ik vind dat
verwarrend, zeker als bij de oefeningen de gebruikers van zowel de authentieke
als van de herschreven teksten (op het hogere niveau) dezelfde vragen krijgen
voorgelegd.
Wie herschrijft om te vereenvoudigen loopt het risico dat de oorspronkelijke
tekst zijn smeuïgheid verliest of dat de samenhang van de informatie onduidelijk
wordt. "Een vliegtuig van een vliegmaatschappij in Koeweit is 16 dagen lang
gekaapt. Nu is de kaping afgelopen. Onder de passagiers waren twee vrouwen.
Iedereen zag er moe uit. De bemanning kwam als laatste naar buiten". Dit soort
proza leest niet lekker en het is, juist door zijn `eenvoud' eigenlijk ook niet echt
gemakkelijk. "De Italiaanse vliegers zijn erg beroemd. De Amerikaanse, Engelse
en Franse piloten zijn voorzichtiger" . Men voelt dat hier een paar schakels
ontbreken. "Frank Smit maakt met vrouw en kinderen in een Volkswagen een
reis naar Rusland. 25 oude Volkswagens en Porsches gaan van Ro tterdam naar
Rusland. Dat is 5700 km. In 1990 gaan ze met 270 auto's". Wie gaat er nou
precies met wat waarnaartoe? "De heer Reitsma van het CDA was erg
geschrokken, omdat bij alcoholcontroles veel chauffeurs gedronken hadden.
Sommigen hadden te veel alcohol op". Tja, men kan natuurlijk van oordeel zijn
dat `bleek' een lastig werkwoord is, maar de zaak wordt er niet eenvoudiger op
als men het daarom dan maar weglaat. En dat Syriërs' in de herschreven versie
`Syrische mensen' is geworden zal menig docent, die onophoudelijk in het
geweer moet komen tegen Franse mensen, Turkse mensen, Duitse mensen en
al die andere mensen, pijn doen.
Ik heb met opzet royaal geciteerd uit de herschreven teksten om mijn mening te
staven dat de auteur er niet goed in is geslaagd de authentieke teksten te
herschrijven in prettig leesbaar en helder Nederlands. Voor leesmateriaal toch
een belangrijke vereiste.
Zoals in Pasklaar worden ook in Teksten op maat sommige woorden uit het
authentieke materiaal verklaard. Welke woorden? "Niet alle moeilijke woorden
uit de kranteartikelen zijn verklaard omdat het mijns inziens alleen nuttig is
gangbare woorden uit te leggen" (p. 7). Even verderop zegt de auteur: "Het
verdient aanbeveling de cursist bij het maken van de opdrachten te stimuleren
een woordenboek te gebruiken teneinde de zelfwerkzaamheid te bevorderen."
Wie kijkt naar de woorden die bij iedere tekst in feite verklaard worden zal
moeite hebben te ontdekken wat voor de auteur `moeilijke woorden' zijn en
waarom sommige moeilijke woorden verklaard worden terwijl voor andere
impliciet naar het woordenboek wordt verwezen. Daarnaast vraagt men zich
ook hier af wat precies het criterium is om sommige woorden te verklaren en
andere te herschrijven.
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Onder het kopje `Werkwijze' leest men: "Eerst kan met alle cursisten, als
technische leestraining, het kranteartikel gelezen worden. Vervolgens lezen de
anderstaligen die een elementaire kennis van het Nederlands hebben de
eenvoudigste herschrijving en beantwoorden op basis daarvan de niveau 1vragen. De meer gevorderde cursisten maken gebruik van de meer ingewikkelde
herschrijving met de daarbij behorende opdrachten; de • groep gevorderden
werkt met de tekst in zijn oorspronkelijke vorm". (p.7)
Met andere woorden, Teksten op maat is bedoeld voor een klas waarin zowel
gevorderde leerlingen zitten die een authentieke krantetekst aan kunnen als
leerlingen die slechts een elementaire kennis van het Nederlands hebben. Plus
nog een categorie daartussenin. Ik vraag me af of een dergelijke heterogene
klassamenstelling zo vaak voorkomt dat er behoefte is aan leesmateriaal dat
speciaal voor deze groep bedoeld is. Als het antwoord is: ja, er zijn veel van dit
soort klassen, dan beklaag ik de docent van zo'n klas in het algemeen, maar ook
als hij wil gaan werken met Teksten op maat, want dan moet hij of zij zijn of
haar klas indelen in drie categorieën, en dat is taalkundig en psychologisch geen
sinecure.
Zoals boven reeds is vermeld, zijn er bij de leesteksten oefeningen op twee
niveaus. Deze oefeningen vormen voor mij het best geslaagde deel van het
boek. Ze zijn gevarieerd en bieden oefenmateriaal op lexicaal en grammaticaal
gebied. Er zijn open vragen bij de teksten, er zijn opdrachten die een beroep
doen op zelfwerkzaamheid, er wordt aandacht geschonken aan moeilijkheden
bij het spellen en - wat men in soortgelijke cursussen niet vaak ziet - aan
woordvormingsstrategieën.
Om een idee te geven van de onderwerpen waarover de leesfragmenten gaan,
volgt hier een aantal titels: Goede zomer voor toerisme, Supporter had bom bij
zich, Meisje dagen onder hypnose na proef op school, Minister dreigt truckers,
Kaping voorbij, Enthousiast Turks feest, Italiaanse vliegers altijd gedurfder,
Gouwenaar met oude VW naar Sovjet-Unie, Kinderen asielzoekers durven niet
naar school. In totaal worden er vijftien onderwerpen behandeld.
Teksten op maat is een interessante poging om authentiek leesmateriaal
toegankelijk te maken voor anderstaligen. Maar de auteur is er m.i. niet in
geslaagd om in één klap drie groepen van uiteenlopend taalniveau nuttig,
interessant en in adequaat Nederlands geschreven leesmateriaal aan te bieden.
Tot slot wil ik melding maken van twee andere publikaties.
In de eerste plaats van de leergang Manieren van praten, geschreven door
Yolanda Timman. In deze leergang, die als doelgroep heeft anderstalige
leerlingen in het beroepsgericht en beroepsvoorbereidend onderwijs, worden
communicatieve vaardigheden geoefend (informatie uitwisselen, groeten, een
opdracht geven, waarschuwen, een mening geven). Van deze leergang is deel 1
verschenen: Manieren van praten 1, ISBN 90-01-86369-8, 220 p., prijs
Fl. 37,50, Wolters-Noordhoff, 1993.
Zodra ook deel 2, het cassettemateriaal en de docentenhandleiding bij deel 1 en
deel 2 verschenen zijn, zal deze leergang in NEM besproken worden.
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Malmberg (Den Bosch) heeft de veelomvattende cursus Nederlands in perspectief op de markt gebracht. Deze cursus omvat vier modulen en iedere
module bestaat uit een tekstboek, een docentenhandleiding en audiocassettes.
Bij module 1 en 2 hoort bovendien nog een videocassette.
ISBN 90-2085955-2; prijs voor het volledige pakket Fl. 489,65.
De doelgroep van deze cursus wordt gevormd door volwassen allochtonen die
Nederlands leren met het oog op het volgen van een universitaire studie of een
hogere beroepsopleiding of die op genoemde niveaus een functie willen gaan
uitoefenen.
Hoewel deze publikatie zich dus duidelijk richt op de intramurale situatie lijkt het
me zinvol daaraan ook in NEM aandacht te besteden. Dat zal gebeuren als alle
onderdelen van deze cursus beschikbaar zijn.

Universitaire uitwisselingsprogramma's
Zo langzamerhand is de veelheid aan uitwisselingsprogramma's tussen
Nederlandse en buitenlandse universiteiten zo groot, dat belangstellenden
niet meer overzien wat mogelijk is, en tot wie men zich moet richten. Het
meest zijn nog bekend het Erasmusprogramma en Lingua Actie 2 van de
Europese gemeenschap. Voor informatie richte men zich tot Erasmusbureau, Montoyerstraat 70, 1040 Brussel. Maar er zijn veel meer
uitwisselingsprogramma's, met universiteiten binnen en buiten Europa.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot NUFFIC, Kortenaerkade 11,
NL -2518 AX Den Haag; telefoon (31) 70-26.02.60, fax (31) 7026.03.99. Voor Vlaanderen is het adres: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Onderwijs, R.A.C. Arcadengebouw - 3de
verdieping, B-1010 Brussel; telefoon (32) 2-210.54.19, fax (32) 2210.53.72.
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De tekst voor de lezer
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Er was al lang behoefte aan een nieuwe inleiding in de literatuurwetenschap die
het bestaande handboek van Jan van Luxemburg, Mieke Bal en Willem G.
Weststeijn zou kunnen aanvullen en/of vervangen. Dit laatste dateert immers al
van 1981 en is representatief voor een overgangsperiode van een strikt
autonomistische literatuuropvatting (het structuralisme) naar een sterk
lezersgerichte benadering (de semiotiek). Die verschuiving was al duidelijk in de
uitgangspunten van Van Luxemburg en co.: zij behandelen niet alleen "de
algemene eigenschappen van literaire teksten", maar ook "het functioneren van
literatuur in de maatschappij" en waar het te pas komt, wordt ook telkens
expliciet gewezen op de ontwikkeling van de semiotiek. Maar het handboek
bleef, met name vooral door de hoofdstukken over verhalende teksten (gesteund
op de narratologie van Mieke Bal) en over dramatische teksten, toch sterk
structuralistisch gekleurd.
Het nieuwe handboek, Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische inleiding, dat als Aula-pocket wordt gepubliceerd door Barend van Heusden en
Els Jongeneel (Utrecht, Het Spectrum, 1993; ISBN 90-274-3052-7; Fl. 34,90/
BF 695) is dus meer dan welkom. Het is integraal en consequent binnen het
theoretische kader van de semiotiek uitgewerkt en op deze visie - "Wij vatten
literatuur op als een semiotisch gebruiksvoorwerp met een specifieke
(semiotische) functie en een eigen (semiotische) structuur"; p.9) - wordt ook
herhaaldelijk (en op dezelfde redundante manier) gehamerd. Het beeld van de
literatuurwetenschap is hierdoor voor de beginneling in het vak inderdaad
helderder geworden. Een ander winstpunt is de verzorgde presentatie van de
tekst: de ALW-student heeft het jarenlang moeten doen met de vele irriterende
spelfouten en andere slordigheden (van het type procédé's en fouten in de
hoofdstuknummering) die in alle herdrukken van het Coutinho-handboek
onverstoorbaar werden overgenomen. Dat de nieuwe Inleiding hiervan
gevrijwaard is gebleven, is een verademing.
De Aula-pocket mag dus gerust worden aanbevolen aan eerstejaarsstudenten en
andere geïnteresseerde lezers, dachten we, zij het ook weer niet helemaal
zonder kritische kanttekeningen. Om zomaar iets te zeggen: de opbouw van het
boek is nogal onhelder omdat de indeling van de stof te diffuus is gebleven.
Hoofdstuk II heet Semiotiek; in hoofdstuk III, getiteld Pragmatiek (dat als geheel
dus handelt over een onderdeel van de semiotiek), vindt men als onderdeel 3 de
syntaxis en semantiek (dat zijn eveneens onderdelen van de semiotiek), waarna
Syntaxis en semantiek terugkeren als hoofdstuktitel in IV, daar gevolgd door de
niet zeer accurate omschrijving: "de literaire vorm". In dit vierde hoofdstuk
wordt voorts aandacht geschonken aan de syntaxis van verhaal en vertelling;
van de aangekondigde semantiek geen sprake. Nochtans zijn de auteurs erin
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geslaagd een zeer consistente verhaaltheorie te presenteren: de Franse, in
hoofdzaak Genettiaanse, narratologie wordt hier, na de verfijning die Mieke Bal
al had aangebracht i.v.m. de focalisatie, nog aangevuld met inzichten van J.
Lintvelt. Dit is dan ook het meest originele gedeelte van het handboek. Nog in
hetzelfde hoofdstuk gaan de auteurs echter zwaar uit koers als ze het begrip
fictionaliteit behandelen (als een vorm van de extratekstuele structuur): de
technische term fictioneel wordt er hopeloos verward met fictief of verzonnen. Jammer, want het zag er op het eerste gezicht aardig uit. Er zijn ook verder
nog wat opmerkingen te maken, maar het is hier niet de plaats om aan
detailkritiek te doen. We signaleren alleen enkele richtingbepalende of belangrijke
momenten in onze reflectie over literatuur. Als eerste Nederlandstalig handboek
dat volledig op de leest van de semiotiek is geschoeid, verdient de Algemene
literatuurwetenschap van Van Heusden en Jongeneel au sérieux te worden
genomen.
Nog zo'n belangrijk boek is Het literair klimaat 1986-1992. Onder redactie van
Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans, Willem van Toorn en Jacq Vogelaar.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1993 (ISBN 90-234-5323-9; F1.39,50), waarmee
alweer een stevige bouwsteen voor de literatuurgeschiedschrijving werd gelegd.
"Dit boek over een literair lustrum is geen losse uitgave, het zet bewust een
traditie voort van inmiddels dertig jaar," zeggen de auteurs in hun woord vooraf.
We zijn ze daar zeer erkentelijk voor, want de traditie die werd ingezet door de
redactie van het tijdschrift Merlyn (J.J. Oversteegen, Kees Fens en H.U.
Jessurun d'Oliveira) toen ze in 1967 onder de titel Literair lustrum een overzicht
van vijf jaar Nederlandse literatuur (1961-1966) liet verschijnen, is zowat de
enige toevlucht waarover de historiograaf beschikt voor die cruciale periode
waarin de "traditionele" literatuurgeschiedenis werd verdrongen door
structuralistisch geïnspireerde tekstanalyses.
Aan de formule werd in de opeenvolgende delen wel wat gesleuteld. Het tweede
lustrumdeel (met een overzicht van de jaren 1966-1971, verschenen in 1973),
dat evenals het eerste enkele bredere overzichtstukken per genre bracht, gevolgd
door een reeks "profielen" of essays over auteurs, kreeg als voortzetting een
enigszins anders ogend Het literair klimaat 1970-1985. Onder redactie van
Tom van Deel, Nicolaas Matsier en Cyrille Offermans (1986). De profielen
waren hier verdwenen; het "overzicht" diende door de lezer te worden gereconstrueerd aan de hand van een aantal opstellen die recente ontwikkelingen in
diverse domeinen registreerden. De Vlaamse literatuur - die in de periode 19701985 geen gelijke tred hield met de literatuur in het Noorden en zelfs naar een
dieptepunt leek af te glijden - werd bijgevolg nogal stiefmoederlijk naar aparte
hoofdstukjes achterin het boek verwezen, waar treurnis dan ook troef was.
Schrijfster van deze kroniek heeft deze gang van zaken toen nadrukkelijk
betreurd (zij was en is nog steeds van mening dat een separatistische literatuurgeschiedschrijving een vertekend beeld oplevert van de literaire werkelijkheid)
maar mag hier en nu met genoegen vaststellen dat de uit het oog verloren
verbanden hier en daar, zij het met mate, toch opnieuw worden gelegd.
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Het nieuwe Literair klimaat, samengesteld door de redactie van het tijdschrift
Raster, heeft niet alleen de `oude' profielen in ere hersteld maar vindt het ook
niet meer nodig de literatuur van het Zuiden naar een appendix te verwijzen.
Met het teruggrijpen naar de panoramische overzichten en de portretten lijkt
deze "courante literatuurgeschiedenis" ook beter aan haar eigen doelstellingen
te beantwoorden, namelijk in de geest van Merlyn en van Raster, een geschiedenis schrijven van stromingen en gestalten op grond van teksten en boeken.
Het is natuurlijk mogelijk met de Rasterredactie van mening te verschillen over
haar selectie van de vijftien auteurs die voor een profiel in aanmerking komen.
Maar het moet worden toegegeven dat hier een verdienstelijke poging werd
gedaan om zo breed mogelijk te werken en om eenzijdigheid te vermijden. Het
`klassieke' genreoverzicht van proza-poëzie-essay werd uitgebreid met toneel (de
"toneelschrijfkunst", niet de theaterprodukties), met jeugdliteratuur, literaire
kritiek en het tijdschriftenleven. Bij de keuze van de 15 profiel-auteurs hebben
ook verschillende overwegingen een rol gespeeld: Van der Heijden, omdat hij
duidelijk een stempel heeft gedrukt op de literatuur van de afgelopen vijf jaar
(behandeld in een modelbijdrage door C. Peeters); Charlotte Mutsaers en Eva
Gerlach om hun gewaardeerde debuten; Beurskens om zijn late erkenning én
omdat zijn werk veranderd is (sic); Ter Balkt omdat hij is onderschat; Kossmann,
Michiels en De Wispelaere omdat zij dreigen ten onder te gaan in een
verdwijnklimaat; Brouwers en Brakman omdat ze ook eens `anders' bekeken
kunnen worden. De combinatie van al die verschillende criteria werkt enigszins
ironiserend: er waren inderdaad ook "meer en andere profielen mogelijk
geweest". Maar het resultaat mag er zijn. Een `goede daad' is in ieder geval het
fraaie stuk over Kees Fens van de hand van redacteur J.F. Vogelaar. Mooi zijn
ook sommige pleidooien voor een bredere erkenning (Ivo Michiels, Bert
Schierbeek). Opvallend is echter ook wat er niet is: aandacht voor het jongerenproza en voor de "nieuwe namen" uit het Zuiden. Het is zeer te hopen dat
daar in het volgende lustrumdeel werk van wordt gemaakt.
In deze kroniek past ook een kleine hommage aan een groot man in het
Nederlandse ALW-landschap. J.J.A. Mooij, die sinds 1975 aan de Groningse
faculteit der Letteren werkzaam was als hoogleraar in de algemene literatuurwetenschap ("gelukkig" met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap, voegt hij er zelf graag aan toe) heeft op 10 december 1991 een
afscheidscollege gehouden over Menagerie van het imaginaire: dichters over
dieren . Volgens goede Nederlandse gewoonte is de tekst van dit college
gepubliceerd (Amsterdam, Rodopi, 1992; ISBN 90-5183-422-5), zodat ook het
brede publiek kan meegenieten van deze indringende beschouwing over wat
poëzie doet. Een gedicht van Rilke ("Die Flamingos") is het uitgangspunt voor
een peilen naar het metaforisch taalgebruik in poëzie ("Zo'n onnatuurlijke
weergave is heel normaal"), waaraan de scheidend hoogleraar de bedenking
vastknoopt dat dichters wel degelijk functioneel zijn als ze "zoveel fantaseren".
Kunst en literatuur zorgen namelijk voor een tegenmelodie, ze drukken het
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magische complex in onze verbeeldingswereld uit en ze begrijpen en verklaren
dus die gebeurtenissen die buiten het begrippenstelsel van de wetenschap vallen.
Ze zijn er nodig voor onze "psychische huishouding" of onze "culturele economie". J.J.A. Mooij werd er door de overstap van de flamingo's in het imaginaire
aan herinnerd dat weggaan ook aankomen kan zijn, en uittreden tegelijk
binnentreden, zodat ook het einde een begin kan zijn. Veel lezers van dit
afscheidscollege zullen wensen dat deze tekst de aanzet is van een nieuw boek,
dat kan worden toegevoegd aan de bekende standaardwerken Tekst en lezer en
Idee en verbeelding.
Wat niet past in deze kroniek is een behandeling van de vele opstellen over
literatuur die in bundels worden verzameld, hoe boeiend en interessant deze op
zich ook mogen zijn. Toch kan hier met reden een uitzondering worden
gemaakt voor de bundel Het eerste spoor. Opstellen over literatuur en
moderniteit van de Nijmeegse hoogleraar algemene literatuurwetenschap
W. Bronzwaer (Baarn, Ambo, 1991; ISBN 90-263-1136-2; F1.35,-). De
begrippen moderniteit en modernistisch worden niet geïntroduceerd met een
wetenschappelijk gefundeerd betoog maar worden impliciet verduidelijkt in de
respectieve essays. Eén keer, in de aanhef van het stuk over "Nijhoffs `De
wandelaar' en het modernisme", wordt ook expliciet gesteld dat onder modernistische literatuur wordt verstaan "dat gedeelte van de literatuur uit het begin
van onze eeuw dat zich onttrekt aan classificatie onder de bekende avantgardistische stromingen van de tijd, zoals expressionisme, futurisme, surrealisme en
dada." Het gaat, met andere woorden, om die "moderne" teksten die niet onder
de "historische avant-garde" vallen en die niet begeleid werden door programmatische of strijdlustige manifesten, maar die toch tot de wereldliteratuur
behoren: met name het werk van James Joyce, Marcel Proust en Thomas
Mann. Naast romanschrijvers als André Gide, Franz Kafka, Robert Musil en
Virginia Woolf zijn verder nog dichters te noemen als Saint-John Perse, Paul
Valéry, T.S. Eliot, Wallace Stevens en Paul Celan. Men zou ook William
Faulkner aan het lijstje kunnen toevoegen, maar die komt hier bij Bronzwaer
niet ter sprake. Op die manier sluit Bronzwaer zich, zonder theoretische
pretenties, aan bij het gebruik van de term modernisme zoals die wordt gehanteerd in het werk van Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het modernisme in de
Europese letterkunde (1984), ofschoon hij de auteurs van dit "gezaghebbende
handboek" verwijt dat ze volledig voorbijgaan aan de lyriek. De opstellen van
Bronzwaer kunnen dan ook worden gelezen als een aanvulling bij de bestaande
handboeken, in die zin dat hij niet alleen proza maar ook poëzie behandelt en
dat ook excursies worden gemaakt op het gebied van de muziek (bijv. een
indringende analyse van Schonbergs onvoltooide dodecafonische opera Moses
und Aron , een breed-informatieve bijdrage over Vestdijk en de muziek).
Methodologisch interessant is ook het opstel over "Het chiasme in James Joyce'
Ulysses", waarin de bevindingen van Paul de Man in diens hoofdstuk over Rilke
in Allegories of Reading verder worden uitgewerkt of "gebruikt" om Ulysses te
belichten. Naast en tegenover deze meer technische, deconstructionistische
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lectuur staan dan weer de meer persoonlijke opstellen over de dierenverhalen
van Anton Koolhaas ("een van de interessantste oeuvres van onze eeuwhelft")
en over de bundel De veren en de zwaan van Frans Kellendonk ("een van onze
meest markante essayistische publikaties van de jaren tachtig") en over de
ophefmakende rol die Kellendonk heeft gespeeld in de universitaire beoefening
van de Engelse taal- en letterkunde in Nederland. De betoogtrant van Bronzwaer
is misschien niet altijd even fraai (er zijn stroeve opmerkingen als "wij hebben
gezien" op p.14, in de volgende alinea dan nog eens herhaald met "zoals we al
hebben gezien"), maar Het eerste spoor is een rijk boek vol verrassingen dat
aan de literatuurwetenschappers heel wat interessante inzichten te bieden heeft.
Bronzwaer heeft inmiddels ook een nieuw boek gepubliceerd dat een vaste
plaats verdient te krijgen in de bibliotheek van elke ALW-student/liefhebber, nl.
Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poëtica (Nijmegen, SUN, 1993). Maar
daarover kunnen we het een volgende keer misschien nog hebben.
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Kinderwerk en grotemensentaal
Kroniek van de poëzie
Theo Hermans (Londen)
Niet alle dichters schrijven even goed. En ook: het is niet alles even goed wat
een dichter schrijft. Het algemeen belang kan er dus mee gediend zijn dat
iemand vroeg of laat het kaf van het koren scheidt, een keuze maakt, het
geslaagde behoudt en het overige aan de vergetelheid prijsgeeft. Als de dichter
zich bijtijds bewust wordt van de betere en zwakkere momenten in zijn schrijverschap, kan hij in principe zelf aan het wannen slaan. Dat gaat niet zomaar.
Een noodzakelijke voorwaarde is dat een uitgever bereid gevonden wordt een
verzamelbundel uit te brengen, waarvan de dichter vervolgens een keurbundel
maakt. Dat vereist al een zekere status en verkoopbaarheid. Meer dan een
eerste selectie kan zo'n keurbundel trouwens nooit betekenen. Want zoals Hein
met zijn zeis voor ons allemaal, zo ligt voor elke dichter de professionele
bloemlezer op de loer. Voor vrijwel iedere dichter geldt dat opname in canon en
pantheon gepaard gaat met de afstoting van het overgrote deel van zijn verzen,
want de bloemlezer acht alleen het meest typerende en het meest sublieme
toelaatbaar.
Enige tientallen jaren lang gold de Spiegel van de Nederlandse poëzie van
Victor van Vriesland als een van de meest toonaangevende bloemlezingen. Het
was niet zo moeilijk je daar een plaats in te verwerven, want bijna ieder die wel
eens een vers gepleegd had, stond er in. Je belang werd gemeten aan het aantal
gedichten dat je toebedeeld kreeg. Dat Van Vriesland over de rol van zijn
Spiegel bloedernstig dacht, blijkt uit zijn voorwoord bij de eerste uitgave in
1939 :
Het doel van deze uitgave is, een samenhangend beeld te geven van de
Nederlandsche poëzie door alle tijden, sprekender dan een letterkundige
geschiedbeschrijving dit zou kunnen doen. Zulk een beschrijving immers
zou de eigenschappen van een bepaalde literaire stof, in haar velerlei
verschijningen, moeten formuleren. Hier daarentegen kan men zich
zelfstandig een voorstelling omtrent deze vormen, doordat regelrecht een
keuze uit die stof-zelf geboden wordt.
Van Vrieslands Spiegel bestond uit twee delen, een historisch en een
hedendaags. Met het verstrijken van de tijd bleef het tweede deel almaar in
omvang toenemen, tot drie volumes toe. Na Van Vrieslands dood werd die
wildgroei ingeperkt en in de nieuwste uitgave kreeg het hedendaagse deel zelfs
een andere titel, zodat het nu helemaal op zichzelf staat. De samensteller van
deze 'zesde, geheel herziene en uitgebreide editie' van wat nu de Spiegel van de
moderne Nederlandse poëzie heet, is Hans Warren (Meulenhof f /Kritak,1992;
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573 blz.).
In zijn 'Verantwoording' schrijft Warren dat de doelstelling van de Spiegel zoals
die door Van Vriesland werd verwoord, onveranderd is gebleven. Ten overvloede
herhaalt hij verderop dat hij "een samenhangend beeld (...) van de complete
moderne poëzie" en "een representatief overzicht (...) van de Nederlandse
poëzie van Tachtigers tot heden" beoogt te geven. Het is goed deze verklaringen
even vast te houden, want waar hier aanspraak op wordt gemaakt is niet gering.
Een representatief overzicht. Een samenhangend beeld, dat bovendien, in Van
Vrieslands merkwaardige termen, "sprekender dan een letterkundige geschiedbeschrijving" is omdat in een bloemlezing immers het primaire materiaal — de
poëzie zelf — wordt getoond. De samensteller Ivan zo'n boek neemt een zware
taak op zijn schouders. De selectie en de ordening van de teksten moeten zowel
de representativiteit en de "velerlei verschijningen" als de samenhang van het
materiaal recht doen. Hans Warren laat niet na de middelen op te sommen die
hij gebruikt heeft om die doelstelling te verwezenlijken. Oudere dichters wier
werk van "al te beperkt belang" is, werden weggelaten. Hedendaagse auteurs die
zich "nog niet afdoende hebben bewezen" ontbreken eveneens. Het aantal
toegekende gedichten "weerspiegelt min of meer het belang van de betreffende
dichter."
De lezer die gelooft dat Warrens Spiegel met de genoemde middelen het gestelde
doel ooit zou kunnen bereiken, wil vast ook wel aannemen dat schrijver dezes
een blauwe banaan is. Het lijkt er trouwens op dat Warren zelf zijn momenten
van twijfel gehad heeft en daarom anderhalve alinea voorzichtig voorbehoud
inlaste. Elke keuze bevat een subjectief element, geeft hij toe; het was niet altijd
mogelijk met één maat te meten; de lengte van de verzen speelde ook mee;
sommige gedichten werden gekozen om deze, andere om een andere reden.
Vreemd genoeg toont Warren er zich nergens bewust van dat dergelijke reserves
wel eens de opzet van de hele bloemlezing konden aantasten. Het is allicht die
magistrale onschuld die hem ertoe brengt zijn voorwoord af te ronden met een
toelichting op het ordeningsprincipe van de bloemlezing. Bepalend voor de
volgorde is het geboortejaar van de dichters en binnen één jaargang de beginletter van de dichtersnaam. Vaarwel samenhang. De bloemlezing zelf bevat geen
enkele tijdsaanduiding. Alleen het alfabetisch geordende register vermeldt geboortejaren en bronnen, en aangezien bij deze laatste niet systematisch naar
eerste verschijningsdata van gedichten of bundels verwezen wordt, blijft de lezer
zitten met een ondoorzichtige opeenhoping van toevallige gedichten. Sprekender dan een letterkundige geschiedschrijving ?
De selectie begint bij Gezelle en gaat tot Peter Ghyssaert, geboren 1966. Goede
en belangrijke dichters krijgen van Warren maximaal tien gedichten. Even kijken
wie er een hoofdprijs binnenhalen. Redelijk voorspelbaar zijn Gezelle, Van de
Woestijne, Van Ostaijen, Achterberg, Nijhoff, Claus en Kouwenaar. Ida Gerhardt
sla ik niet zo hoog aan en Slauerhoff vind ik te slordig voor een tien, maar kom.
Maar dan komt het pas echt, want ook een tien krijgen Jacob Israel de Haan,
J.A. dèr Mouw en Gerrit Komrij. Hier is iets gaande. Verder tellen. Leopold
negen; Marsman acht; Bloem, Gorter en Kopland zeven, nou ja. Faverey slechts
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zes ? En vooral : Lucebert maar vijf, evenveel als J.C. van Schagen en Helène
Swarth en minder dan Ellen Warmond, Jan van Nijlen of Adriaan Roland
Holst ? Hier wordt polemiek bedreven, net zoals Komrij dat deed met zijn
beruchte boemlezing uit 1979. Op zich is daar geen enkel bezwaar tegen, canon
en consensus zijn te allen tijde aanvechtbaar. Maar Komrij kwam tenminste rond
voor zijn bedoelingen uit, terwijl Warren, met vijftig jaar Spiegel als rugdekking,
zich verschuilt achter pseudo-objectieve en hoogdravende bewoordingen als
"het belang van de betreffende dichter," "een samenhangend beeld," of, nog
erger, "mijn streven in deze Spiegel de Nederlandse poëzie (...) op haar mooist
te tonen." Nee, dan liever Hugo Brems die het in Dichters van deze tijd zonder
omwegen had over "de norm van wat ik nu goede poëzie vind" (zie NEM, oktober
1991). Dan weet je tenminste waar je staat.
Overigens moet Warren ten goede worden gehouden dat hij maar weinig
dichters de vergetelheid in wil schoppen door helemaal niets van ze op te
nemen. Van de twintig of meer die met slechts één gedicht vertegenwoordigd
zijn, was een ruim aantal mij volstrekt onbekend. Onder hen is de zonderlinge
figuur van J.K. Rensburg (1870-1943), die in 1925 de wereld verblijdde met
zijn 'Verraad van fabrieksgeheim', een Komrijaanse parel :
Ik waande eerst uit werken van poëten,
Dat je' enkel werd door godd'lijk licht bestraald
Voordat je' iets schiep. Maar ik wil 't eerlijk weten:
Je maakt het éérst af, wat het best betaalt.
En zoon sonnet ? ... Och, kalm met passen, meten
Schrijf je' eerst de twee kwatrijnen. Dat bepaalt
Al, wat geklonke' aan den terzinen-keten
Er verder aan het slot wordt bijgehaald.
'k Verraad hier eigenlijk fabrieksgeheimen,
't Is heusch zoon kunst niet dat scanderen, rijmen,
Verliefd zijn óók niet. Nou : dat pen je neer
En mengt dat met je stemming door het weer.
En landschap-schild'ren leer je - een, twee, drie –
Geholpen door een boek van botanie.
Hans Favery (1933-1990) hoort volgens Hans Warren slechts tot de middenmoot, anderen beschouwen zijn werk als het summum van de zogeheten
taalgebonden poëzie. Aan die waardering is het te danken dat Favereys
Verzamelde gedichten nu in één band op tafel liggen (Bezige Bij, 1993; 748
blz.). Het editeren van verzamelde gedichten is iets anders dan het samenstellen
van een bloemlezing. Het vereist filologische acribie eerder dan een kritisch
oordeel. De editietechniek is de laatste jaren flink aangescherpt, zoals de
wetenschappelijke uitgaven van o.a. Six van Chandelier, Max Havelaar, Leopold
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en Nijhoff laten zien. Aan die evolutie heeft Marita Mathijsen het hare bijgedragen, en zij verdient niets dan lof voor de vakkundige en uiterst zorgvuldige
wijze waarop zij Favereys werk hier in een aantrekkelijke leeseditie beschikbaar
heeft gesteld. Meer dan dat: door tot in de vormgeving en het gebruikte
lettertype rekening te houden met de uitgesproken voorkeur van de dichter, is
een waardig monument ontstaan. Kopen.
Faverey publiceerde uitsluitend poëzie. Van bij het verschijnen van zijn eerste
bundel in 1968, bleek zijn werk zo compact en eigenzinnig dat lezers en critici
zich geen weg wisten met deze even intrigerende als raadselachtige verzen.
Vooral doordat hoog in aanzien staande tekstuitleggers als Rein Bloem bleven
proberen deze voor het oog zo onwrikbare gedichten te duiden, bleef Favereys
naam gemeengoed en konden begrip en waardering groeien. Wat de Verzamelde gedichten aan het beeld toevoegen, is het besef van de hechte interne
samenhang van het werk, dat veel meer in elkaar grijpende motieven bevat dan
de afzonderlijk verschenen bundels lieten vermoeden. Herlezen en terugbladeren
helpt daarbij, zoals Michael Zeeman in een uitvoerige beschouwing in de Volkskrant (19-2-1993) demonstreerde. Bij dat alles is het puur toeval, een gril van
de tijd, dat een programmatisch vers als het volgende bijna precies midden in de
verzamelbundel terecht is gekomen :
Louter toeval lijkt het
dat de kern zich ledigt,
zich uitspreekt
in zijn varianten.
Voor altijd zich verwijderend
om wat hem dierbaar wordt,
al inkerend tot zichzelf.
Eerst zichtbaar geworden
wordt het verstaan:
het in zijn nu verblijvend hier.
Zeemans opvatting dat "het hart" van Favereys poëzie bestaat in "de onafgebroken poging aan de taal te ontsnappen," deel ik overigens niet. Hooguit het
halve hart, zou ik zeggen. Met de kloof tussen taal en werkelijkheid als gegeven,
trekt Faverey door middel van woorden fictieve constructies op die hun talige
aard onophoudelijk bevestigen en brengt hij stilstanden teweeg die net zolang
blijven gelden als het taalbouwsel hun bestaan bekrachtigt. Die "zenopraat,"
zoals hij het noemt, levert flitsende filosofische paradoxen op die met
ontsnappingspogingen weinig van doen hebben.
Of en hoeveel Faverey in eigen werk gesnoeid zou hebben indien hij zelf zijn
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verzamelde gedichten had verzorgd, zullen we nooit weten. Van Leonard Nolens
weten we dat wel. Hij kwam enige tijd geleden met Hart tegen hart. Gedichten
1875-1990 (Querido, 1991; 483 blz.). Niet echt een verzamelbundel, eerder
een evaluatie van het eigen verleden. Nolens begint zijn 'Verantwoording' met:
"In dit boek staat alles wat ik goed vind" — een duidelijke uitspraak die aan Hans
Warren goed besteed zou zijn. Voor Nolens betekent dit dat hij zijn eerste twee
bundels, uit 1969 en 1973, integraal afstoot, dat van het werk uit de middenperiode wat wordt weggelaten en wat wordt bijgeschaafd, en dat alleen de meer
recente bundels ongewijzigd bewaard blijven. Nu Nolens, inmiddels ook met de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie op zak, de (na Claus?) hoogst gequoteerde
Vlaamse dichter is geworden, brengt deze omvangrijke en fraai uitgevoerde
verzameling de inventarisatie die de wereld nodig had.
Nauwelijks was die klus geklaard of Nolens kwam voor de dag met een nieuwe
bundel, Tweedracht (Querido, 1992; 62 blz.). In de openingsreeks, 'Zeven
brieven aan een jong dichter', staat een poëtische brief aan de overleden Hans
Faverey. Het is een leerzaam vers omdat het ons veel over Nolens vertelt. De
eerste strofe klinkt allesbehalve waarderend en bijt zich vast in de 'vorm of vent'kwestie : "Was u die man? / Of bent u dat miniem geprevel, dat subliem
gepriegel / Op de vierkante millimeter?". Had Warren dan toch gelijk? De
tweede strofe, over het werk dat Faverey kort voor zijn dood schreef, is anders :
Maar toen uw hart mijn einde wist kreeg heel uw kinderwerk
Een brandend onderwerp, uw handen moesten spelen met dat vuur.
Het stond er plots allemaal in grotemensentaal
En minder gierig (...)
Met "mijn einde" zal wel de dood in het algemeen bedoeld zijn maar het gegoochel met de voornaamwoorden is typisch Nolens. Ook echt Nolens is het
onbegrip voor een manier van schrijven die niet de vent binnenste buiten keert
en het bloederig ingewand op papier kwakt maar een zekere afstand tot de
eigen persoon bewaart. Dat verklaart waarom voor Nolens het "kinderwerk" van
Faverey pas in "grotemensentaal" veranderde toen deze, met zijn nakende dood
als "brandend onderwerp" voor ogen, directer en emotioneler ging schrijven.
Om dat intense branden, en uitsluitend daarom, is het Nolens in zijn eigen werk
te doen. In het slotgedicht van Tweedracht, 'Beschikking', geeft de dichter
richtlijnen voor zijn eigen begrafenis: "Stook mijn beenderen niet op. / Ik heb
genoeg gebrand. / Ik ben al lang doorbakken. / Leg mijn kruim niet in de as."
Hoe intens, complex, compromisloos, paradoxaal en onophoudelijk Nolens
brandt, laat zich aflezen aan de twee delen dagboeknotities die nu vrij kort na
elkaar zijn verschenen. Stukken van mensen bestrijkt de jaren 1979-1982,
Blijvend vertrek de periode 1983-1989 (Querido, 1989 en 1993; 195 en 204
blz.). Voor wie inzicht zoekt in Nolens' visie op de wereld en op zichzelf, zijn dit
onmisbare boeken. Zijn gewilde afzondering, zijn reacties op de lectuur van
anderen en van eigen werk, zijn tobberige verscheurdheid en zijn verterende
begeerten, het staat er allemaal in. Dagboeken kan men deze notities nauwelijks
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noemen, eerder zijn het collecties viscerale overpeinzingen die niets of niemand
ontzien, vooral de kunstbroeders niet. Zo schrijft Nolens positief over Daniël
Robberechts, negatief over Jozef Brodski, vernietigend over Harry Mulisch. Dat
hier een even unieke als monomane persoonlijkheid aan het woord is, lijdt geen
twijfel. Een eventueel derde deel zal hopelijk laten zien hoe Nolens zich teweer
stelt tegen de aanhoudende regen van prijzen en interviews die zijn twintigjarig
kluizenaarsbestaan steeds dieper aantast. De laatste bladzijden van Blijvend
vertrek, geschreven in de nadagen van 1989, reppen met geen woord over de
gebeurtenissen op dat moment in Oost-Europa. Of dat nu goed of slecht is voor
de poëzie van deze dichter, mag hier in het midden blijven.
Toen Jan Kuijper onlangs zijn vier tot dusver verschenen sonnettenbundels
samenbracht in één band, snoeide hij niet maar voegde hij toe. De titel
Wendingen (Querido, 1992; 141 blz.) verwijst naar de volta in het sonnet en
typeert Kuijpers aandacht voor de vorm. Het boek bevat het werk uit de jaren
1970-1990. Een van de nieuwe gedichten is een 'tombe' voor Hans Faverey, in
de stijl van de bundel uit 1989 (zie NEM 54, 1990). Waar Kuijpers vroege
verzen weinig ingrijpende anekdotes vertelden met behendig rijm als franje,
bestaat zijn latere werk hoofdzakelijk uit onverwachte kunstgrepen toegepast op
teksten van anderen, intertekstuele variaties die tegelijk de geijkte associaties en
verwachtingen op de helling zetten. Kinderwerk en gepriegel, zou Nolens streng
zeggen.
Of Nolens ook zo over C.O. Jellema zou oordelen, weet ik niet. Jellema heeft
eveneens de gelegenheid gekregen om in een verzamelbundel een tussenbalans
op te maken. Zijn Gedichten, oden, sonnetten (Querido, 1992; 360 blz.)
bevatten ook weer een keuze. Uit het werk van de jaren zestig en zeventig is
maar een gedeelte bewaard, allemaal gedichten in ongebonden vormen. Het
latere werk, dat uit enkele oden en voorts geheel uit sonnetten bestaat, is
integraal opgenomen. In zijn 'Verantwoording' zegt Jellema wel dat de volgorde
van de gedichten in de oorspronkelijke bundels is gehandhaafd, maar hij zegt er
niet bij dat de reeksen onderling flink door elkaar zijn gehaald. Zo ontstaat een
heel ander beeld. Van de symmetrische opbouw van een bundel als Door enen
spiegel uit 1984 (zie NEM 44, 1985) is er niets meer te bekennen, en dat is
zeker Jellema's bedoeling geweest.
Jellema deelt de ernst van Nolens maar niet diens absolute imperatieven. Hij
gaat beschrijvend en beschouwend te werk, in kort afgekapte, soms elliptische
zinnen die zich bijna zonder dat de lezer het merkt in een sonnetvorm schikken.
Thematisch gezien speelt het werk van Jellema zich af tussen tegengestelden:
het tijdelijke en het boventijdse, beweging en stilstand, werkelijkheid en kunst.
Het vergankelijke van al het bestaande en de mogelijkheid om door middel van
kunst iets daarvan te bestendigen, die gedachte lijkt overheersend aanwezig.
Heel mooi en paradoxaal verwoordt Jellema de relatie tussen kunst en werkelijkheid in de epiloog van de reeks 'Reflecties op Ruisdael'. Twee bezoekers,
Thomas en 'ik', hebben net de Ruisdael-tentoonstelling bezocht en praten er bij
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het teruglopen over na :
Kunst is de vraag. Waar staan wij, samen, vaker
alleen. Buiten ligt sneeuw. Het zondags plein.
Jas aan. We gaan. Onze voetstappen kraken.
Het vriest, zeg je. Zou ergens koffie zijn ?
We lopen in de richting van de trein.
Wat deed het je ? Antwoorden is ontwaken
uit een bedreven dubbelspel. Met mijn
verstand zeg ik : kunst kan natuur niet maken.
'Zo leven wij, en nemen steeds afscheid'
(Rilke). Wat is formeert zich op papier
als een herinnering.- Heb je het koud ?
Verdomde koud. En jij ? Ook. Het wordt tijd
dat 't voorjaar komt.- Denken: wij lopen hier,
samen, mits de werkelijkheid het houdt.
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Boekbesprekingen en aankondigingen

Fenoulhet, Jane en Theo Hermans, ed., Standing Clear A Festschrift for
Reinder P Meijer. Uitg. Centre for Low Countries Studies. London, 1991.
237 p.
Dit boek is een passende huldebetuiging aan Reinder P. Meijer door collega's,
studenten en vrienden, vooral uit Londen, waar Meijer jarenlang de leiding van
de Nederlandse afdeling aan de Universiteit van Londen in handen had. De
kwaliteit van de bijdragen reflecteert dan ook in het algemeen de hoge eisen
waaraan Meijers eigen werk heeft voldaan. Tien van de dertien artikelen gaan
over een Nederlands literair onderwerp, twee over taalkunde en een over het
werk van Meijer zelf.
Margaretha Schenkevelds "The Narrator in Reve's Werther Nieland" is een
uitstekende bespreking van de dialectische verhouding tussen de twee ik-figuren
in het verhaal. Maar ik miste de bredere context die weergeeft dat die spanning
niet alleen in deze novelle voorkomt, maar een belangrijk onderdeel van Reve's
gehele vertelkunst (en humor) is, vooral in zijn vroegere werk. Leslie Gilberts
bespreking van Elsschots Kaas in het licht van de pas later toegevoegde Inleiding
tot het werk, van de schrijver zelf, is in feite een enigszins overdreven apologie
van Elsschots mening over literatuur en 'la condition humaine'. Maar de interpretatie van de roman zelf is overtuigend. De overvloed van onvertaalde citaten
verzwakt jammer genoeg het argument. Jane Fenoulhets pittige psychologische
studie over voyeurisme in de romans van Vestdijk belooft meer dan waargemaakt
wordt. Zij concentreert zich op de introverte personages in De ziener en Het
verboden bacchanaal en analyseert Vestdijks weergave van "normaal" en
"afwijkend" gedrag. Fenoulhet eindigt met de (voor de lezer) curieuze vraag of
Vestdijk zelf, zoals sommige van zijn personages, een gluurder (of een profeet)
zou kunnen zijn. Frida Balk-Smit Duyzendkunsts verfrissende essay over de
verhouding tussen wetenschappelijke terminologie en magische poëzie toont de
integratie van magie en wetenschappelijke "waarheid" in de poëzie van
Achterberg aan. Helaas ontbreekt een Engelse vertaling van de geciteerde
gedichten. William Woods' artikel over het dubbele symbolisme in de poëzie van
Martinus Nijhoff evalueert de tweeslachtigheid en dubbelzinnigheid van diens
werk. Hoewel niet origineel — W.J. van den Akker e.a. hebben dit probleem
eerder behandeld — is het werkstuk een duidelijke weergave van een belangrijk
aspect van Nijhoffs poëzie. Door de vele Nederlandse citaten wordt de nietNederlandstalige lezer echter alweer in de steek gelaten. Kees Snoeks verhandeling over de poëzie van G.J. Resink is een diepgaande bespreking van een
van de belangrijkste Nederlandse stemmen in Indonesië. Snoek contrasteert
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Reesinks poëzie met die van Adwaita in termen van de kosmische voorstellingen
van de lyrische gedichten. Snoeks eigen vertaling van Resinks gedichten is een
eerbetoon aan de dichter.
De bijdragen over vroegere literatuur van Karel Bostoen, Theo Hermans, Peter
King en Ton Broos verdienen meer aandacht dan ze hier krijgen. Bostoens
artikel is een interessante bespreking van de 16de-eeuwse dichter Jan van der
Noot. Hermans schrijft een helder essay over de Nederlandse benadering van
vertalen in de Renaissance. Peter King confronteert 17de-eeuwse erotische
motieven uit Nederlandse schilder- en toneelkunst. Ton Broos' geestige artikel
over Jacob Weyerman is een anekdotische studie over internationaal plagiaat.
Aan de taalkundige zijde bieden de studies van Jan de Vries en Reinier Salverda
de wetenschappelijkheid die men ervan verwacht. De Vries zet zijn discussie
over de Nederlandse invloed op het Indonesisch voort, terwijl Salverda een
onderzoek doet naar de bijdrage van J.J. Pos op de vroege structurele linguïstiek.
Ingenesteld tussen deze beschouwingen is Dick Boukemá s ambitieuze analyse
van Meijers eigen werk. Deze verhandeling, getiteld "A Chronicler's Criteria",
onderzoekt Meijers publikaties aan de hand van de zes categorieën van J.J.A.
Mooij's "De motivering van literaire waardeoordelen", uit diens Tekst en lezer
(1979). Wel knap, maar ik had liever een minder "wetenschappelijke", meer
persoonlijke evaluatie van Rein Meijers publikaties gelezen die de essentie van
zijn werk dichter benadert.
Mijn grootste bezwaar is het ontbreken van Engelse vertalingen van de citaten.
De betogen zullen hierdoor voor Engelstalige lezers (voor wie het boek in het
Engels is geschreven) vaak moeilijk te volgen zijn. Belangrijke uitzonderingen in
dit opzicht zijn de studies van Broos, King en Snoek. Ook miste ik in dit
huldeboek een volledige beschrijving van Meijers leven en loopbaan. Overigens
is de titel Standing Clear mij nog steeds niet duidelijk.
Johan Snapper (Berkeley)

Arjen Florijn: Beregeling van de Nederlandse woordvolgorde. Thesis publishers, Bickersgracht 60, 1013 LG Amsterdam, The Netherlands. 1992, 275 p.
In deze studie onderzoekt A. Florijn in hoeverre het mogelijk is regels voor de
volgorde van woorden, woordgroepen en zinsdelen in een Nederlandse zin op
dusdanige manier te formuleren dat ze "geïmplementeerd" kunnen worden in
een computerprogramma.
Dit proefschrift heeft een weinig traditionele structuur: hoofdstuk 1 dat als een
soort proloog fungeert, is eigenlijk een samenvatting van het onderzoek en zou
daarom misschien beter als epiloog uitkomen. De twee volgende hoofdstukken
zijn volgens de auteur (p.231) de belangrijkste: in hoofdstuk 2 (pp. 32-110)
wordt de interne structuur van woordgroepen onder de loep genomen, terwijl
hoofdstuk 3 (pp. 111-193) aan de syntactische analyse van de woordvolgorde
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binnen de Nederlandse zin besteed wordt. Hoofdstuk 4 (pp. 195-222), wat
volgens mij best hoofdstuk één had mogen zijn, geeft achtergrondinformatie bij
het onderzoek en pas in het vijfde en laatste hoofdstuk (pp.223-28) wordt
ingegaan op de pogingen die ondernomen zijn om de geldigheid van de
woordvolgorderegels te toetsen en wordt aangeduid in welke richting het
vervolgonderzoek zich beweegt. Het boek sluit af met een samenva tt ing in het
Engels, vijf aanhangels voor Lisp-kenners, de geraadpleegde literatuur en een
register.
Ik doe dit boek geen onrecht door van meet af aan te poneren dat er uitvoeriger
beschrijvingen van de woordvolgorde van de Nederlandse zin bestaan. Deze
studie heeft echter het ontegensprekelijke voordeel dat hij beter dan de andere
aan de praktijk getoetst is: al worden de regels in een voor ieder toegankelijk
formalisme gegoten, ze zijn toch expliciet genoeg om in een computerprogramma gebruikt te kunnen worden. Wie zoiets tot een goed einde brengt,
verdient waardering. Het is al een verademing te merken dat het mogelijk is de
regelmatigheden in de Nederlandse woordvolgorde anders te formaliseren dan
in (ad hoc) boomdiagrammen, al dan niet cyclische transformaties of verschuivingen naar de lexicale component, die in het verleden maar al te vaak als
linguïstische prullenmand dienst heeft gedaan.
Uitgangspunt van Florijns betoog is het onderscheid tussen aan de ene kant de
lineaire ordening van de elementen - de relaties "in de tijd" — en aan de andere
kant de hiërarchische geleding — de relaties "buiten de tijd": "In sommige gevallen zal de lineaire ordening een 'regelrechte' weerspiegeling zijn (recursieve
groepen [zie onderaan ,n.v.d.r.], in andere gevallen kunnen er concessies
gedaan zijn aan andere factoren (zinsdiepte, informatiestructuur)"(p.19).

Typerend voor de taalkundige literatuur over woordgroepen in het Nederlands
zijn de vele pogingen om tot een sluitend indelingssysteem te komen. Florijn
doet weer een eigen poging en komt tot een vernieuwende indeling in drie
groepen, nl. (1) iteratieve groepen: een opsomming van minstens twee
(inhoudelijk) verschillende maar vormelijk overeenkomstige groepen, (2)
recursieve groepen zoals b.v. de VG en de AdvP ( van het type "gisteren in de
trein") waarin sprake is van een afhankelijkheid van bepaling en kern en — ten
slo tte — (3) patroonspecifieke groepen waarin verschillende elementen als
gelijkwaardige structuuronderdelen tot een groter betekenisgeheel bijdragen,
zoals dat het geval is in b.v. de zinnen, de PP's en de NP's.
In deze drie groepen wordt de hiërarchische structuur op verschillende wijze
geprojecteerd op de lineaire structuur. In iteratieve groepen hangt de lineaire
distributie af van de volgorde van de conceptualisatie, in recursieve groepen
weerspiegelt ze de structurele dieptestructuur en in patroonspecifieke groepen
representeert de volgorde de syntactische functie van de elementen, al zijn er bij
de zin ook nog andere, soms tegenstrijdige "factoren" aan het werk (zie hierna).
In zijn beschrijving van regelmatigheden spelen drie noties een rol, nl. de
categorieën, de functies en de substituties. Al is er voor iedere functie een
optimale (lees: normale) vulling (een bijwoordelijke bepaling is altijd een
bijwoordsgroep bij voorbeeld), toch worden de functies niet altijd vervuld door
66

de standaardcategorie. Daarom is het nodig substituties te poneren ( een PP
kan b.v. door een AdvP gesubstitueerd worden). De invoering van substituties
maakt het Florijn mogelijk te verklaren waarom een gesubstitueerde categorie
andere eigenschappen kan aannemen dan hij normaal heeft, b.v. het feit dat
een PP in adverbiale functie met bepalingen optreedt, of dat bijwoordsgroepen
naargelang van de gesubstitueerde categorieën andere specificeringen krijgen,
zoals in "hij staat tweede", of " hij werkt het hele jaar door" of "hij rijdt hard/als
een wilde". Met deze benadering kan Florijn in hoofdstuk 2 de interne bouw
van de woordgroepen (naamwoords-, werkwoords-, voorzetsel-, bijwoords- en
bijvoeglijke-naamwoordsgroepen) uitvoerig beschrijven en in hoofdstuk 3, na
een kritische analyse van enerzijds het distributionalisme van Van den Berg
(1963) en anderzijds de formele en functionele principes van de ANS (1984), de
volgordeverschijnselen in de Nederlandse zin systematisch de revue laten
passeren.
Binnen het kader van dit summier overzicht past het niet de samenvattende
tabellen (stroomdiagrammen) van het beginstuk (p.145), het middenstuk (p.157)
en het eindstuk (p.151) over te nemen. Ik kan echter niet aan de verleiding
weerstaan om Florijns samenvatting van de volgordeverschijnselen in de zin
schematisch op te sommen. De uiteindelijke distributie blijkt het resultaat te zijn
van vier hoofdfactoren, met name de syntaxis (het zinstype, de bouwconventies,
de syntactische complexiteit), de semantiek (de inherentiegraad en het bereik),
de informatiestructuur (topic, focus, contrast) en de conceptuele invoer (zoals
b.v. nagekomen zinsdelen, tussenzinnen en andere wanordelijkheden).
Herhaaldelijk wijst Florijn erop dat zijn analyse (opsomming, classificering,
benadering) verre van volledig is, of dat niet iedereen het met hem eens is.
Volledigheid was overigens niet zijn eerste doelstelling. Het was er hem in de
eerste plaats om te doen te laten zien "hoe er op basis van het bestaande
programma verder gewerkt zou kunnen worden" (p.182). Verder onderzoek
moet de waarde van zijn aanpak bevestigen.
Over de waarde van die aanpak ben ik het volkomen met hem eens, waar hij
"toegeeft" dat "zijn volgordebeschrijvingen het meeste succes hebben bij
woordgroepen" (p.187). Zijn beschrijving van de volgorde in zinnen is niet
geheel geslaagd te noemen ("niet geheel mislukt" schrijft hij zelf, p.187). Als
reden voor die gedeeltelijke mislukking zegt hij: "als een beschrijving louter op
basis van syntactische informatie [gebeurt], dan kan die niet de juiste generaliseringen vangen". Dat was al langer bekend natuurlijk.
Nu viel het inderdaad buiten het kader van zijn proefschrift de zin te betrekken in
een groter geheel, maar ik vind het toch jammer dat hij geen gebruik gemaakt
heeft van het reeds bestaande onderzoek over de communicatieve geleding van
de zin en dat hij zich wat de informatiestructuur betreft tevreden gesteld heeft
met de klassieke, achterhaalde en "passe-partout" termen focus, presuppositie
en topic. Op dat gebied heeft de Functionele School van Praag sinds decennia
baanbrekend werk verricht dat jammer genoeg nog steeds niet voldoende
weerklank gevonden heeft in het Nederlandse syntactische onderzoek (zie Godin
1980).
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Al bij al meen ik - om het eufemistisch te stellen - dat Florijn geen ongelijk heeft
als hij meent (p.210) dat "de door Chomsky veroorzaakte revolutie een voor
de Nederlandse taalkunde betreurenswaardige breuk met de traditie tot
gevolg gehad [heeft] - niet tot noodzakelijk gevolg maar wel tot praktisch
gevolg". Ik zit op dezelfde golflengte als hij de hoop koestert "dat het verschijnen van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) op de lange
duur een keerpunt zal inluiden"(ibid.)
Pierre Godin (Louvain-la-Neuve)
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Willy Smedts en William Van Belle, Taalboek Nederlands. Kapellen: DNB/
Pelckmans, 1993. 414 blz. 850 BEF (Fl. 50). ISBN 90-289-1795-0. en M.
Klein en M. Visscher Handboek Verzorgd Nederlands. Groningen : Martinus
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Twee bijzonder nuttige handboeken. Dat is mijn enthousiaste conclusie na een
paar uurtjes grasduinen in deze jongste aanwinsten voor de Nederlandse
taalkunde en de Nederlandse taalbeheersing.
Het Taalboek Nederlands is terzelfder tijd een naslagwerk en een handboek
over de Nederlandse taal en taalkunde. Zoals het bekende boekje Nederlandse
taalkunde van M. van den Toorn is het een inleiding in de Nederlandse
taalkunde, maar het biedt veel meer. In de eerste plaats omvat het een volledige
Nederlandse spraakkunst — zowel woordleer als zinsleer — die aardig aansluit bij
de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Dat is een gelukkige keuze van de
auteurs, want zo hebben we nu meteen een vereenvoudigde en handzame ANS
die bruikbaar is voor gevorderde anderstaligen. Maar het Taalboek Nederlands
bevat behalve traditionele spraakkunst ook nog een klankleer en het overstijgt
het niveau van de zin met een apart hoofdstuk over "Tekst en conversatie",
waarin zowel tekststructuur, als conversatie-analyse, als stilistiek overzichtelijk en
systematisch behandeld worden. In een laatste hoofdstuk komen dan nog
spelling en conventies uitgebreid aan de orde.
Het Taalboek Nederlands spreekt mij vooral aan door zijn systematische opzet
en zijn terminologische volledigheid. Wie zich afvraagt wat palatalisering is, of
metonymie, of complementaire distributie, of deixis, of polysemie, of prag68

matiek, vindt telkens de term precies gedefinieerd en dat tegen de achtergrond
waarin hij thuishoort. Ik heb weinig taalkundige termen vruchteloos gezocht
('gespannen klinkers' heb ik niet gevonden bij voorbeeld). Didactisch interessant
is het feit dat alle uitleg toegelicht wordt met ondubbelzinnige voorbeelden.
Behalve een systematisch handboek is het Taalboek Nederlands ook een handige gids voor al wie concrete vragen heeft bij de taalhantering. Zo wordt bij
DIFTONGERING vermeld dat het "als tweeklank realiseren van [o.e.4)1 zoals men
vooral uit Hollandse mond wel hoort in woorden als komen, geven, geuren en
vooral voor een [1] als in molen, vele, Keulen als minder verzorgd beschouwd
wordt" (p. 37). Bij de werkwoordelijke eindgroep vinden we de waarschuwing
dat "de plaatsing van het voltooid deelwoord tussen de infinitieven wel vrij
algemeen is in Vlaanderen, maar door velen als geen Algemeen Nederlands
beschouwd wordt" (p. 280). Er is dus een duidelijk normatieve aanpak in dit
boek en dat is goed voor een taalboek dat terzelf dertijd een taalgids wil zijn.
Opvallend is wel dat de normatieve uitspraken altijd genuanceerd zijn. Dat zal
vooral in Vlaanderen, waar betutteling steeds vaker wrevel wekt, als een welkome
verandering begroet worden.
Een systematisch overzichtswerk kan natuurlijk niet de volledigheid hebben van
uitputtende deelstudies. Maar toch moet gezegd worden dat dit taalboek opmerkelijk compleet is. In sommige opzichten is het zelfs vollediger dan de ANS, b.v.
met betrekking tot de samenstellende afleidingen. Ook wat betreft het overzicht
van de typische probleemgevallen van het Nederlands (congruentie, samentrekking, inversie, spelling van bastaardwoorden, spelling van aardrijkskundige
namen, ...) is dit werk bijzonder volledig.
Natuurlijk is er kritiek mogelijk. Het is bij de eerste editie van zo'n overzichtswerk
waarschijnlijk onvermijdelijk dat er nog fouten zijn blijven staan. Als ik op p. 70
lees dat bij {BUS} : de bus, ik bus, ik heb gebusd als derivatie mogelijk zijn, dan
denk ik dat wel degelijk gebust bedoeld werd. Een tweede punt van kritiek is
ernstiger en betreft het register. Op het kaft staat dat "iedereen die wel eens
twijfelt of hij zo'n of zulke moet schrijven, terecht kan in het taalboek". Dat is zo,
maar dan niet via het register. De gebruiker moet al weten dat zo'n en zulke
aanwijzende voornaamwoorden zijn, voor hij de behandeling van zijn taalprobleem kan terugvinden en dat is een wetenschap waaraan het de gewone
taalgebruiker vaak ontbreekt. Ik zou dus heel sterk aanbevelen dat in de volgende
druk het register drastisch wordt uitgebreid.
Toch is het Taalboek Nederlands nu al een onmisbaar naslagwerk dat vooral
aan neerlandici extra muros, die vaak slechts over een beperkte bibliotheek
kunnen beschikken, voortdurend goede diensten zal bewijzen.
Het Handboek Verzorgd Nederlands van M. Klein en M. Visscher heeft
weliswaar een en ander gemeen met het boek van Smedts en Van Belle, maar is
toch anders georiënteerd. Het is beperkter van opzet omdat het zich in de eerste
plaats richt tot iedereen die verzorgd Nederlands moet of wil schrijven . En het is
directer op de praktijk gericht in die zin dat ook de niet-professionele
taalgebruiker met een minimum van inspanning antwoord vindt op allerlei
69

schrijfvragen. Het boek bestaat uit twee grote delen en een compendium. In
deel 1 vindt men alles over de spelling van het Nederlands en in deel 2 staat alles
over correcte en aantrekkelijke zinsbouw. Anders dan in het Nederlands Taalboek is hier het uitgangspunt: de mogelijke taalfout. Hier worden dus wel
soortgelijke verschijnselen behandeld als in het boek van Smedts en Van Belle,
maar dan niet in een ruimere taalkundige context.
Het Handboek Verzorgd Nederlands is dus meer een vraagbaak die door zijn
uitvoerigheid meer ruimte geeft aan illustratie en toelichting dan het Taalboek
Nederlands, dat in nagenoeg evenveel bladzijden veel omvattender is.
Het Handboek Verzorgd Nederlands geeft b.v. geen uitleg over de geschiedenis
van het Nederlands, of over de klankleer of over woordvormingsprocédés. Wel
biedt het Handboek Verzorgd Nederlands een grammaticaal compendium met
een heel simpel en daardoor zeer toegankelijk overzicht van de Nederlandse
woordleer en zinsleer. Dit compendium veronderstelt nagenoeg geen grammaticale voorkennis : op schoolse en vereenvoudigde wijze wordt hier uitleg
gegeven over woordsoorten en zinsdelen.
Begrijpelijkheid heeft hier duidelijk de voorrang op theoretische adequaatheid.
Eén voorbeeld kan hier wellicht het niveauverschil tussen de twee boeken
illustreren. Waar het HVN tussenwerpsels definieert als "gemakkelijk herkenbare
woordjes die buiten het eigenlijke zinsverband staan" (p. 263), daar geeft het
Taalboek uitleg bij de semantische, morfologische en syntactische kenmerken
van de tussenwerpsels met daarbij nog een overzicht van de soorten en hun
gebruik (p. 202-203).
Samenvattend kunnen we het zo stellen : het Taalboek Nederlands is een systematisch opgezet overzichtswerk Nederlandse Taalkunde en Nederlandse
Taalbeheersing, terwijl het Handboek Verzorgd Nederlands een praktische
schrijfgids is. De kracht van het Taalboek Nederlands ligt in zijn synthese en
zijn volledigheid. Die van het Handboek Verzorgd Nederlands in zijn eenvoud
en zijn grote toegankelijkheid, mede dankzij het nagenoeg uitputtend register.
Samen vormen de twee besproken boeken onmisbare naslagwerken, naast de
Van Dale, de Verschueren en de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Bruce C. Donaldson, A Grammar of Afrikaans. Berlin - New-York : Mouton de
Gruyter, 1993. XVIII + 497 blz. DM 248. ISBN 3-11-013426-8.
De hoofdstukken van dit lijvige werk behandelen de volgende onderdelen:
uitspraak en spelling, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, werkwoorden, voegwoorden,
vragende woorden en voorzetsels. Dan volgen hoofdstukken over woordvolgorde
en ontkenning, en — op een vreemde plaats — over telwoorden. Woordvorming
besluit de reeks. Aanhangsels bevatten een aantal teksten, brief schrijf problemen,
gespreksvormen in allerlei situaties, en daarbij is zelfs aandacht gewijd aan
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vloeken. Het slot van het slot bestaat uit een glossarium, een bibliografie en een
register.
Bij Donaldson heeft zonder twijfel de wetenschappelijke beschrijving van het
Afrikaans zwaarder gewogen dan het didactische aspect. De anderhalf miljoen
Engelstalige Zuidafrikaners zullen Donaldson zeker niet gebruiken als boek voor
beginnelingen: het is eerder een soort Afrikaanse ANS, die je voortdurend
raadpleegt bij twijfelgevallen, en dan niet alleen op spraakkunstig gebied maar
ook lexikaal. Wat dat betreft had het register gerust uitvoeriger mogen zijn.
In Nederland en daarbuiten is nog lang niet voldoende het besef doorgedrongen
dat Afrikaans en Europees Nederlands zustertalen zijn, en dat ook de buitengaatse neerlandistiek dat Afrikaans Nederlands niet meer mag negeren. Allebei
de talen zijn in eerste instantie ontstaan uit menging van 17de-eeuwse teksten
en ABHollands, maar het Afrikaans heeft lexicaal een veel oudere Hollandse
fase bewaard, en is daardoor van onschatbaar belang voor de historische
Nederlandse taalstudie.
Grondige studie van de Afrikaanse spraakkunst kan ook synchroon problemen
van het Nederlands helpen begrijpen. Er is nu geen beter en uitvoeriger
handleiding beschikbaar. Het hoort daarom thuis in elke binnen- en buitengaatse
neerlandistische bibliotheek. De hoge kwaliteit van dit boek maakt aanschaf
ervan heel dringend, – en dan is de prijs natuurlijk geen bezwaar meer.
P.C. Paardekooper (Leiden)

Den grooten Tamerlan (1657) & Mahomet en Irena (1657) : Timoeridische
en Turkse Tragedies van Serwouters en Lubaeus.
Uitgegeven door C.G. Brouwer. Amsterdam : D'Fluyte Rarob, 1992. 225 blz.
Ill. Fl. 27, -. ISBN 90-800267-3-5.
Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keizer uit 1657
van de hand van J. Serwouters is een voorheen populair maar inmiddels in
vergetelheid geraakt theaterstuk dat de slag bij Ankara (in het jaar 1402) tussen
de Osmaanse sultan Beyazit I en Timur Lang behandelt. Na verslagen te zijn
wordt Beyazit volgens een apocrief verhaal in een kooi opgesloten. Hoewel hij
de toenmalige versie van deze gebeurtenis redelijk getrouw volgt, gaat het de
auteur in dit 17de-eeuwse Nederlandse historiestuk niet zozeer om de feiten als
wel om de morele vraagstelling: wat mag je als overwinnaar met je overwonnene
doen ?
In Mahomet En Irena Of Liefd'in Wreetheydt van Hendrick Lubaeus, eveneens
uit 1657, wordt een andere sultan ten tonele gevoerd : Mehmet II, de veroveraar
van Konstantinopel (in 1453). Deze heerser die iedereen zijn wil oplegt, raakt in
de ban van Irena, een Griekse gevangene, waardoor hij de staatszaken verwaarloost. Wanneer zijn onderdanen uit onvrede hierover in opstand dreigen te
komen, staat de vorst voor de keus: liefde of plicht ? Ook hier ligt in een
feitelijke, zij het historisch niet waarschijnlijke, context een moreel thema
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opgesloten.
Deze twee boeiende en levendige 17de-eeuwse Nederlandse treurspelen staan
in een uitgave in de serie De Oosterse Schouwburgh van uitgeverij D'Fluyte
Rarob. Beide stukken zijn mede door de uitvoerige noten goed toegankelijk voor
de hedendaagse lezer. Ook gevorderde studenten die wat ervaring hebben met
het 17de-eeuws Nederlands, zullen er goed mee uit de voeten kunnen. In een
nawoord geeft de bezorger Kees Brouwer informatie over de achtergronden van
de stukken, de auteurs en de historische werkelijkheid.
Dankzij de gedreven naspeuringen van Brouwer blijkt er in de Nederlandse
toneelgeschiedenis een hele groep van dergelijke oriëntaalse historiespelen te
bestaan die nergens in de handboeken vermeld staat. Vreemd is het niet dat
men in de Nederlanden openstond voor andere culturen, met name die van het
Midden-Oosten. Behalve de toenemende handelscontacten hadden de Nederlanden en het Osmaanse Rijk in Spanje een gemeenschappelijke vijand, wat het
adagium "Liever Turks dan paaps" in een begrijpelijker daglicht stelt.
Wim van den Munkhof (Ankara)

In Vlaanderen. Textes annotés, samenstelling S. Vanderlinden, annotatie V.
Biesiaga en B. Janssens, woord vooraf A. Germoz. Brussel: Didier Hatier,
1992. 128 blz. 295 BF, ISBN 2-87088-800-7.
Vergelijkbaar met de bundel Basisteksten Nederlands van J. Fenoulhet en R.P.
Meijer, wordt in de bundel In Vlaanderen ten behoeve van Franstaligen een
literair parcours uitgetekend van Antwerpen tot Aalst en van Oostende tot
Brussel. De elf teksten zijn gekozen vanwege hun geworteld zijn in de Vlaamse
gevoels- en denkwereld. Ze worden telkens voorafgegaan door een Franse
inleiding waarin in het kort de meest noodzakelijke informatie over de schrijvers
wordt gegeven en waarin de gekozen fragmenten worden gesitueerd in het
oeuvre en tegen de Vlaamse sociale achtergrond. In de marge worden Franse
vertalingen gegeven van de minder frequente woorden zodat de teksten
gemakkelijk toegankelijk zijn voor Franstaligen. Notities onderaan de pagina's
geven dan meer toelichting bij specifieke culturele achtergronden. Deze
verzameling wil een soort literair-culturele inleiding zijn op Vlaanderen
gepresenteerd door prominente literatoren als I. Michiels, P. de Wispelaere, L.P.
Boon, W. van den Broeck, H. Claus, W. Spillebeen, G. Seghers, L. Pleysier, M.
van Paemel, Alstein en E. de Kuyper.

Francis Bulhof, Ma patrie est au ciel. Leven en werken van Willem Emmery
de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819). Hilversum: Verloren, 1993. 256 blz.
Fl. 42,-. ISBN 90-6550-362-5.
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De positie van woord en zin in taal en taalwetenschap
E.M. Uhlenbeck (Voorhout)

In het algemeen gesproken is er in de linguïstiek van de 20ste eeuw vaker twijfel
gerezen aan het woord als taaleenheid dan aan de zin, die als gebruikerseenheid
een vanzelfsprekendheid had die het woord als element in een groter geheel
leek te ontberen.
Voor twee van de grootste taalkundigen van deze eeuw, Sapir en Saussure,
stond het nie tt emin vast dat het woord niet een abstractie was, en ook niet een
betekenisloze eenheid die eerst in de zin een duidelijke betekenis kreeg, zoals
men vroeger wel dacht, maar een reële en centrale taaleenheid. Zo schreef
Sapir, kennelijk op grond van zijn ervaringen als fieldworker: "Linguistic experience both as expressed in standardized, wri tten form and as tested in daily
usage, indicates overwhelmingly that there is not, as a rule, the slightest difficulty
iculty
in bringing the word to consciousness as a psychological reality" (Language
1921: 34). Terwijl Sapir in deze uitspraak de nadruk legt op de taalpsychologische realiteit van het woord, wijst Saussure bovendien op de centrale positie
die het woord in de taalstructuur inneemt: "Le mot est une unité qui s'impose a
l'esprit, quelque chose de central dans le méchanisme de la langue". (Cours de
linguistique generale 1916: 159).
Deze gedachte van het woord als een centrale eenheid, werd in de volgende
jaren uitgewerkt in drie belangrijke studies, nl. in Gardiners Theory of Speech
and Language (1932), Buhlers Sprachtheorie (1934) en Reichlings Het woord,
een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik (1935). Het accent
dat in deze werken op het woord werd gelegd, ging niet ten koste van de zin,
zoals misschien de ondertitel van Reichlings boek zou kunnen doen vermoeden.
In alle drie studies werd onderkend dat een taal een "Zweiklassensystem" is van
woord en zin die op elkaar zijn aangewezen. In Buhlers formulering: "Die
Sprachgebilde sind Wórter und Satze, nicht der eine oder die andere Terminus
ist zum Range einer Kategorie zu erheben, sondern beide gehoren zusammen
und sind nur korrelativ zu definieren" (Sprachtheorie 1934: 70). Dit is volgens
Buhler, die expliciet aanvaardt de "wesenhafte Strukturgleichheit aller bekannten
und untersuchten Menschensprachen" (Sprachtheorie 1934: IV en 75), een
universeel en uniek taalkenmerk. Het is een van zijn vier leidende principes die
ruim en tegelijk nauwkeurig genoeg zijn om een kader te vormen waarbinnen de
bestaande taalverscheidenheid systematisch een plaats kan worden toegewezen
(Sprachtheorie 1934: ibidem).
Deze dualistische opva tt ing van taal als een systeem waarin twee fundamenteel
van elkaar verschillende grootheden coöpereren, werd niet gedeeld door
Bloomfield en zeker niet door de zgn. Neo-Bloomfieldianen, waarvan in de
Verenigde Staten tussen 1940 en 1960 grote invloed uitging.
Het is zaak om hier aandacht te schenken aan dit Neo-Bloomfieldianisme,
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omdat het de sleutel vormt tot begrip van de latere ontwikkelingen, in het
bijzonder van de transformationeel-generatieve grammatica. Om dit in te zien is
het nodig terug te gaan tot de jaren twintig, de periode waarin de fonologie
ontstond, waarmee een nieuwe fase in de taalwetenschap werd ingeluid. Zoals
ik al eerder heb uiteengezet (1974), bracht de fonologie niet alleen nieuw inzicht
in de studie van de spraakklanken, maar zij maakte ook dat het besef begon
door te dringen dat de taalwetenschap een zelfstandige discipline is met een
eigen object van onderzoek, en niet een heterogeen samenstel van een
natuurwetenschappelijke fonetiek gericht op de studie van taalgeluid, met hoofdstukken uit de psychologie gericht op de studie van grotere taalgehelen als
woorden, woordgroepen en zinnen. Als linguïstische fonetiek gaf de fonologie
de taak aan die de taalkunde zich in de volgende decenniën had te stellen: de
linguïstische inzichten die aan de fonologie als studie van foneemstelsels ten
grondslag lagen en die duidelijk een ruimere geldigheid hadden dan voor de
studie van de spraakklanken alleen, toe te passen op de rest van de taalstructuur,
dit wil zeggen vooral morfologie en syntaxis. Een eerste vereiste daarbij was een
kritische opstelling ten opzichte van het traditionele begrippenapparaat, dat tot
dan toe in de schoolgrammatica maar ook daarbuiten, als vanzelfsprekend was
aanvaard, met het doel om daarmee de weg vrij te maken voor een zuiver
linguïstische beschouwing van de feiten.
Een van de belangrijkste inzichten van de fonologie was dat fonemen de kleinste
eenheden waren waaruit het klankstelsel van een taal was opgebouwd. Een
verdere analyse van het foneem in zgn. distinctive features, kwam pas na
Jakobsons voordracht op het Fonetische Congres te Gent (1938). Het lag dan
ook voor de hand om zich de vraag te stellen of er ook op het terrein van de
grammatica een vergelijkbare kleinste eenheid kon worden aangewezen. Deze
meende het Neo-Bloomfieldianisme te kunnen vinden in het morfeem. In
Harris' Methods in Structural Linguistics (1951), het voornaamste theoretische
werk van het Neo-Bloomfieldianisme, komt de parallellie van foneem en
morfeem het duidelijkst tot uiting. Bij taaldescriptie ging het volgens Harris om
het na elkaar toepassen van twee gelijksoortige procedures die van de "raw data
of speech" moesten leiden tot "a statement of grammatical structure" (Methods
1951: 6). Bij deze procedures gaat het steeds om de bepaling van eenheden en
hun distributie. Eerst dienen de fonemen te worden bepaald en hun distributie in
de zin te worden onderzocht, waarna de morfologische analyse volgt, gericht op
het onderzoek van de distributie van de in de betrokken taal te onderscheiden
morfemen. In deze tweevoudige analyse is voor het woord geen bijzondere
plaats weggelegd. Het is niet meer dan een van de stadia bij de analyse van de
zin in steeds kleinere eenheden. Hieraan moet nog een belangrijk punt worden
toegevoegd. De behavioristische oriëntatie van het Neo-Bloomfieldianisme leidde
tot het streven om `meaning', betekenis, dat wil zeggen het voor observatie niet
toegankelijk geachte taalaspect, zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten.
Morfemen waren in tegenstelling tot fonemen kleinste eenheden met betekenis,
maar dit gegeven hoefde verder geen rol te spelen. In plaats van een semantische
analyse kon de distributionele analyse treden. Zoals Harris opmerkte (Methods
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1951: 7): "In principle, meaning need be involved only to the extent of
determining what is repetition. If we know that l i f e and rifee are not entirely
repetitions of each other, we will discover that they differ in distribution (and
hence in meaning)" (mijn curs.).
Met Harris is men op een punt geraakt dat ver verwijderd is van Buhlers
dualistische opvatting van taal als een twee-klassensysteem. Een monistische is
ervoor in de plaats getreden. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de gedachte van
een twee-klassenstelsel nog blijft behouden, en dat alleen het woord vervangen
wordt door het morfeem. Er is echter geen sprake meer van dat Harris
Saussures uitspraak nog zou kunnen aanvaarden, nl. dat "un mot n'est rien sans
le sens qui s'y rattache" (Godel, Les Sources manuscrites 1957: 73). Men zou
kunnen zeggen dat men hier het begin ziet van een opvatting waarin `woord'
gelijkgesteld gaat worden aan wat bij Reichling en Buhler `woordvorm' is.
Betekenis, als vaag fenomeen niet goed vatbaar voor wetenschappelijke studie,
kan zonder wezenlijk bezwaar ongeanalyseerd worden gelaten.
In Syntactic Structures (1957) trekt Harris' leerling Chomsky deze asemantische
lijn door. In het generatieve mechanisme dat in Syntactic Structures wordt
voorgesteld, speelt betekenis geen enkele rol meer. Een syntactische component en een daarop aansluitende fonologische component zijn al wat nodig is
om een taal, beschouwd als een oneindige verzameling van zinnen, te genereren
en structureel te karakteriseren. Zinnen zijn samengesteld uit een kortere of
langere serie elementen, maar of deze elementen morfemen of woorden zijn,
wordt kennelijk niet als een belangrijke vraag beschouwd, zoals blijkt uit
verschillende formuleringen (Syntactic Structures, 1957: 18, 19). Zij worden
door Chomsky wat later syntactisch gedefinieerd als 'minimal syntactically
functioning elements' (Current Issues in Linguistic Theory 1964: 9), waarvoor
hij in het voetspoor van Bollinger de term 'formatives' voorstelt (Cu rren t Issues:
ibidem).
Deze asemantische opvatting hield slechts korte tijd stand. Alreeds in 1963
werd dankzij het bekende artikel van Katz & Fodor in Language ingezien dat
aan het generatieve mechanisme een semantische component moest worden
toegevoegd. De syntaxis blijft echter als enige generatieve component een
centrale positie innemen. Zij produceert de dieptestructuren, die door de
semantische component vervolgens moeten worden geïnterpreteerd. Deze
toevoeging van een semantische component betekent echter geen wezenlijke
verandering ten opzichte van de monistische opvatting. Ook nu is er in de
Chomskyaanse visie geen plaats voor eigensoortige, van de zin wezenlijk
verschillende eenheden, gekenmerkt door gelijktijdige aanwezigheid van vorm
en betekenis. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de invoering van een
afzonderlijke semantische component de weg afsluit voor de invoering van zo'n
woordbegrip.
In het begin van de jaren zeventig onderging het vigerende model van de
generatieve grammatica een aantal wijzigingen die onder andere voortvloeiden
uit het besef dat de veel te rijke transformationele operaties die tot dusver
toegelaten waren en waarmee eigenlijk alles te beschrijven viel, aanzienlijk
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dienden te worden ingeperkt. Aan het begin van deze theoretische herbezinning
staat Chomsky's Remarks on nominalization (1970), waarin hij wees op de
verschillen tussen de produktieve en semantisch regelmatige 'gerundive
nominals' (Eng. refusing, deciding) en de niet-produktieve, semantisch idiosyncratische `nominals' (Eng. refusal, decision). Deze laatste transformationeel te
willen beregelen leidde tot onaanvaardbare complicaties. In plaats daarvan
stelde hij voor een ander soort regels in te voeren, zgn. lexicale regels, dit wil
zeggen regels die zgn. lexicale 'entries' verbinden. Deze gedachte werd na
enkele jaren algemeen aanvaard, niet alleen voor Engelse nominalisaties, maar
voor het hele terrein van derivatie, ook in andere talen.
De erkenning dat lexicale regels onmisbaar waren, had belangrijke algemene
consequenties. Zij leidde tot de conclusie dat een generatieve grammatica niet
langer beschouwd moest worden als één alles omvattend geïntegreerd
regelsysteem, maar als een samenstel van modules, dit wil zeggen deelsystemen
die door verschillende principes worden beheerst. De morfologie, een gebied
dat vóór 1970 verondersteld werd te worden verantwoord, deels door de
syntactische en deels door de fonologische component (via zgn. 'readjustment
rules'), bleek nu zo'n relatief zelfstandige module te vormen. En dit betekende:
aanvaarding van de juistheid van het inzicht dat woordstructuur en zinsstructuur
van elkaar onderscheiden moeten worden. Dit was een wezenlijke inbreuk op
het monistische gezichtspunt.
Het is duidelijk dat de taak voor de generatieve grammatica met betrekking tot
deze door Chomsky gepostuleerde module een tweeledige was: de principes die
binnen deze module golden aan het licht te brengen, en te bepalen hoe de
morfologische module moest worden gerelateerd aan de fonologische en
syntactische modules, en speciaal aan het lexicon. Een poging daartoe werd
gedaan door Aronoff (1976).
Aronoffs boek, gemeten naar Europese maatstaven voor morfologisch inzicht
een weinig belangrijk werk, ontleent zijn betekenis voornamelijk aan het feit dat
het aan het begin staat van een nog lang niet afgesloten proces van overgang
van een monistisch standpunt naar een vorm van dualisme.
De titel van Aronoffs boek Word Formation in Generative Grammar, geeft in
combinatie met zijn definitie van morfologie als de studie van de interne
structuur van woorden (Word Formation 1976: 1), reeds te kennen voor welke
problemen de auteur zich in de eerste plaats gesteld zag: tot klaarheid komen
ten aanzien van de notie woord, en de bepaling van deze woordnotie ten
opzichte van het morfeembegrip van het Neo-Bloomfieldianisme, de enige
vorm van morfologie waarmee hij als Amerikaans linguïst vertrouwd bleek.
Bij beide kwesties kwam Aronoff voor grote moeilijkheden te staan. Deze
werden voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren: (1) zijn blijven
vasthouden aan Neo-Bloomfieldiaanse inzichten o.a. met betrekking tot het
morfeem als een `minimal sign', (2) de grondslagen van de generatieve theorie,
waarin het woord - en vervolgens het begrip woordcategorie - moest worden
geïntegreerd, (3) het ontbreken van inzicht in het feit dat het bij de morfologie
niet slechts gaat om eenheden en combinaties daarvan, maar ook om procédés,
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dit wil zeggen synchronische processen van woordvorming, en (4) de lange
periode van verwaarlozing van de semantiek in de Amerikaanse taalwetenschap,
die zeker tot 1963 doorliep (zie J.D.Fodor 1980).
Wat (1) betreft was de kardinale moeilijkheid dat Aronoff zich niet kon losmaken
van de gedachte dat woorden zijn samengesteld uit kleinere, meer elementaire
eenheden van dezelfde soort. Zo schrijft hij: "The units into which words are
analyzed, out of which they are composed, are termed morphemes." (Word
Formation 1976: 7). En even verder op dezelfde pagina houdt hij vol dat het
mogelijk is een theorie te ontwikkelen waarin het morfeem een centrale rol
speelt. Daardoor kan hij niet tot het inzicht komen dat woord en morfeem
fundamenteel verschillen en wel door het feit dat morfemen, in tegenstelling tot
woorden, geen eenheden zijn maar onzelfstandige elementen, ondergeschikt
aan het woord en de woordcategorie waarin zij voorkomen. Het is trouwens
opvallend dat ook in latere tijd het blijkbaar grote moeite kost voor Amerikaanse
morfologen om zich los te maken van Neo-Bloomfieldiaanse noties. Zoals
Stump zeer onlangs constateerde: "One is repeatedly struck by the extent to
which the assumptions of post Bloomfieldian structuralism are still taken for
granted in much of the current generative work in morphology" (recensie in
Language 69, 1993 : 362).
Wat (2), de grondslagen van de generatieve theorie aangaat, centraal leerstuk is
van het begin af aan geweest dat een grammatica moet worden gezien als
`competence'-beschrijving. Hierdoor was alle aandacht gericht op het
taalsysteem en de universele principes daarin, en niet op het taalgebruik, waarin
andere dan zuiver linguïstische factoren geacht werden werkzaam te zijn en dat
pas kon worden onderzocht nadat inzicht in de 'competence' was verkregen.
Taal en taalgebruik dienden te worden beschouwd als gescheiden gebieden. Dit
maakte het noodzakelijk te onderscheiden tussen semantische informatie die
geacht werd tot het taalsysteem te behoren en pragmatische informatie die een
rol speelt in het taalgebruik en die daarom voorshands buiten beschouwing kon
worden gelaten. Deze praktisch moeilijk door te voeren verdeling die ook
theoretisch bezwaren opriep (zie b.v. Bar-Hillel 1971, Uhlenbeck 1978b,
Nunberg 1979), had tot gevolg dat de studie van de woordsemantiek in de
generatieve betekenisopvattingen die zich na 1963 ontwikkelden, een geringe
plaats bleef innemen, zoals blijkt uit het overzicht van J.D.Fodor (1980). Met
name wordt aan het universele verschijnsel van polysemie, het basis-probleem
van de semantiek van het woord, nauwelijks enige aandacht geschonken. De
semantiek/pragmatiek-onderscheiding had nog een ander gevolg. Zij deed
veronderstellen dat het taalsysteem als zelfstandige grootheid beschreven kon
worden zonder in de beschouwing te betrekken extra-linguïstische cognitieve en
situationele factoren, die in het taalgebruik zo'n gewichtige rol spelen. Ook deze
veronderstelling vormde een barrière voor de ontwikkeling van de semantiek,
zowel van het woord als van de zin, waarvoor juist karakteristiek is het subtiele
samenspel van linguïstische en niet-linguïstische gegevens.
Een derde grondtrek van de generatieve grammatica die integratie in de theorie
van een zelfstandig eigensoortig woordbegrip belemmerde, was de centrale
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positie die aan de syntaxis werd toegekend, waardoor men geneigd was aan de
syntaxis een zekere prioriteit toe te kennen. Zij maakte bovendien dat men in de
linguïstische praktijk steeds weer poogde om van syntactische noties gebruik te
maken in de morfologie.
Wat (3) aangaat, de beschrijving van morfologische procédés, het is opvallend
hoe onwennig Aronoff staat tegenover het belangrijke begrip produktiviteit,
door hem genoemd "one of the central mysteries of derivational morphology"
(Word Formation 1976: 35). Weliswaar is er - zo meent hij - "some intuition
behind the usage" (van deze term), maar "most of the discussion of it is rather
vague." Dat het hier gaat om een onmisbare eigenschap van morfologische
categorieën die, samen met de verbindbaarheid van woorden tot groepen,
verklaart waardoor de taalgebruikers in staat zijn te voldoen aan hun zich steeds
wijzigende communicatieve en cognitieve behoeften, ontging hem.
Tenslotte (4), de verwaarlozing van de studie van het semantisch taalaspect in de
Amerikaanse linguïstiek, die zich tot in de jaren vijftig ontwikkelde in isolement,
zonder veel invloed van Europese linguïsten. Reichlings inzicht dat betekenis een
vorm van gebruikskennis is, bleef lang onbekend, wat begrijpelijk is als men zich
herinnert hoe anders Bloomfield de betekenis van een 'linguistic form' definieerde, nl. als "the situation in which the speaker utters it and the response which it
calls forth in the hearer" (Language 1933: 139).
In de laatste vijftien jaar is het inzicht dat de morfologie een eigen gebied
vertegenwoordigt dat verschilt van dat van de syntaxis, vrij algemeen aanvaard,
zonder dat men overigens zich geheel weet los te maken van Neo-Bloomfieldiaanse opvattingen. Zo schrijft Jensen nog in 1990, net zoals Aronoff in
1976, dat "the fundamental units of words are called morphemes" (Morphology 1990: 2). In het pas verschenen boek van Lieber (1992) wordt nog steeds
uitgegaan van "The primacy of the morpheme" (recensie in Language 69
1993, p. 580). Dit in tegenstelling tot Andersons A-morphous Morphology
(1992), waarin het woord wordt beschouwd als de eenheid van morfologische
structuur en de onmisbaarheid wordt benadrukt van een (`Extended') 'WordParadigm' theorie.
Met de erkenning van de noodzaak een woordbegrip in de morfologie te
introduceren, is nog geenszins ook aanvaard het inzicht van Reichlings stelling
dat het woord de grondslag is van taal en taalgebruik. Daarvoor is meer nodig.
In de eerste plaats besef dat het woord in tal van talen niet alleen een morfologische maar ook een morfonologische en een syntactische rol speelt, die soms
door dezelfde formele middelen tot uiting kan komen. In mijn Javaanse
descriptieve werk heb ik dit laten zien aan verdubbelingsverschijnselen, die
zowel een morfologische, als een morfonologische, een syntactische en een
lexicale grond kunnen hebben (Woordverdubbeling 1953, Studies 1978 a).
In de tweede plaats zal de woordsemantiek tot ontwikkeling moeten komen. Dat
wil vooral zeggen: inzicht in de semantische diversiteit van de woordenschat
(b.v. appellativa tegenover deiktische woorden en eigennamen) en in de
semantische dynamiek van het woord. Produktiviteit en creativiteit zijn essentiële
aspecten van deze dynamiek. Sprekers van welke taal dan ook hebben de
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beschikking over verschillende soorten semantische instrumenten die
verschillende mogelijkheden van gebruik bieden, zoals b.v. bij appellativa: het
metaforische, het conceptuele en het suppositionele gebruik (voor een summier
overzicht, zie Uhlenbeck 1992). Vooruitgang speciaal in deze aspecten van de
woordsemantiek zal alleen mogelijk zijn door observatie van gevallen van
taalgebruik waarbij situatie en context mede in beschouwing worden genomen.
Ik moet hier volstaan met deze enkele aanduidingen. De generatieve grammatica
heeft als het ware de monistische drempel overschreden, en lijkt door de
erkenning van het verschil tussen woord- en zinsstructuur op weg te zijn naar
een dualistische taalvisie. De vraag rijst in hoeverre een waarlijk dualistische visie
in de zin van Buhler compatibel is met de kerninzichten van de generatieve
grammatica. Men kan daarover optimistisch zijn omdat het Chomskyanisme
door de veranderingen die het heeft ondergaan, bewezen heeft flexibel te zijn.
Er zijn tekenen die erop wijzen dat ook de huidige vorm, de 'GovernmentBinding' theorie, zeker geen eindpunt zal zijn. Daar staat tegenover dat het de
generatieve grammatica moeite zal kosten, gezien de centrale positie die zij aan
de syntaxis toekent, te aanvaarden en in haar theorie te incorporeren de functie
van de groepsvorming, die niet vanuit de zin, maar grotendeels vanuit het woord
en in het bijzonder vanuit de woordbetekenis, kan worden begrepen.
In het voorafgaande is onderscheid gemaakt tussen theorieën die gelijkelijk
woord en zin als centrale op elkaar aangewezen entiteiten beschouwen,
theorieën die slechts de zin als centrale eenheid erkennen, en tenslotte theorieën
die aanvankelijk monistisch, aarzelend de weg naar een dualistische opvatting
lijken in te slaan. Er is echter nog een andere mogelijkheid voor een monistische
theorie, namelijk een theorie die wel het woord, maar niet de zin als centrale
eenheid beschouwt. Ook die mogelijkheid is realiteit geworden, nl. in Hudsons
Word Grammar (1984). In deze grammatica wordt uitgegaan van de stelling dat
een taal als 'mental phenomenon' een netwerk van eenheden is, verbonden
door proposities (Word Grammar 1984: 1). Het is in dit - uiterst complexe netwerk dat het woord een centrale positie inneemt. In de conceptie van
Hudson worden geen grenzen getrokken tussen morfologie en syntaxis, noch
tussen morfologie en fonologie. Het onderscheid tussen woord en morfeem
heeft "no particular importance" (Word Grammar 1984: 55), mede op grond
van de overweging dat woorden kunnen voorkomen als delen van andere
woorden. Hudson maakt echter wel onderscheid tussen `words' en `non-words'
(Hudson: ibidem). Hij licht dit toe met Eng. rocking, dat zelf een woord, volgens
Hudson het woord rock bevat, aangezien rocking gevormd is van rock door
toevoeging van -ing. Naar traditionele opvatting is -ing een morfeem. Voor
Hudson is het echter onnodig hiervoor een speciale categorie in de grammatica
in te voeren. Volstaan kan worden met -ing een `non-word' te noemen. Zijn
woordgrammatica geeft slechts een algemene definitie voor `word' en ook voor
`sound segment' maar geeft geen generalisatie van morfeem (Word Grammar:
56). De onderscheidingen waarmee Hudson opereert zijn: `single words', 'parts
of words', `strings of words', en `word meanings', waarbij het voor Hudson geen
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belangrijk empirisch probleem is of woordbetekenissen deel uitmaken van de
taal of niet (Word Grammar 1984: 6). Dat dit woordbegrip fundamenteel
verschilt van dat van Buhler en Reichling, behoeft geen nader betoog.
Het is mij niet mogelijk om binnen de beschikbare plaatsruimte verder in te gaan
op Hudsons originele maar aanvechtbare theorie, en op de verschillen, b.v.
tussen zijn analyse van woorden als rocking en die van andere theorieën.
Ik moet hier afbreken, hoewel ik mij bewust ben slechts enkele grote lijnen te
hebben getrokken en vooral ten aanzien van de recente literatuur onvolledig te
zijn gebleven. Ten minste het werk van Lakoff (1986) en Langacker (1990) zou
in de beschouwing moeten worden betrokken, en wellicht ook de Relational
Grammar van Postal (Postal and Joseph 1990). Ik heb niettemin de hoop te
hebben aangetoond dat het zinvol is verschillende theorieën te vergelijken ten
opzichte van de standpunten die zij innemen ten aanzien van de fundamentele
correlatieve noties `woord' en 'zin'.
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Wie niet horen wil, moet maar voelen
Twee uitspraakmethoden voor het Nederlands aangevuld met
uitspraakadviezen op zangpedagogische basis

Maria Garthoff-Zwaan (Amsterdam)
Jarenlang was er binnen het onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen
weinig materiaal beschikbaar voor docenten om de uitspraak van het Nederlands
duidelijk over te brengen op hun studenten. Vaak hing het resultaat af van de
aanleg van de student. Soms ook kon het resultaat positief worden beïnvloed
door de docent met een toevallige interesse in de richting van uitspraak, maar
deze situatie was meer uitzondering dan regel. Wanneer een docent over zo'n
toevallige achtergrond beschikte, maakte hij/zij daar dan ook vaak dankbaar
gebruik van. Zelf heb ik als docent voor het aanleren van de correcte uitspraak
gebruik gemaakt van de basisvaardigheden mij aangeleerd tijdens de zangopleiding, die ik heb gevolgd naast mijn studie Nederlands. Uiteindelijk heeft
deze aanpak, gegroeid in de praktijk, geleid tot goede resultaten. De laatste tijd
staat de uitspraak zeer in de belangstelling binnen het onderwijs van het
Nederlands als Vreemde en Tweede taal en er staat de docenten nu een aantal
uitstekende methoden ter beschikking waaruit zij naar hartelust kunnen pu tten.
Toch mis ik in deze methoden een paar zeer eenvoudige adviezen, die
anderstaligen kunnen helpen de uitspraak van een aantal moeilijke klanken van
het Nederlands heel snel onder de knie te krijgen. Ik zal twee van deze nieuwe
methoden bespreken, respectievelijk de uitspraakcursus van J. Coenen en de
handleiding uitspraakonderwijs van K. Thio en M. Verboog. Vervolgens zal ik
nog wat aanvullingen geven op deze beide methoden in de vorm van een paar
eenvoudige zangpedagogische uitgangspunten, die ook gemakkelijk kunnen
worden toegepast door docenten zonder zangopleiding.
In de eerste methode:
Josée Coenen, Uitgesproken Nederlands. Een uitspraakcursus voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991.
ISBN 90-01-18840-0, fl. 28,50
cursistenboek
ISBN 90-01-18839-7, fl. 60
docentenboek
ISBN 90-01-18838-9, fl. 85
cassettes (drie)
is de auteur erin geslaagd op overzichtelijke wijze uit te leggen hoe de uitspraak
van het Nederlands in elkaar zit. Duidelijk wordt uitgelegd hoe het menselijk
spraakorgaan werkt. Ook wordt aangegeven wat men moet weten voor het
produceren van de juiste klanken:
a. HOE de lucht stroomt (via de neus of via de mond);
b. WELKE STAND organen als mond, tong, stembanden aannemen;
c. WAAR ze gemaakt worden (in welk gedeelte van het spraakorgaan).
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Voor het produceren van de klinkers wordt precies duidelijk gemaakt hoe de
stand van de mond, de tong en de spanning van de stembanden moet zijn. Bij de
medeklinkers wordt zelfs onderscheid gemaakt tussen plof-, wrijf-, vloei- en
glijklanken. Al deze verschillen op logopedisch niveau worden tenslotte
ondergebracht in duidelijke overzichten. Vervolgens wordt de docent Nederlands
als Vreemde- en Tweede taal een schat aan uitgebalanceerd materiaal
aangeboden aan de hand waarvan al deze verschillen kunnen worden geoefend.
De nadruk van deze uitspraakmethode ligt vooral op de uitspraak van klanken
en accenten binnen het woord. Wat minder aandacht krijgt de uitspraak in
relatie tot het produceren van zinnen.
De tweede methode:
Karolien Thio en Margreet Verboog, Verstaanbaar Spreken: Een handleiding
uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal. Muiderberg:
Coutinho, 1993. ISBN 90-6283-897-9. fl. 22,50
besteedt niet zoveel aandacht aan het aanleren van de individuele klanken van
het Nederlands. De auteurs leggen in dit uitspraakprogramma, mijns inziens
zeer terecht, het accent bij de onderdelen klemtoon, zinsaccent en intonatie, die
ook zeer bepalend zijn voor de begrijpelijkheid en de verstaanbaarheid van de
spreker. Verstaanbaar Nederlands bestaat uit twee delen: een theoriegedeelte en
een deel met oefeningen. In het theoriegedeelte wordt een groot aantal factoren
betrokken, die bij verstaanbaarheid een rol spelen, zoals: klemtoon, schwa
(hieraan wordt veel aandacht besteed), zinsaccent, intonatie, ritme, uitspraak
van de medeklinkers, uitspraak van de klinkers, uitspraak van de klanken,
stemvolume, spreektempo, woordbinden en non-verbale communicatie. In het
tweede deel worden de uitgewerkte oefeningen aangeboden, die behalve voor
onmiddellijk gebruik ook dienen als voorbeeld voor docenten om zelf oefeningen
te maken met eigen woorden en teksten. De opgenomen oefeningen zijn vooral
bedoeld voor half-gevorderde en gevorderde taalleerders, omdat beginners eerst
de tijd moeten krijgen volgens de auteurs, om aan de nieuwe taal te wennen,
voordat de docent tot correctie dient over te gaan.

Uitspraakadviezen op zangpedagogische basis
Het zal duidelijk zijn dat door beide hier besproken methoden grote hiaten zijn
opgevuld binnen het onderwijs van het Nederlands met betrekking tot de
uitspraak. Deze hiaten bevinden zich echter voornamelijk op een nog vaak
moeilijk overdraagbaar technisch niveau, waardoor de docent meestal erg lang
moet wachten voordat enige verbetering hoorbaar is. Voor het verbeteren van
verschillende uitspraakonderdelen bestaat echter, naar mijn ervaring, een veel
snellere weg, gebaseerd op de overdracht van het gevoel dat ontstaat bij de
produktie van deze onderdelen in de uitspraak. Binnen de zangpedagogiek
bestaat een eeuwenlange traditie in relatie tot het overbrengen van gevoel met
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betrekking tot klankproduktie.
Dat ik niet als enige op het idee kwam zang- en spreekonderricht met elkaar te
verbinden blijkt wel uit het feit dat reeds aan het eind van de negentiende eeuw
binnen de zangpedagogiek een boekje het licht zag, waarin, zoals de titel
Spreken en zingen al doet vermoeden, de relatie werd gelegd tussen spreken
en zingen. Het idee, op deze wijze anderstaligen de uitspraak van het Nederlands
te onderwijzen, is echter pas ontstaan toen ik merkte dat uitspraakverbetering
bij de student vrijwel meteen intrad, zodra ik in staat was het juiste gevoel over te
brengen met betrekking tot de produktie van een klank of een combinatie van
klanken. Dit inzicht heeft zich de laatste jaren in de praktijk van docent
Nederlands als Tweede en Vreemde taal ontwikkeld tot een werkbare
onderwijsstrategie in relatie tot uitspraak, waarvan ik ter verduidelijking een paar
voorbeelden zal geven, zonder echter de pretentie te hebben dat het hier om
een geheel uitgewerkte methode of handleiding gaat.
UU, 0E, EU en UI
Het is binnen het woordniveau om mee te beginnen bijvoorbeeld voor veel
anderstaligen heel erg moeilijk het verschil te laten horen (en te ondergaan)
tussen klanken als UU en OE en EU en UI. Om dit probleem te lijf te gaan teken
ik een hoofd (een cirkel met twee ogen, een neus en een mond) op het bord.
Vervolgens leg ik uit welke plek in het gezicht men moet VOELEN voor de juiste
klankproduktie, zoals mij is aangeleerd tijdens de zangopleiding. Een goede UU
moet men voelen tussen de ogen; bij het produceren van deze klank moet men
zelfs het gevoel hebben dat hij tussen de ogen vandaan komt. Ook een gevoel in
neus en konen kan helpen een goede UU tot stand te brengen. De UU moet in
ieder geval gevoeld worden als klank die de hoogste plek in het gezicht inneemt.
Dit alles wordt natuurlijk door de docent ter plaatse gedemonstreerd en het zal
duidelijk zijn dat deze demonstratie in de praktijk beter tot zijn recht komt dan op
papier. Het verdient dan ook aanbeveling om bij het lezen hiervan een spiegel te
hanteren.
Onder de UU zit de plek in het midden van het gezicht waar de OE gevoeld
moet worden en vooral het laten voelen van het verschil in plaatsing in het
gezicht van UU en OE maakt duidelijk hoe beide klanken van elkaar verschillend
en correct gemaakt kunnen worden. Als extra hulpmiddel bij de 0E, om de
lapspieren goed te kunnen voelen en te gebruiken, kan de voorstelling dienen
deze klank op dezelfde manier te maken als de 00, alleen met een wat kleinere
mond, alsof deze opening met twee touwtjes als een beursje wordt
dichtgetrokken.
Direct onder de OE moet de EU geplaatst worden; bovendien moet deze klank
meer ontspannen aanvoelen dan de 0E.
De UI moet echter het meest ontspannen aanvoelen van de vier genoemde
klanken en dient het meest onderin het gezicht gevoeld te worden. Dat
ontspannen gevoel in de onderkant van het gezicht om de juiste UI te produceren
kan worden bereikt door de suggestie te wekken de kin naar omlaag te laten
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vallen (`hij valt er heus niet af'). Wel moet er op worden gelet dat de UI voorin de
mond uitgesproken moet worden; te veel naar achteren gevoeld, vervormt hij
makkelijk tot een AU.
Korte en lange klinkers
Een ander moeilijk uitspraakonderdeel, het horen en maken van differentiatie
tussen korte en lange open klinkers, zoals A/AA, 0/00, I/IE, E/EE, en U/UU
kan de docent op dezelfde manier benaderen.
Een goede duidelijke A moet in de wortels van de boventanden gevoeld worden,
om deze klinker te verlengen wordt de mond wat wijder gemaakt, hetgeen een
wat ruimer gevoel moet geven.
De 0 zit midden in de mondholte, voor de 00 wordt de mondopening wat
kleiner. Zoals eerder gezegd moet deze voor de OE nog iets kleiner worden. De
reeks 0- 00- OE is dan ook een goede oefening om het aantrekken van de
lipspieren te voelen. Bovendien kan de student ervaren dat de klank van 0, via
00 naar 0E steeds verder voorin de mond wordt gemaakt.
De I wordt op dezelfde plaats als de 0 gevoeld, echter niet met ronde maar met
brede lippen gemaakt. Om de I te verlengen tot IE moeten de lippen nog iets
breder worden en moet bovendien de bovenkant van het gezicht gevoeld
worden (de IE zit voor het gevoel dicht bij de UU).
De E bevindt zich achter de I in de mondholte, maar moet met een wat bredere
mond worden uitgesproken. Voor het produceren van de EE hoeft de mond
alleen maar iets breder te worden en moet de klank iets naar voren komen.
Voor de U moet de spreker een nogal dom en ontspannen gevoel hebben, wat
zich onder in het gezicht bevindt, de UU brengt echter een daaraan nogal
tegengesteld gevoel teweeg: deze klank moet zich zoals gezegd helemaal boven
in het gezicht bevinden en brengt bovendien veel meer spanning in de
gezichtsspieren met zich mee.

Combinaties van medeklinkers en tweeklanken
Het combineren van voor taalloerders moeilijke medeklinkers kan men laten
oefenen door in het begin makkelijke en vervolgens moeilijker combinaties te
laten `proeven', zoals bijvoorbeeld: DR, TR, PR, BR, GR, KR, in woorden als:
dropje, trekken, praten, breken, groeien, krijgen enz. Deze reeks begint met
de combinatie DR, omdat de D op dezelfde plek met de tong tegen de tanden
wordt gevoeld als de R. Voor de R is het alleen nodig extra lucht tussen tong en
tanden door te blazen. Met behulp van de combinatie DR zijn veel studenten dan
ook voor het eerst in staat een goede R voorin de mond te produceren.
Wanneer de R eenmaal op de juiste manier gevoeld wordt, is het mogelijk verder
te oefenen met moeilijker combinaties van lipklinkers met R als PR en BR,
omdat lipklinkers dicht bij de plaats van de R zitten. Indien problemen ontstaan
bij het maken van verschil tussen P en B is het aan te raden een vinger tegen de
lippen te plaatsen, waardoor het verschil in lipspierspanning beter gevoeld kan
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worden. Als de combinaties van lipklinkers met R op hun plaats zi tten, kan pas
verder worden gegaan met combinaties van keelklinkers met R, als GR en KR.
Deze keelklinkers zi tten het verst van de R vandaan, waardoor ze het moeilijkst
samen met de R gevoeld kunnen worden en waardoor ze ook het moeilijkst te
reproduceren zijn.
Zelfs tweeklanken als EEUW en IEUW kunnen voor de juiste uitspraak via het
gevoel worden benaderd. Beide tweeklanken vereisen dezelfde mondstand, die
zich tijdens de klankproduktie van breed naar smal ontwikkelt, alleen het verschil
in plaatsing van de klank kan het onderscheid tussen beide tweeklanken tot
stand brengen. De klankcombinatie IEUW moet hoger in het gezicht worden
gevoeld dan de combinatie EEUW.
Uit de hier gegeven voorbeelden blijkt heel duidelijk, dat een groot aantal
uitspraakproblemen in principe kunnen worden opgelost met behulp van de
overdracht van het juiste gevoel dat men ondergaat bij de produktie van klanken
en klankcombinaties. De docent hoeft in de meeste gevallen slechts bij zichzelf
te rade te gaan om zich bewust te maken van hetgeen hij/zij precies voelt bij de
produktie van klanken en klankcombinaties, zodat dit gevoel kan worden
overgebracht op studenten die problemen hebben met de uitspraak van het
Nederlands, waardoor zij in staat zijn die op te lossen.

Oefenmateriaal
Door het laten oefenen met zinnen waarin woorden met moeilijke klanken en
klankcombinaties voorkomen, kan men tegelijkertijd aandacht besteden aan
woordaccent, zinsmelodie en zinsritme. Daarom kunnen deze zinnen het best
worden voorgelezen door de docent en vervolgens worden meegelezen en
daarna nagelezen door de taalleerder. Dit soort zinnen kan, aangepast aan het
te behandelen uitspraakonderdeel, door de docent zelf worden gemaakt.
Oefenzinnen als:
"Het kuiken van de boer zat op een stoel bij het vuur naast de schuurdeur."
kunnen worden gebruikt om het verschil tussen de UU, 0E, EU, en UI te
kunnen horen en te reproduceren. Om het verschil tussen korte en lange
klinkers duidelijk te maken bijvoorbeeld de oefenzinnen:
"Vandaag is het geen zaterdag, maar maandag", of
"Deze vieze vis lust ik niet meer".
Voor het oefenen met combinaties van moeilijke medeklinkers zoals DR, TR,
PR, en BR kan men zinnen gebruiken als:
"Vanmiddag ga ik dropjes kopen bij de drogist, omdat ik zo verkouden ben" en
"Ze droogt haar druipende haren, want ze is drijfnat geworden in de regen", of
"Hij probeert in een week een trui te breien, maar zo'n groot karwei krijgt hij
nooit op tijd af".
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Maar gelukkig kan men nu ook gebruik maken van het wat meer uitgebalanceerde materiaal uit de recent gepubliceerde uitspraakmethoden. Het wat oudere
zangpedagogische materiaal is daarvoor niet meer zo geschikt. Om moeilijke
tweeklanken te oefenen kan men bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van
zinnen als:
"Een flinke Zeeuw kijkt naar een meeuw en een spreeuw,
die op nieuw zich rollen in de sneeuw.
Op eens ziet hij een leeuw, en met woest geschreeuw,
hieuw de flinke Zeeuw in op den leeuw."
zonder de student in een wereld van onbegrip achter te laten.
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"Onze pen zal tot penseel verstrekken"
Drie schrijvers van kunstlevens in de achttiende eeuw
Ton J. Broos (Ann Arbor)
Op een goede dag in het jaar 1694 zat de schilder Arnold Houbraken in de
trekschuit van Dordrecht naar Nijmegen, waar hij een grafelijk portret zou gaan
schilderen. De reis duurde lang, maar kijk eens aan: daar zat een vakgenoot, de
beschilderde panelen staken uit zijn reiszak. Hij stelde zich voor als Johan
Soukens, vertelde dat hij schilderijen was gaan verkopen in Holland en nu op
weg was naar huis, naar Zaltbommel. Het gesprek verliep zeer geanimeerd,
misschien wel op de volgende manier:
Houbraken (H): Ik zie dat Uedele een schilder is.
Soukens (S): Ja, ik ben naar Holland geweest om werk te verkopen, maar het is
allemaal Italiaans wat de klok slaat tegenwoordig.
H: Daar houd ik anders wel van.
S: Misschien moest ik het eens in Antwerpen proberen.
H: Misschien zoudt u eens wat anders moeten proberen. Neem mij nou, ik had
een leermeester, Van Hoogstraten, die...
S: Soms weet ik niet meer wat voor onderwerp ik moet nemen. De Antieken
liggen natuurlijk voor de hand, maar waarom niet wat dichter bij huis, een mooi
doorkijkje of een stilleven? Moeten we ons dan altijd aan regels houden? Wat
zijn die regels dan eigenlijk? Kijk naar de Fransen, die zitten helemaal onder de
censuur van de Academie. Wat moeten we dan gebruiken? Zeker weer bijbelse
histories of klassieke mythologie.
H: Daar moet U anders niet te licht over denken, want daar worden prachtige
heroïsche momenten mee uitgebeeld, of allegorieën. Kijk, allereerst moet u
natuurlijk wel aanleg hebben, daarna veel oefenen en zo komt u dan vanzelf tot
het juiste idee van kunst.
S: Vanzelf?
H: Nee, net wat ik zeg: oefenen en goed naar de Ouden kijken.
S: Ik vind, met permissie, al die classicistische drukte maar gezever in pakskes,
zoals de Brabanders zeggen.
H: Regels moeten er zijn, al moet men ze niet al te streng nemen, zo zijn wij niet
in deze lage landen.
S: Nee, het is hier geen Italië. Kijk eens om u heen: die rivier, dat licht; dat is
Gods wijsheid en voor mij mooi genoeg.
H: Ja, de natuur! Maar neem de Antieken: die hebben ons het schoonste laten
zien. Met de beste samengeraapte ingrediënten kan een mooie pot gemaakt
worden, zei Van Mander al.
S: Maar als u gevraagd wordt om een portret van een rijke, maar lelijke barones
te schilderen dan strijkt u toch ook een paar pokkevlekjes weg?
H: Dat wel, ja.
S: Ik ben wel niet zo'n konterfijter, maar ik weet dat dat mag tegenwoordig. Een
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mens moet nou eenmaal eten, nietwaar.
H: Het gewin is tegenwoordig net zo belangrijk als de eer.
S: Voor mij is het belangrijker en ik heb er niets op tegen.
H: Vroeger werden de schilders met de nek aangekeken alsof het handwerkers
waren.
S: Vroeger?
H: Nou ja, nu ook nog vaak, al zijn er toch ook schilders die succes hebben: een
reisje hier, een gouden medaille daar.
S: De meesten verdienen anders het zout nog niet in hun boekwesten koeken.
H: Dat komt door die versierde leerpapieren behangsels en decoraties die nu in
de mode zijn.
S: Maar dat is het werk van huisschilders.
H: Nou, zegt u maar kladschilders
S: die weinig benul hebben
H: maar ons het brood uit de mond stoten
S: omdat er aan de muren geen plaats meer voor schilderijen is?
H: Inderdaad, men verwaarloost de nu levende schilders.
S: Wat een tijden! En de copiisten maken het er niet beter op.
H: Nee, we gaan de verkeerde kant op. Het is als met het varken: trekt men
hem aan zijn staart dan gaat hij de andere kant op.
S: Ha ha, die is goed, die moet u opschrijven. Wat jammer dat u niet in Bommel
woont, dan zouden we vaker kunnen praten. Ik zou u zo een huis kunnen geven.
H: En waar gaat u dan zelf wonen?
S: 0, ik heb twee huizen: een met een dicht dak voor de winter, en het andere
open van boven, lekker luchtig in de zomer.
H: Hartelijk dank, maar ik moet ook aan mijn vrouw en kinderen denken. Ik
moet anders zeggen dat u nog erg opgewekt bent voor iemand die niet veel
verkocht heeft.
S: Ja, mijn werk is niet meer zo gewild, maar met een potje bier of een
jenevertje valt dat wel te verzachten...
H: Geen wonder dat de schilders zo'n slechte naam hebben. Edele Heer, ik
moet mijn afscheid nemen. Ik wens u: vaar wel.
Deze dialoog heeft natuurlijk nooit zo plaats gevonden, al is hij niet helemaal
fictief. De reis, de ontmoeting en het aanbod van het huis is namelijk niet
verzonnen, maar staat te lezen in Arnold Houbrakens Groote Schouburg der
Nederlantsche konstschilders en schilderessen van 1721 (deel III, p. 202).
Dat verhaal besluit met: "Sedert heb ik hem niet meer ontmoet, of van hem
gehoort." Toch is Soukens hiermee niet helemaal verdwenen, want we vinden
de schilderende armoedzaaier acht jaar later terug in een werk van Jacob
Campo Weyerman (1677-1747), De Levensbeschryvingen der Nederlandsche
Konstschilders en Konstschilderessen (1729). Daar krijgen we ook een idee
van wat hij eigenlijk schilderde: "op zyn beste tyd zeer aardige Ryngezigtjes, wel
getekende en wel gekoleurde rotsjes met geestryke verschieten, en gestoffeert
met kleyne beeldjes die een groote welstant gaaven aan zyne stukjes." Weyerman
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zegt zijn werk gezien te hebben in Den Bosch bij de wijnkoper Munte en andere
kunstliefhebbers, en ze waren "wel gehandelt, fix Beschildert, en konstig van
vinding" zodat "hy wel een plaats verdient onder Picturas lievelingen."
Weyerman vervolgt met een verhaal over Soukens' bezoeken aan Den Bosch en
besluit met Houbrakens ontmoeting.
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Frontispice van Houbrakens Schouburg, gebruikt voor Weyermans Konstschilders
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Soukens was een `mindere' schilder en we vinden hem dan ook niet meer terug
in de Nieuwe Schouburg (1750), een vergelijkbaar werk van Johan van Gool
(1685-1763). Deze waarschuwt de lezer overigens geducht voor Weyerman die
uit Houbraken heeft gestolen en `een mengelmoes met onhebbelyke byvoegsels,
ongeschikte spreekwyzen, naem- en faemroovende by- en toenaemen, en
andere eer- en zedenquetsende ongeregeltheden (heeft) samengeflanst' (deel I
p.7).
Hiermee zijn nu de drie hoofdpersonen van dit artikel geïntroduceerd: Arnold
Houbraken, Jacob Campo Weyerman en Johan van Gool, drie achttiendeeeuwse beschrijvers van de levens van Nederlandse kunstschilders. Al wordt
Houbraken nog steeds geraadpleegd, dit interdisciplinaire gebied is altijd een
beetje gemeden door kunsthistorici en neerlandici, omdat het niet zo'n vaste
grond heeft en het de voor velen minder populaire 18e eeuw betreft. Ik zou voor
hen willen pleiten om reden van eenvoudige rechtvaardiging en ter aansporing
tot nader onderzoek. Het uitgeven van geannoteerde edities zou een goed begin
zijn. De extramurale missionaire arbeid kan dan profiteren van deze combinaties
van taal, kunst, historie en literatuur, in Vlaams-Nederlandse eendracht. Het
blijven cultuurhistorische schatten waarop weinig andere landen kunnen bogen.
Sinds 1604 hebben we in de Nederlanden een bron waar we trots op mogen
zijn: Karel van Manders Schilderboeck. Ondanks het feit dat er merkwaardig
genoeg geen Engelse vertaling voorradig is, heeft dit werk een internationale
reputatie en is het verplichte kost voor kunsthistorici. Na die uitgave verschenen
er nog wel theoretische werken en Cornelis de Bie's Gulden Cabinet (1662),
waarin berijmde beschrijvingen en een serie portretten van schilders
voorkwamen, maar het duurde tot 1718 voordat er een groots opgezette
verzameling schilderslevens verscheen in het Nederlands: het werk van
Houbraken.
Arnold Houbraken werd op 26 maart 1660 te Dordrecht geboren, waar hij het
bracht tot schilder van landschappen, portretten en vooral bijbelse en
mythologische voorstellingen. Zijn bekendste leermeester was Samuel van
Hoogstraten. Hij trouwde met Sara Souburg in 1685 en kreeg verschillende
kinderen, van wie Jacob om zijn etsen de meest bekende is. Hij schreef
Philaletes Brieven (1712) en Verzameling van uitgelezen keurstoffen (1713)
die even weinig succes hadden als een zakenreis naar Engeland, waarvan hij
platzak terugkeerde. In 1710 vestigde hij zich in Amsterdam waar hij rond 1717
aan zijn Groote Schouburg begon. Twee delen verschenen in 1718 en 1719,
waarna hij plotseling overleed. Zijn weduwe bezorgde het derde deel. Houbraken
had zich tot taak gesteld een vervolg op Van Mander te schrijven en ook hij
begint zijn werk met een chronologische bespreking. Daarvan wijkt hij echter
spoedig af en stadgenoten, leerlingen en vrienden komen bij elkaar te staan.
Onoverzichtelijker wordt het als hij er ook nog theoretische bespiegelingen
bijvoegt, naast hele pagina's beschrijvingen van offergereedschappen van
`heydense priesters' en antieke munten, dit alles ter lering van de schilderjeugd.
De theorie van Houbraken, die morele en historische legitimatie nodig vond, is
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wel verankerd in de classicistische regels,
met de Antieken als lichtend voorbeeld,
maar slaat af en toe los en is niet makkelijk
te schiften uit zijn biografische potpourri.
Interessanter zijn de vermeldingen van de
mensen en werken, waarbij een indruk van
zijn ideeën en smaak gevormd kan worden.
Het bekendste voorbeeld daarvan is zijn
bespreking van Rembrandt. Feitelijk onderzoek heeft aangetoond dat er nogal wat
fouten in staan en dat hij topen van anderen
gebruikte. Zo komt de anekdote dat leerlingen geld op de vloer schilderden, dat
Rembrandt probeerde op te rapen, in ander
verband bij Horatius voor. Rembrandt werd
daarbij wel tot een gierig en arrogant
persoon gemaakt en gevoegd bij zijn - in de
ogen van Houbraken - ruwe stijl, gaf dit een
negatief oordeel dat lang zou blijven bestaan. Ook andere schilders werden
benaderd vanuit het idee dat het gedrag van de maker en zijn kunst
overeenkwamen. Mooie voorbeelden daarvan zijn te vinden bij Frans Hals of
Jan Steen, over wie de uitdrukkingen leven in de brouwerij' en `een huishouden
van Jan Steen' populair zijn gebleven. Houbraken verontschuldigt zich "dat ik
met myne wyze van schryven geen toeleg heb om iemant door myn pen te
steken," (deel III, p.28) maar dat hij als historieschrijver zowel deugd als gebrek
moet laten zien.
Daar zal Weyerman het wel mee eens zijn geweest, al schrijft hij: "Wy zullen den
Leezer terloops waarschouwen van niet greetiglijk alles wat `er van Jan Steen is
geschreeven, of wort gepraat, aan te neemen voor zo veele onfeylbaare
waarheden" (deel II, p. 364). Weyerman had zo zijn eigen opvattingen van
schrijven. Hij vond dat Houbrakens stijl 'waterwillig timmerhout' was: "Arnold
bedient zich van een ingewikkelde, platte, onbeschaafde, en ontzenuwde stijl, hy
houdt geen voet by stek, hy begint maar hy vervolgt niet, het is met den man,
hier vind ik je, en daar verlies ik je" (deel I, p. 10-11). Was Weyerman dan een
betere schrijver? Het antwoord is ja, en de redenen daarvoor zijn diens talent en
ervaring. Geboren in een legerkamp bij Charleroi, bracht hij zijn jeugd door in
Breda, waar hij als schilder werd opgeleid. Op zijn reisjes naar Engeland kreeg
hij wel opdrachten, meestal bloemstukken, maar het schrijverschap was
succesvoller. In de jaren twintig brak hij door met een aaneenschakeling van
weekbladen als Rotterdamsche Hermes, Echo des Werelds, Doorzichtige
Heremiet, Ontleeder der gebreken en Vrolijke Tuchtheer. Op satirische wijze
wordt daarin de maatschappij ontleed, waarbij o.a. kooplieden, doktoren en
geestelijken het moeten ontgelden. Hij hield zich ook in leven met vertalingen
en gewaagde beschuldigingen, totdat hij uiteindelijk werd gearresteerd en tot
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levenslang veroordeeld voor afpersing. Hij overleed na een achtjarig verblijf in
de gevangenis te Den Haag in 1747. Weyerman komt uit zijn geschriften naar
voren als een begaafd schrijver met de neiging om te overdrijven. Zijn eerste
twee delen leunen hevig op Houbrakens werk, aangevuld met eigen observaties,
maar zijn twee andere delen zijn een rijke bron voor de contemporaine
schilderswereld, waarbij met name de minder fraaie kanten van kunsthandel en
broodschilderij worden belicht. Zijn Konstschilders moet in zijn tijd temidden
van zijn literaire werk geplaatst en zéker niet als encyclopedie gelezen worden.
Weyerman zegt namelijk expliciet dat hij niet in jaartallen is geïnteresseerd, al
vindt hij het wel handig om de eeuw (!) te weten. De levenswijze van de schilders
en een karakteristiek van hun werk zijn voor hem veel interessanter: daar leert
de schilderjeugd tenminste nog wat van.
Daar was iemand als Van Gool het bepaald niet mee eens. Johan van Gool werd
in 1685 geboren en opgeleid door Simon van der Does tot veeschilder, in de
traditie van Paulus Potter. Hij was tevens kunsthandelaar, had contact met de
Haagse Academie en was een goede vriend van Houbraken (vandaar zijn felle
uitval tegen Weyerman). Van Gool overleed in 1763. Net als de twee anderen
wilde ook hij het vermaak combineren met het nut, al benadrukt hij juist een
correcte weergave van de feiten. Dat kwam hem op kritiek van tijdgenoten te
staan, die hem op zijn omissies wezen. Dit was soms terecht, maar een terugblik
vanuit onze tijd kan niet om het feit heen dat zijn werk een belangrijke bron voor
de achttiende-eeuwse schilderswereld is. Al kan van zijn stijlbloempjes slechts
een droogboeket gemaakt worden, zijn oordeel maakt een persoonlijke en
onafhankelijke indruk, zoals Lyckle de Vries heeft geschreven.
Zoals tegenwoordig sponsors worden gezocht, zo zochten onze biografen
opdrachtgevers en maecenassen. Van Gool draagt zijn werk op aan de verzamelaars Johan van der Marck en Gerret Braamcamp, Weyerman aan prins
Willem Friso. Het uitgeven van boeken was duur en niet zonder risico:
Weyermans werk had vier uitgevers, terwijl de beide Schouburgen werden
gepubliceerd `voor de auteur'. De biografie stond nog in de kinderschoenen en
moest zijn populariteit nog bewijzen. Gebrek aan volledigheid is de makkelijkste
kritiek op (bio)bibliografieën en encyclopedieën. In het geval van onze achttiende-eeuwers is dit verwijt onterecht omdat hun daarin een methodisch denken
wordt toegeschreven, dat zij helemaal niet bezaten. De kunstgeschiedenis
bestond nog niet. Blijkens de ongelijke lengte van de beschrijvingen, was het
moeilijk om aan voldoende materiaal te komen. Houbraken klaagt herhaaldelijk
dat zijn collega's niet willen meewerken en Weyerman schrijft soms dat hij
weinig materiaal heeft. "De meeste dingen heeft men maer door berichten,"
schrijft Van Gool, en als er fouten in staan, hapert het "aen de juiste omzigtigheit
van den naspeurder, en aen de naeukeurigheit van de berichtgevers" (deel I
p.11). Informatie kwam uit het eigen geheugen of van collega's, Houbraken
neemt zijn gegevens zelfs van grafstenen, begrafenisbriefjes, beschrijvingen van
een stad (b.v. Ampsing over Haarlem, of Orlers over Leiden) of De Haagse
Kunstacademie. Interessant is Houbrakens opvatting dat als twee mensen er21

over schrijven, een anekdote waar moet zijn. Ook heeft hij de neiging om de
laatste gegevens als de meest betrouwbare te beschouwen. Soms stuurde een
schilder een beschrijving op verzoek, al was niet iedereen daar van gediend: Van
Gool vertelt dat Houbraken een onvriendelijk briefje van de schilder Karel de
Moor kreeg met de opmerking "Dat hy daer niet mede ophad, om by zyn leven
in een boek geprent te staen." Leugens werden natuurlijk niet geaccepteerd,
maar een zekere `vinding' behoorde tot de beste literaire (en schilderkunstige)
tradities. Er verschenen immers in die tijd talloze andere levens': van dichters en
vermaarde mannen en vrouwen, maar ook van picaro's, criminelen of
wereldreizigers. Zij hebben ongetwijfeld invloed gehad, zoals ook biografische
werken in andere talen (van Vasari, Von Sandrart, De Piles of LeComte). Aan
een bepaalde eenzijdige opsomming: geboorte, leermeester, karakteristiek van
het werk, waardering en dood, valt niet altijd te ontkomen, al is met name
Weyerman daarvan afgeweken. Zijn werk heeft het meest levensechte karakter
en de minste heldenverering. De verleiding tot sensationeel schrijven, uit
oprechte nieuwsgierigheid of `omdat het leespubliek dit nu eenmaal wil', was
ook toen al niemand vreemd. Een probleem voor biografen is het leggen van
een grens bij de hoeveelheid en de soort van anekdotische informatie. Als Van
Gool de schilder Mytens als een hoerenloper en dronkaard heeft voorgesteld,
zegt de criticus Hoet: "Voegen zulke onbetamelyke uitweidingen in een levensbeschryving waar in op de kunst alleen Bedoelt wordt? Ik meen van neen." De
Franstalige biograaf Descamps beschuldigde Weyerman in 1753 van een
licentieuse (= losbandige) pen en `mépris pour la vertu', maar hij kopieerde hem
wel, waarbij zinsneden over drankgewoonten moralistisch werden weggelaten.
Er werd dan ook door menigeen ongecontroleerd overgeschreven, wat men
minder problematisch vond dan tegenwoordig. Bovendien was het auteursrecht
amper ontwikkeld: alleen Van Gool had een privilege voor 15 jaar van de Staten
van Holland en West-Friesland, met name voor de prenten, die een gewild
verzamelobject waren.
In bovenstaande dialoog heb ik Houbraken dingen aan de orde laten stellen
(invloed Antieken, schildersvoorbeelden, `naar de natuur', imitatie, aanleg, schilderen voor geld, status), die rond 1700 moeten hebben gespeeld. Ze zijn als
theoretische opmerkingen in zijn werk te vinden. De latere schrijvers Weyerman
en vooral Van Gool tonen in hun werk een persoonlijker toets: hun kritiek is veel
gerichter op persoon en werk, waaraan de omgang met collega's en collectioneurs is af te lezen. Diepgaande interpretatie van achterliggende betekenissen
moet men echter bij geen van de drie verwachten. Meestal betreft het een
eenvoudige beschrijving van een paar voorbeelden of een formulering in de
trant van `fix geschilderd door deze brave schilder'. Het blijft tot op heden een
hele kunst om de essentie van iemands werk bondig samen te vatten.
Vonden zij dat de schilderkunst in verval was? Het is een moderne vraag,
gebaseerd op de tegenwoordige smaak en kunstmarkt. Niemand zou willen
beweren dat het klimaat vochtiger, het geld schaarser of het calvinisme
temperamentvoller werd in de 18de eeuw. Een allesoverheersende oorzaak
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voor een achteruitgang van de schilderkunst is dan ook moeilijk aan te geven.
De drie biografen zagen de zeventiende eeuw niet als een afgerond goudglanzend
tijdperk, al werd er rond de eerste decaden van de achttiende eeuw wel een
omslag gezien. De meningen lopen uiteen over verfransing, strengere regels,
maar ook over de kwaliteit die hun tijdgenoten bezaten. Fijnschilders waren niet
bepaald de favorieten, om redenen van profijt of te grote gedetailleerdheid (in de
zin van: dat gepietepeuter duurt te lang en levert niks op), terwijl schilders als
Jan van Huysum, Cornelis Troost, Rachel Ruysch en Jacob de Wit hemelhoog
werden geprezen en tot voorbeeld gesteld voor de gemakzuchtige jeugd. De
meeste kritiek krijgen echter de handelaars in kunst, de `keelbeulen', die slechts
op geldelijk gewin uit zijn. Daarvan zijn prachtige voorbeelden te vinden in
Weyermans beschrijvingen van de Antwerpse Vrijdagmarkt.
"Onze pen zal tot penseel verstrekken, om `t geen ingeschoten, en duister is,
door een vernis op te helderen, op dat elk in het byzonder, duidelyk en klaar
gezien mag worden," schrijft Houbraken (deel I, p. 35). Dat vernis is door de
eeuwen wel wat verkleurd en bekrast en verdient restauratie. Het werk van deze
drie biografen is dan ook meer waard dan een enkel beperkt artikel als dit.
Houbrakens keuze van literaire citaten (hij haalt vele dichters aan), Weyermans
feitelijke informatie (zijn anekdotes bevatten veel gegevens) en Van Gools eigen
biografie (hij kende de hele kunstwereld) zouden bijvoorbeeld eens nader bekeken
kunnen worden, als onderdeel van de geschiedenis der kunstkritiek en de
biografie. Gedrieën geven zij een beeld van de 18de-eeuwse cultuur, in hun
woorden: een schouwburg, waarin leerzame, maar ook aangename avonden
kunnen worden doorgebracht.
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Het Nederlands als Intereuropese hulptaal ?
Kees Groeneboer (Leiden)

Die geen taal heeft
is geen naam weerd,
waar geen taal leeft
is geen volk !
Guido Gezelle, ± 1858
In de discussies met betrekking tot de eenwording van Europa, is de laatste paar
jaar ruime aandacht besteed aan de toekomst van de Nederlandse taal en
cultuur. Opvallend hierbij is de houding van veel Nederlanders de eigen taal zo
gemakkelijk te willen inruilen voor een andere taal - vooral Engels - als
Intereuropese voertaal, en de neiging de eigen taal altijd op de laatste plaats te
laten komen. Dat deze neiging overigens geenszins nieuw is, blijkt onder meer
ook uit de discussies die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands initiatief
te Londen werden gehouden over een toekomstige wereldhulptaal. (1)
Het Nederlands in eenwordend Europa
Bij de huidige ontwikkelingen in Europa maken velen zich zorgen over de
toekomst van het Nederlands als cultuurtaal en zijn bang voor een verdere
opmars van de belangrijke Europese voertalen, het Engels maar ook het Frans
en Duits. Een enkeling daarentegen pleit er juist voor zo snel mogelijk te komen
tot één algemene Europese cultuurtaal, die dan wel wordt aangeduid als InterEuropees - als ware het een nog te creëren of nog uit te kiezen taal -, in de
praktijk het Engels. (2) In zijn bijdrage aan deze discussie van 1991 `Nederlands
als twaalfde wereldtaal' (3), laat de Londense hoogleraar R. Salverda zien dat in
het debat over de toekomst van het Nederlands sprake is van `enerzijds een
ondoordacht en oppervlakkig internationalisme tegenover anderzijds een vooral
emotioneel gevoed nationalisme' . Hij pleit ervoor om in de discussies een
duidelijker onderscheid te maken tussen politiek-staatkundige autonomie én
sociaal-culturele en linguïstische autonomie. Men kan in Europa immers tegelijkertijd én streven naar meer politieke en economische integratie én streven
naar behoud van de culturele en linguïstische diversiteit.
De vraag is natuurlijk of bij een eventuele opmars van het Engels of van een
andere taal als Intereuropese voertaal, het Nederlands hierdoor in zijn bestaan
bedreigd zal worden.
De Amsterdamse hoogleraar A. de Swaan meent in zijn opstel van 1990 `Het
Nederlands in het Europese talenstelsel' (4) stellig van niet. Het Nederlands is
naar zijn mening springlevend, kerngezond en niet bedreigd. Binnen het
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wereldtalenstelsel (rond 6.000 talen) behoort het Nederlands tot de grote
wereldtalen en komt het alleen al naar het aantal sprekers van ruim twintig
miljoen op de 35ste a 40ste plaats van de wereldranglijst. Kijkt men bovendien
naar andere factoren - zoals het opleidingsniveau van de sprekers, de oplage van
kranten en boekuitgaven, de zendtijd van Nederlandstalige radio en televisie en
de luister- en kijkdichtheid -, dan komt het Nederlands wellicht zelfs op de
twaalfde plaats in de wereld. Toch heeft het Nederlands als voertaal, als
intermediair tussen ander talen, nauwelijks betekenis, terwijl juist het gebruik
van andere Europese talen als lingua franca - Frans, Duits, maar vooral Engels alleen maar toeneemt. De Swaan voorspelt dan ook dat in Nederland meer en
meer een `diglossie' zal ontstaan: het Nederlands wordt gebruikt voor alledaags
gebruik en als taal van het binnenlands bestuur en ambtelijk apparaat; het
Engels wordt gebruikt als internationale bestuurlijke en wetenschappelijke taal,
voor zakelijke en technische verslaggeving, internationale handel en verkeer,
toerisme en amusement. Een bedreiging voor het Nederlands is dit volgens hem
niet, want daarvoor is het als landstaal te stevig gevestigd.
Begin 1993 heeft ook de Leidse emeritus-hoogleraar E.M. Uhlenbeck in zijn
artikel `De dreiging van snelle taalsterfte: een sinds kort onderkend mondiaal
probleem' (5) aannemelijk gemaakt dat het Nederlands niet tot de groep bedreigde
talen in de wereld behoort. Geruststellend is immers dat het Nederlands nog op
grote schaal als moedertaal wordt aangeleerd en het de taal is van ruim twintig
miljoen sprekers. Bovendien wordt het Nederlands als officiële taal van
Nederland en Vlaanderen op grote schaal onderwezen en als voertaal van de
media gebruikt, en is het tenslotte een taal met een omvangrijke levende
letterkunde. Deze vier factoren maken dat het Nederlands behoort tot de groep
relatief `veilige' talen. Toch wordt de positie van het Nederlands wel meer en
meer verzwakt door onder meer het toenemend gebruik van het Engels in
wetenschappelijke publikaties en contacten, het toenemend gebruik van Engels
- en ook Frans en Duits - in het internationale bedrijfsleven, het toenemend
ontlenen van Engelse woorden en uitdrukkingen, het toenemend in aanraking
komen met vreemde talen via televisie en vakantie, het toenemend gebruik van
andere talen dan het Nederlands, zoals Marokkaans en Turks. Bovendien,
meent Uhlenbeck, blijkt bij de bevolking weinig van nationale gevoelens van
gehechtheid aan de eigen taal. Nederlanders gaan er maar al te graag toe over
in buitenlandse contacten het Nederlands te verwisselen voor Engels of voor een
andere door hen geleerde taal, hoe onvoldoende men deze taal ook beheerst. (6)
Dat de Nederlanders snel geneigd zijn hun eigen taal in te ruilen voor een
andere, werd overigens ook al enkele eeuwen geleden gemeld. Zo beklaagde
bijvoorbeeld in 1674 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië J. Maetsuyker
zich over de situatie te Batavia, waar de opmars van het `verbasterde' Portugees
het Nederlands volledig dreigde te verdringen:
`Het voortsetten van de Nederlantse tale [ ... 1, hebben wy doorgaens
behartigt, als wetende, hoeveel de vastigheyt van den staat daaraan
gelegen zy, dogh tot nogh toe, soo het schynt, alles te vergeefs, alsoo de
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Portugese tale daartegen aangroeyt ende genougsaam de overhandt
behout, meest door een dwaasheyt van onse eijgen Nederlanders, die het
voor soo groote eere houden een vremde taal te connen spreken, hoe
vuyl en corrupt die oock zy, dat geen interest van staat nogh eere van
onze natie daartegen in consideratie connen comen'.(7
Ook de Leidse hoogleraar J.W. de Vries ziet in zijn artikel van mei 1993 `Het
Nederlands na 2000: een taal van semi-speakers ?' (8) de toekomst van het
Nederlands niet zo somber: het Nederlands is immers voor de meeste
Nederlanders én moedertaal én thuistaal én cultuurtaal. Enig functieverlies van
het Nederlands is door de toenemende internationalisering onmiskenbaar en
ook onvermijdelijk, maar zolang het de taal is van de media, de overheid, het
onderwijs, kortom van het gehele openbare leven, wordt het Nederlands hier
niet werkelijk door bedreigd. Allerlei taalecologische factoren zijn gunstig genoeg
voor de toekomst van het Nederlands, niet in het minst ook door de institutionele
ondersteuning van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie. De enige
reële bedreiging van het Nederlands als cultuurtaal komt, meent ook De Vries,
voort uit de weinig nationalistische houding van veel Nederlanders tegenover
hun eigen taal. Als er geen krachtige taalpolitiek wordt gevoerd om de taaltrouw
in Nederland - in Vlaanderen is die wel in voldoende mate aanwezig - te
versterken, voorziet De Vries een uiterst somber scenario: ten gevolge van de
internationalisering zal de functie van het Nederlands als cultuurtaal meer en
meer worden overgenomen door het Engels, het Nederlands zal worden
teruggedrongen naar het domein waar het nog slechts als thuistaal functioneert,
tot het uiteindelijk ook die functie zal kwijtraken en volledig ten onder gaat.
Een toenemende tweetaligheid - noodzakelijk voor economie, wetenschap en de
Europese politieke ontwikkeling - wordt op zich nauwelijks gezien als een
bedreiging voor het Nederlands. De Swaan en Uhlenbeck pleiten beiden zelfs
voor meer aandacht voor het onderwijs van de moderne talen, vooral het
Engels. Verbreiding van het Engels en van andere vreemde talen kan immers
ook helpen de Nederlandse culturele produktie buiten de grenzen uit te dragen.
Uhlenbeck pleit daarnaast voor een actieve taalpolitiek om ervoor te zorgen dat
ook in de verre toekomst het Nederlands `als moedertaal van de Lage Landen in
alle domeinen van taalgebruik' blijft functioneren, waarbij vooral het onderwijs
in de Nederlandse taalbeheersing op alle niveaus van onderwijs veel meer
aandacht zou moeten krijgen.
De Swaan noch Uhlenbeck gaan overigens zo ver te pleiten voor een verregaand
tweetalige Engels/Nederlandse samenleving - zoals Liesbeth Koenen voorstaat
in haar artikel uit 1992 `Bedreigd Nederlands' "-, laat staan voor het accepteren
van het Engels als officiële taal van Nederland naast het Nederlands. Een
dergelijk voorstel werd begin 1991 wel gedaan in de beschouwing `Onze taal als
twistappel' (10) van J.A.A. van Doorn. Deze schetst een tweesporenbeleid,
waarbij Nederlands en Engels voor alle Nederlanders gelijkelijk toegankelijk
worden gemaakt en gelijkelijk verplicht gesteld. Dergelijke verstrekkende
voorstellen roepen vrij gemakkelijk nogal emotionele reacties op. Minder
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verstrekkende voorstellen doen dat overigens ook, zoals bijvoorbeeld te zien was
in de opgewonden discussies naar aanleiding van enkele onhandige uitspraken
van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, J.M.M. Ritzen, over het
gebruik van het Engels als voertaal op de Nederlandse universiteiten. Deze
kwestie heeft inmiddels geresulteerd in het besluit van de Tweede Kamer om het
Nederlands te beschermen in alle onderwijswetten en om allochtonen te
verplichten Nederlands te leren. Verder nog dan Van Doorn gaat overigens het
eveneens in 1991 gehouden nogal extreme pleidooi van de Heerlense
hoogleraar H. van den Bergh (11) voor het invoeren in Europa van één lingua
franca ter vervanging van de veelheid van Europese cultuurtalen, voor het
Intereuropees [lees: Engels] als Europese eenheidstaal. Het zou immers
buitengewoon oneconomisch, onpraktisch en verkwistend zijn als alle talen
binnen Europa gehandhaafd zouden worden. Volgens Van den Berg is het
onvermijdelijk dat één gemeenschappelijke taal zal worden aangewezen die als
bestuurlijke taal de rol zal moeten vervullen van het Latijn in de middeleeuwen of
van het Frans in de ach tt iende en negentiende eeuw, en die tevens als gemeenschappelijke taal zal fungeren van de wetenschap, handel en industrie. Voor
hiermee gepaard gaand cultuurverlies is hij niet bang, want `nooit staat of valt
[een] cultuur met de taal waarin men zich toevallig uitdrukt' . Er zal zelfs eerder
sprake zijn van cultuurverrijking: `Het mengvat van culturele invloeden dat dan
ontstaat, zal de nationale culturen ongetwijfeld positief beïnvloeden en tot
bloeiende nieuwe vormen en prestaties bewegen'. Van den Bergh gaat er dan
ook van uit dat het Nederlands op den duur de functie van cultuurtaal zal
kwijtraken, waarna het nog als streektaal zal voortbestaan of ten slo tte nog
slechts als een `dode' taal, alleen nog voortbestaand in geschrifte.

Nederlandse plannen voor een wereldhulptaal
Verstrekkende voorstellen als die van Van den Bergh of Van Doorn zijn ove ri gens
niet nieuw. En ook is een scenario als dat van De Vries voor het teloorgaan van
het Nederlands als cultuurtaal helemaal niet zo ondenkbaar. Duidelijk blijkt dit
bijvoorbeeld in de discussies die een halve eeuw geleden in Londen zijn
gehouden, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands initiatief door
een internationaal gezelschap een verstrekkend taalpolitiek plan werd ontworpen voor een naoorlogse wereldhulptaal. (12)
In mei 1942 had namelijk een door de Nederlandse regering in ballingschap te
Londen ingestelde commissie de wenselijkheid naar voren gebracht van
`invoering van een verplicht gestelde tweede taal voor ieder burger van alle
beschaafde landen'. Door invoering van één algemene wereldtaal zou immers
het internationale verkeer worden vergemakkelijkt, vrijere gedachtenwisseling
zou mogelijk zijn, en hierdoor - in tijden van oorlog geen onbelangrijk argument
- een beter onderling begrip bij de verschillende volkeren. Het was overigens
geenszins de bedoeling dat deze wereldtaal de andere talen en dialecten volledig
zou gaan vervangen, maar elk land zou in elke vorm van onderwijs deze
wereldtaal als verplicht leervak moeten invoeren. Over de vraag welke taal dan
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wel als zodanig dienst zou moeten doen, was men het overigens al gauw eens
geweest: het Engels was immers reeds dé meest verbreide taal in de wereld.
Welk een heerlijk perspectief als straks de radio-uitzendingen, films, boeken en
tijdschriften van de gehele wereld - alle in het Engels als wereldtaal - ook in de
gehele wereld begrepen zouden worden.
Ter verwezenlijking van de plannen wordt vervolgens contact gezocht met de
andere tijdelijk in Londen verblijvende regeringen. Alle aangeschreven ministers
van onderwijs - van België, het Frans Nationaal Comité, Griekenland,
Joegoslavië, Noorwegen, Polen en Tsjechoslovakije - reageren positief, en al
begin november 1942 kan de internationale Commission for the Discussion
on an Auxiliary World Language officieel worden geïnstalleerd door de
Nederlandse minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, G. Bolkestein
(1939-45), de grootvader van de huidige VVD-fractieleider. In zijn
welkomsttoespraak - uiteraard in het Engels - spreekt minister Bolkestein er zijn
spijt over uit dat de keuze voor het Engels als wereldtaal wel ten koste zal
moeten gaan van die andere door eenieder zo geliefde taal:
`I understand that the conditions for the realization of English as a world
language are not the same in the different countries you represent,
especially when a country like Belgium for instance, has already two
languages. Neither do I forget, that in the case you would favour accepting English as a world language, you would do so with some regret, when
you think of another foreign language, dear to you as it is to me. I mean
"la belle langue f rancaise" . But we have to accept the actual situation:
English is a language already spoken by more millions of people than any
other language. If we accept the idea of a world language, here lies the
best choice.'
Over het feit dat de keuze voor het Engels ook verregaande consequenties zou
hebben voor de andere landstalen - voor het Nederlands bijvoorbeeld - wordt
met geen woord gerept.
Medio 1943 presenteert de commissie haar conclusies aan de acht betrokken
regeringen, terwijl inmiddels ook Engeland en Amerika zich geïnteresseerd
hebben getoond. De wenselijkheid om in de toekomende naoorlogse wereldorde
over een algemene wereldhulptaal te kunnen beschikken, wordt unaniem
onderschreven. Hierdoor zouden immers de taalkundige voorwaarden geleverd
worden voor hechtere internationale samenwerking, beter onderling begrip der
volkeren, en aldus voor een vreedzamere wereld.
Dat het Engels trouwens zonder meer de beoogde wereldtaal zou moeten
worden, is voor de internationale commissie helemaal niet zo'n uitgemaakte
zaak. Uitgebreid laat men in elk geval de verschillende alternatieven de revue
passeren. Een kunstmatige taal als het esperanto wordt zonder meer verworpen,
als `dode' taal zonder moedertaalsprekers en zonder wordingsgeschiedenis,
traditie of literatuur. Maar welke van de grote levende' talen - Duits, Engels,
Frans, Italiaans, Russisch of Spaans - kan dan wel in aanmerking komen ? Duits
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en Italiaans zullen na de oorlog uiteraard nooit meer een kans mogen krijgen als
internationale voertaal. Spaans is buiten het eigen taalgebied nauwelijks
bruikbaar. En Russisch is een veel te moeilijke taal om buiten Oost-Europa dienst
te kunnen doen als wereldtaal. De `kleinere' levende talen komen uiteraard in
deze discussie - tekenend genoeg - in het geheel niet ter sprake.
Alleen Engels en Frans komen aldus in aanmerking om de internationale
hulptaal te worden. Een duidelijke keus hiertussen wordt echter niet gemaakt,
hoewel algemeen wél de verwachting is dat in de toekomst het Engels de
dominante internationale voertaal zal worden. Voorgesteld wordt daarom
vooralsnog beide talen te accepteren als internationale voertalen, maar
tegelijkertijd overal ter wereld via het onderwijs in de eerste plaats het Engels te
propageren.
Van alle mooie plannen komt echter niet veel terecht. Van een internationale
poging om het Engels - en eventueel ook het Frans - de wereldhulptaal te
maken, wordt na de oorlog niets meer vernomen. Gevoed door de patrio tt ische
sfeer van naoorlogs Nederland, wordt in Nederland in elk geval eerder gedacht
aan versterking van de positie van het Nederlands dan aan die van het wereldEngels. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld een protest in november 1945 van de
bekende Leidse jurist R.P. Cleveringa, tegen het openbare gebruik van allerlei
Engelse woorden, opschriften en uitdrukkingen:

M en wekt den indruk, dat kennis van het Nederlandsch niets waard is,
[d]at het Nederlandsch slechts goed is voor de stal en de keuken. [W]elk
een verzuim de wereld te laten zien, dat wij een eigen taal hebben.' (13)
Nog in dezelfde maand wordt daarop deze kwestie van de `Engelsche ziekte' in
de ministerraad aan de orde gesteld.
Na de oorlog vindt een duidelijke opleving plaats van de aandacht voor de eigen
Nederlandse taal. Zo worden nu ook in Nederlands-Indië voor het eerst in de
geschiedenis plannen ontwikkeld om het Nederlands als vreemde taal in te
voeren in alle vormen van lager onderwijs en het tot lingua franca te maken van
Indonesië naast het Maleis.( 14) Begin jaren vijftig zou men eveneens besluiten tot
het invoeren van het Nederlands als onderwijsvoertaal op de scholen in NieuwGuinea.( 15) Een wereldtaal is het Nederlands hier echter niet meer mee geworden.
De dominante wereldvoertaal is inderdaad het Engels geworden, overigens niet
als gevolg van het wereldhulptaalplan van de Nederlandse regering te Londen,
al had deze wel een vooruitziende blik gehad.

Het Nederlands in de Europese toekomst
Het is opvallend dat als Nederlanders zich bezig houden met taalpolitiek, zij hun
eigen taal nauwelijks verdedigen. Liever werpen zij zich op als verdedigers van
een andere taal - in het verleden maar ook nu nog (Van Doorn, Koenen) -, en
lijken het Nederlands daarbij vrijwel uit het oog te verliezen. Zelfs worden er
voorstellen gedaan die doen denken aan een langzame `euthanasie' van de
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Nederlandse taal (Van den Bergh). Wat dit betreft, is er overigens een opvallend
verschil tussen Nederlanders en Vlamingen. Al spreken zij dezelfde taal, het is
ondenkbaar dat Vlamingen hun eigen taal, waarvoor zij zo'n lange en moeizame
strijd hebben moeten leveren, uit eigen beweging zouden opgeven voor een
andere. Het waren recentelijk dan ook vooral de Vlaamse geluiden die ervoor
zorgden dat de status van het Nederlands als één van de negen officiële talen
van de Europese Unie voorlopig wordt gegarandeerd.(' 6) En al eerder was er ook
in de discussie over de toekomst van het Nederlands een niet-Nederlander, de
Vlaming en directeur van de Stichting Ons Erfdeel, J. Deleu, voor nodig om in
1991 het moedige maar utopische voorstel te doen het Nederlands te maken tot
algemene werktaal van de Europese gemeenschap. In het uitzichtloze taalgevecht
tussen de grote Europese talen - Engels, Frans, Duits en Spaans - zou zijns
inziens het Nederlands best een kans maken als functionele omgangstaal van de
Europese Gemeenschap. Het is immers de taal van twee kleine democratieën
zonder enige traditie van cultuurimperialisme.(") Geen Nederlands als wereldhulptaal aldus, maar wellicht dan toch als Intereuropese hulptaal ?

Noten
(1) Met dank aan Drs. M.J. Rozenbroek (Haarlem), Prof.dr. R. Salverda (Londen) en
Prof.dr. J.W. de V ri es (Leiden) voor hun commentaar op een eerdere versie van dit
artikel.
(2) Zie voor deze discussie onder meer het themanummer van het tijdsch ri ft Onze Taal
(60-2/3,1991) naar aanleiding van het in november 1990 gehouden symposium
De kansen van het Nederlands; het door de Vlaamse Raad in Brussel uitgegeven
congresboek Nederlands in de wereld: een internationaalcolloquium, Brussel 11
en 12 oktober 1991; en de bundel Het Nederlands na 1992: Teksten van de
lezingen gehouden op het gelijknamige congres, op 21 en 22 november 1992
(Amsterdam: Stichting LWN,1992).
(3) Onze Taal 61-6, 1992: 119-21.
(4) De Gids 153, 1990; 431-40.
(5) Ons Erfdeel 36-1, 1993: 23-31. [Tevens verschenen onder de titel `The threat of
rapid language death; A recently acknowledged global problem', in: The Low
Countries; Arts and society in Flanders and the Netherlands; A yearbook 199394, pp. 25-31 (Stichting Ons Erfdeel, 1993).]
(6) Enkele frappante voorbeelden hiervan geeft onder meer ook J. van Marle, Dreigt
dialectisering van het Nederlands ?', in: S.C. Dik en G.W. Muller (red.), Het hemd
is nader dan de rok: zes voordrachten over het eigene van de Nederlandse
cultuur, pp. 13-27 (Assen: Van Gorcum, 1992).
(7) B ri ef J. Maetsuyker 17-11-1674 aan de Heren Zeventien, in J.K.J. de Jonge (red.),
De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java; Verzameling van on uitgegeven

stukken uit het Oud-Kolon iaal Archief, , deel VI, pp. 125-6 (`s-Gravenhage: Nijhoff,
1872).
(8) Neerlandica Extra Muros 31-2, 1993: 1-7.
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(9) NRC Handelsblad, 13-6-1992.
(10) HP/De Tijd 11-1-1991: 17-8
(11) Onze Taal 60-2/3, 1991: 13-5.

(12) De vermelde stukken bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief Den Haag: Archief
Ministe ri e van Koloniën - Londens Archief 1940-45 (nr.XI.47.II [doos M 81));
Archief Ministe ri e van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - Londens Archief
1940-46 (nr.241).
(13) Algemeen Rijksarchief te Den Haag: Archief Ministerie van Koloniën (Vb 11-121945 nr. 14 [3955]).
(14) K. Groeneboer. Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië 1600-1950; Een
taalpolitieke geschiedenis (Leiden: KITLV Uitgeve rij, 1993), hoofdstuk IV.6.1.
(15) K. Groeneboer. Paradijsvogels'; Het Nederlands voor Nieuw-Guinea 19501962; Een taalpolitieke geschiedenis. Te verschijnen.
(16) Zie onder meer NRC/Handelsblad en De Volkskrant van 12-12-1993, en de naar
aanleiding van deze kwestie gevoerde polemiek in NRC/Handelsblad van 10-121993 (J.L. Held ri ng), 11-12-1993 (A. de Swaan), 4-1-1994 (L. Beheydt) en 8-11994 (A. De Swaan). Een overzicht van de taalpolitiek van de Europese Gemeenschap,
1958 tot heden, geeft Y.J.D. Peeters, Europese integratie ten koste van
talendiversiteit ? (Brussel/Amsterdam: Stichting Algemeen-Nederlands Congres,
1992).
(17) Elsevier 14-9-1991: 29.
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België : eenheid in verscheidenheid ?
Kroniek van Land en Volk

Guy Janssens (Luik)

De Belgen hebben vorig jaar twee belangrijke veranderingen meegemaakt in het
institutionele domein. Ten eerste: het Parlement heeft in de lente van 1993 de
zogeheten derde fase van de vierde staatshervorming goedgekeurd (in uitvoering
van het politieke «Sint-Michielsakkoord» van september 1992; cf. Ruys 1993).
Daardoor kwam er een definitief einde aan de in 1830 geboren Belgische
eenheidsstaat. In het eerste artikel van de herziene Grondwet luidt het nu:
"België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de
gewesten." De eerste en de tweede fase dateren van respectievelijk 1988 en
1989. Ze betreffen de overdracht van bevoegdheden en van financiële middelen
van de federale (d.i. nationale) regering naar de regeringen van de deelgebieden
(d.w.z. de drie gemeenschappen - de Vlaamse, Franse en Duitstalige en de drie
gewesten - het Vlaamse, Brusselse en Waalse). Het belangrijkste element van de
derde fase is de rechtstreekse verkiezing (om de vijf jaar) van de Vlaamse Raad
(het parlement van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap), van de
Waalse Gewestraad en van de Franse Gemeenschapsraad (de leden van de
Duitstalige Gemeenschapsraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad werden
al rechtstreeks verkozen). Bij de raden van de deelgebieden komen er dus
nieuwe rechtstreeks verkozenen bij, en omdat de federale regering niet wil dat
het totale aantal verkozenen in België stijgt, wordt er gesnoeid in het aantal
federale parlementsleden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal in de
toekomst geen 212 maar 150 leden tellen, de Senaat geen 184 maar 71.
Tevens wordt het Belgische tweekamerstelsel gewijzigd. De Senaat verdwijnt
niet, maar zijn bevoegdheden worden beperkt. In de toekomst houdt de Senaat
zich exclusief (zonder de Kamer) bezig met de regeling van de belangenconflicten
tussen de deelgebieden. Op voet van gelijkheid met de Kamer is de nieuwe
Senaat bevoegd voor grondwetsherzieningen en wetten die een speciale
meerderheid vereisen. Voorts worden wetsontwerpen en -voorstellen niet
langer automatisch in Kamer én Senaat behandeld. De Kamer houdt de Senaat
wel op de hoogte en als 15 senatoren dat wensen, wordt de Kamertekst ook in
de Senaat besproken (binnen afgebakende termijnen). Maar het laatste woord is
aan de Kamer. Andere nieuwigheden zijn de vergroting van de kiesdistricten en
de splitsing van de provincie Brabant in een Vlaamse en een Waalse provincie.
De bedoeling van de staatshervorming is, het verder samenleven in één staat
mogelijk te maken van Vlamingen en Walen, die al decennia lang in onmin
leven. Sommige Vlaamse politici vinden echter dat de Belgische
staatshervorming na deze derde fase nog niet voltooid is. Zij zien ze slechts als
"een etappe in de lange mars naar volledige autonomie voor Vlaanderen".
Ten tweede: op 31 juli 1993, slechts enkele weken na de proclamatie van de
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grondwetswijziging die van België een echte federale staat maakte, overleed
koning Boudewijn. De plotselinge dood van deze vorst die in de loop der jaren
zeer geliefd was geworden, heeft de natie fel geschokt. Een van zijn grootste
verdiensten is, dat Boudewijn het aanzien van de monarchie in België heeft
hersteld, het voornaamste orgaan van eenheid in dit tussen Vlamingen en
Walen verdeelde land (zie daarover mijn kroniek in NEM XXIX-1, 1991). In de
dagen voorafgaand aan de uitvaart heeft een tiende deel van de Belgische
bevolking geduldig in de rij gestaan, soms 10 tot 12 uur lang, om als laatste
eerbetoon voor Boudewijns kist te kunnen defileren. En op de dag van de
begrafenis zelf waren nog eens honderdduizenden Vlamingen en Walen naar
Brussel gekomen om de ceremonie bij te wonen. Deze massale publieke hulde
aan Boudewijn wordt algemeen opgevat als een volksstemming ten gunste van
de eenheid van het land. Boudewijns begrafenis ontpopte zich als een
belangwekkende politieke gebeurtenis, omdat ze niet strookte met de gedachte
van de politieke klasse als zouden Vlamingen en Walen de opheffing van België
wensen. Op 9 augustus legde Albert II, broer van Boudewijn, de eed af als nieuw
staatshoofd. Hij deed dat in de drie landstalen: Nederlands, Frans en Duits. Ook
hij werpt zich op als een bindende kracht voor het land en heeft meteen de
sociale partners opgeroepen "een nieuwe economische en sociale consensus"
tot stand te brengen. Een maand eerder had de Belgische premier al de wens
geuit om tot een nieuw `sociaal pact' te komen (het vorige dateert van 1944,
toen vakbonds- en werkgeversleiders een `Ontwerp van overeenkomst tot
sociale solidariteit' ondertekenden), met drie doelstellingen: vrijwaring van de
concurrentiepositie van de Belgische bedrijven, bevordering van de
werkgelegenheid en sanering van de sociale zekerheid. Deze fundamentele
sociaal-economische reorganisatie vormde - na de realisatie van de jongste
staatshervorming - de tweede grote uitdaging voor de Belgische federale
regering. Maar het overleg tussen de regering en de sociale partners werd vrij
snel afgebroken: de socialistische vakbond ABW verliet de onderhandelingstafel
"omdat te veel besparingen van de werknemers werden gevraagd" . De federale
regering heeft dan zonder de sociale partners - maar met het akkoord van de
meerderheidspartijen - een `globaal plan' (sic) opgesteld, dat eind november
door het Parlement werd goedgekeurd. Tegen dit crisisplan organiseerden de
vakbonden o.a. een algemene nationale stakingsdag (de laatste algemene staking in België dateerde van 1936), om de regering ertoe te bewegen haar plan
op enkele punten bij te stellen.
Tot zover de belangrijkste gebeurtenissen in België het afgelopen jaar. Ik wil hier
verder vooral aandacht besteden aan enkele recente publikaties die betrekking
hebben op de verschillende Belgische gewesten en gemeenschappen die samen
een staatkundige eenheid vormen.
We beginnen (geografisch gezien) centraal met Arm Brussel van Geert Van
Istendael (Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, oktober 1992, 251 pp.
fl. 34,90). Zoals zijn vorige bestseller, Het Belgisch labyrint uit 1989, kende
ook dit boek binnen weinige maanden verscheidene herdrukken. Van Istendael
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schrijft over de stad waarin hij woont en waarmee hij - net zoals met zijn
vaderland - een haat-liefdeverhouding heeft. Preciezer uitgedrukt: hij houdt van
Brussel zoals het was en hij haat wat deze megalomane stad volgens sommigen
in de Europese Unie moet worden. Arm Brussel is in drie delen en zeven
hoofdstukken verdeeld. Elke titel verschijnt in drie talen: Brussels Vlaams,
Nederlands en Frans. Brussel moet volgens de auteur dus duidelijk als een
meertalige en multiculturele stad worden gezien.
In het eerste deel - "En lang'istaure/Een lange geschiedenis/Une longue histoire"
- vertelt Van Istendael over het glansrijke verleden van Brussel. Hij doet dat
uitbundig en voortreffelijk gedocumenteerd. De auteur beschrijft de ontwikkeling
van een kleine, drassige nederze tt ing bij het riviertje de Zenne uit de tiende
eeuw, tot de hoofdstad van België en Europa in onze tijd. Hij besteedt daarbij
uitgebreid aandacht aan de taal- en sociale geschiedenis.
Wat Brussel vandaag voor Van Istendael betekent, vindt men in het tweede deel
("Baven en breike/Bouwen en slopen/Construire et démolir"): een stedelijke
woestijn waarin mensen wel werken maar niet meer kunnen of willen wonen.
De auteur componeert hier een treurzang op een woongebied dat zijn oude
gezicht verliest, een stad die zo verandert dat haar inwoners haar bijna niet meer
herkennen. Veel oude wijken zijn - vooral na de Tweede Wereldoorlog - met de
grond gelijk gemaakt, onder andere voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding
(spoorweg), het Administratief Centrum aan de Pachecolaan, de kantoorgebouwen in de Noordwijk. En de kaalslag wordt vandaag (door bouwpromotoren en grondspeculanten) voortgezet, voor de constructie van gebouwen voor
de Europese Unie. Van Istendael stelt dat Europa Brussel verder verwoest, en
dat • dit soort Europa uit Brussel weg moet, voordat het nog meer wijken
wegmaait. Hij beseft echter dat hij de vestiging van de Europese instellingen in
Brussel niet kan tegenhouden, en dat bepaalt de elegische grondstemming en de
soms nauwelijks verborgen woede in dit deel van het boek. Brussel wekt zijn
medelijden op; vandaar de titel die de auteur zijn werk meegaf: een allusie op de
19de-eeuwse naturalistische roman Arm Vlaanderen. Wat jammer is, is dat Van
Istendael de lezer die Brussel niet goed kent, hier in de straten van de stad laat
verdwalen. Alleen de echte Brusselaars weten over welk straatje, over welk
verdwenen of nieuw opgericht gebouw de auteur het telkens heeft.
In het derde deel - "Brussel oep papee en oep stroet/Brussel op papier en op
straat/Bruxelles dans ses textes et dans ses rues" - kuiert Van Istendael door het
literaire, culturele, artistieke Brussel. Hij vertelt daarbij over Jan van Ruusbroec,
Pieter Bruegel, Erasmus, Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, August
Vermeylen, Herman Teirlinck, Michel de Ghelderode, de Brusselse surrealisten,
de striptekenaar Hergé (en het Brusselse Vlaams in zijn Kuifje-albums), Jacques
Brel die "in rauw Frans de Vlaamse ziel uit zijn Brusselse lijf (wilde) zingen"
(p. 216), en nog vele anderen. Hij blijft ook even stilstaan bij bekende buitenlanders die in Brussel een tijdelijk verblijf vonden, zoals Victor Hugo, Baudelaire,
Eduard Douwes Dekker, Karl Marx, Jan Greshoff, John Dos Passos, W.F.
Hermans enz. Van Istendael verkent en ontdekt de verborgen schoonheid van
de stad. Hij beëindigt het boek met enkele bedenkingen over het multiculturele
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aspect van Brussel en met een liefdesverklaring: "In Brussel tasten talen elkaar
af, ze tasten elkaar aan en vermengen en vermenigvuldigen zich. In Brussel eten
wij elkanders eten, snuiven wij elkanders geuren op, horen wij elkanders
gezangen en beginnen we elkanders wellust op te wekken. Brussel, de mengstad,
die vernield wordt door witte heren in donkere pakken en vernieuwd door de
kroost van donkere vrouwen in witsatijnen gewaden. Dit is de stad van de
onberekenbare eeuw die komt. In deze stad wil ik wonen en zwerven, wil ik
drinken en ruiken en eten, zo gulzig als ik maar kan; in deze stad wil ik zingen in
al mijn talen en ik wil toehoren hoe zij zingt in al haar andere talen. En bovenal,
bovenal, in deze stad, in mijn lieve, kapotte, vertrouwde Brussel wil ik me steeds
opnieuw niet thuis voelen." (pp. 246-248). Besluit: Arm Brussel is een prettig
leesbaar, leerzaam en met verve geschreven boek over de grootste stad ter
wereld waar (ook) Nederlands gesproken wordt. Een must voor neerlandici extra
muros.
We maken nu even een uitstapje naar het zuiden van België, met Weet je, in
Wallonië (Davidsfonds/Leuven 1992, 251 pp. BF 595) van Denise Van Dam.
De auteur studeerde psychologie in Leuven en politieke en sociale
wetenschappen in Louvain-la-Neuve. Ze is assistente aan de (Franstalige)
universitaire instelling te Namen, waar ze een proefschrift voorbereidt over de
culturele identiteit van de Vlaamse en Waalse elites. Denise Van Dam is een
Vlaamse die Wallonië bijzonder goed kent. Haar boek wil niet alleen een
geografische, maar ook een historische, politieke, sociale, economische,
culturele en toeristische gids zijn. Van Dam typeert de Walen, verklaart hun
waarden en attitudes, beschrijft pittoreske hoekjes in Wallonië, vertelt over
steenkoolbaronnen, Georges Simenon, kaas uit Herve, de Waalse dialecten en
nog honderden andere onderwerpen. Zij draagt de Waalse Beweging - en meer
bepaald de Waalse regionalisten - in het hart. Zij stelt dat waar de Vlaamse
Beweging een culturele beweging is waarop zich het sociale heeft geënt, de
Waalse Beweging - omgekeerd - een sociale beweging is met later een culturele
ent. Van Dam wil met haar boek Wallonië beter bekend maken en meer begrip
wekken voor de problemen en standpunten van de Walen. Het rijkelijk van
foto's, kaarten en schema's voorziene werkje is tevens een ideale wegwijzer,
boordevol (achtergrond)informatie, voor wie Wallonië bezoekt.
Ook Monologen met Jozef Deleu (Uitgeverij Kritak, Leuven 1993, 129 pp.),
een boek gebaseerd op gesprekken en correspondentie van Filip Rogiers met de
bekende Vlaamse schrijver, cultuurcriticus en hoofdredacteur van Ons Erfdeel,
is een gids. Een gids voor wie het denken van Deleu over cultuur in het
algemeen en over cultuur, cultuurpolitiek en kritiek in Vlaanderen (beter) wil
leren kennen. Rogiers heeft zijn tekst in een hechte, goed doordachte thematische structuur gegoten, waarin hij het denken van Deleu coherent
reconstrueert. De centrale as van dat denken wordt gevormd door de
tegenstelling spiritualiteit - materialiteit. Deleu verzet zich tegen het overwicht
van het materialisme en kapitalisme in onze wereld, en stelt daar de spirituele en
culturele waarden tegenover. Materialisme leidt volgens hem tot zelfgenoegzaamheid, conservatisme, kritiekloosheid, volgzaamheid. Cultuur verbindt Deleu
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met humanisme, openheid, verheffing, beschaving, creativiteit, mondigheid,
identiteit, kwaliteit, solidariteit. Cultuur en spiritualiteit verschaffen de mens
middelen om zich te ontworstelen aan de natuurlijke beperkingen van het aardse
bestaan; ze geven een betekenis aan het leven. Deleu heeft een permanente
argwaan tegenover alles wat gevestigd is en iedereen die macht bekleedt. Zijn
voornaamste kritiek op de Vlaamse Beweging is dat de Vlaamse elite ging
vegeteren op haar nieuwverworven rijkdom; ze ruilde vrijmoedigheid en
creativiteit in voor volgzaamheid en zelfvoldaanheid. Deleus kritiek op de
Vlaamse Beweging, op de Vlamingen die hun land en volk in de eerste plaats als
een commercieel produkt beschouwen, vindt men ook terug in een recente
bundeling van zijn negen beroemdste redevoeringen onder de titel van een
ervan: De pleinvrees der kanunniken (Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven
1993, 134 pp. fl. 32,50; BF 650). Deze toespraken bevatten een aantal
provocerende standpunten die Deleu de afgelopen tien jaar over de Nederlandse
taal, over cultuur en cultuurbeleid in Vlaanderen innam. Zo stelt hij - bijvoorbeeld
- dat Vlaanderen een steeds grotere neiging tot bekrompenheid vertoont, maakt
hij zich zorgen over een (ook) door de media georganiseerde `debilisering' van
de massa, hekelt hij het gebrek aan overheidsingrijpen op de Vlaamse
cultuurmarkt en waarschuwt hij voor de verregaande politisering van het culturele
leven. Deleu doet krachtige uitspraken. Men hoeft het met de inhoud ervan niet
altijd eens te zijn: het belangrijkste is dat ze tot nadenken dwingen, dat ze in
Vlaanderen het kritische denken mee in beweging houden. En dat is een van
Deleus grootste bijdragen aan het proces van de Vlaamse emancipatie.
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Herfstt ij der postmodernen
Kroniek van het proza

Francis Bulhof (Oldenburg)

(Deze rubriek was het domein van onze eind september overleden collega Rein
Meijer, die hier sinds 1979 regelmatig een aantal nieuwe Nederlandse romans
besprak. Ad interim zet ik zijn werk voort, zoals ik hem twee weken voor zijn
dood telefonisch heb beloofd, in de wetenschap dat hij onvervangbaar is.)
Het Nederlandse proza is in de afgelopen maanden nogal in de internationale
belangstelling geweest. Het kabaal rond de Frankfurter Buchmesse is intussen
verstild en de Nobelprijs is ook dit jaar niet aan Hugo Claus toegekend, om maar
te zwijgen van Cees Nooteboom en Harry Mulisch die beiden al in de
startblokken stonden, op weg naar de eindmeet in Stockholm. Windeieren
zullen er in Frankfort zeker niet gelegd zijn, de erkenning van onze letterkunde
op het hoogste niveau is echter ook nu weer uitgebleven. Wie de nieuwe boeken
van deze herfst de revue laat passeren (deze rubriek werd op 15 november
1993 afgesloten), stelt niettemin vast dat de roman in onze streken ondanks alle
institutionele teleurstelling een bloeiend genre is. In dit seizoen viert het
postmodernisme hoogtij, het zichtbaarst in Zichtbare steden van de Utrechtse
hoogleraar literatuurwetenschap Douwe Fokkema (Arbeiderspers, Amsterdam,
fl. 34,90), dat tot barstens toe gevuld is met intertextualiteit. Men zal er talloze
personages, plaatsen en situaties uit de wereldliteratuur in aantreffen, ontleend
aan Valery Larbaud en Du Perron, Musil en Nooteboom, Voltaire, Umberto Eco
en nog tientallen anderen. In een naschrift "Wie is Wessel Wesselius ?" (dat is de
hoofdfiguur, een soort literatuurdiplomaat) staan die auteurs allemaal genoemd,
Rushdie zelfs twee keer en Borges liefst drie keer. Het is allemaal wel erg literair:
de wereld van de ruim bereisde personages is van Budapest tot Buenos Aires
gereduceerd tot oppervlakte en hun leven is gereduceerd tot tekst. In dit decor is
Wesselius uit op bizarre erotische ervaringen met Ziny, Wanda, Florrie of hoe ze
verder heten. Dat maakt Zichtbare steden tot een "boeiende" inleiding in het
postmodernisme voor studenten in de studierichting algemene letteren.
Gevorderden zullen geamuseerd aan deze puzzelrit door de wereldliteratuur
deelnemen.
Veel succes heeft Margriet de Moor met De virtuoos (Contact, Amsterdam
1993, fl. 29,90), dat de liefde beschrijft van een jeugdige hertogin voor een
gecastreerde zanger, Gasparo. Dit thema past helemaal binnen de grenzen van
het postmodernisme zoals die door Cole Porter zijn aangegeven: anything goes.
De virtuoos speelt omstreeks het midden van de achttiende eeuw, voornamelijk
in Napels en omgeving, in een milieu van Zuid-Italiaanse adel en operaartiesten. Soms duizelt het de lezer bij de historische achtergrondschildering of
bij de technisch-muzikale informatie die overvloedig verstrekt wordt. Die
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encyclopedische details zijn in wezen oncontroleerbaar, maar ze dragen wel bij
tot de veelstemmigheid van de tekst. De hartstocht (veruit het belangrijkste
ingrediënt van deze roman) krijgt allure omdat de hoofdfiguren Italiaanse namen
dragen. Onze moerasdelta is nu eenmaal geen goede locatie voor passie en bel
canto. De Moors exotisme wordt dan weer ten dele teniet gedaan doordat ze
zich af en toe van een uiterst modern Nederlands bedient. "Leibniz? riep ik uit.
Dat is linke soep!" laat ze haar hertoginnetje zeggen. En soms vervalt ze zelfs in
het Engels: "een vessel met een stuk of acht zeilen" (Vascello? vaisseau?
vaisselle? vat? vaat? misschien schip?).
Belangrijker dan de intrigue, die kan worden samengevat als "hitsige hertogin
valt op virtuoze castraat-zanger," zijn de lyrische momenten waarop de
verrukkingen van het zingen als metafoor voor de vreugden van de liefdesdaad
worden gebruikt. Aan het begin van hoofdstuk 3 of bij de voorstelling van
Pergolesi's Olimpiade in hoofdstuk 4 geeft Gasparo's zingen aan de vrouwelijke
hoofdfiguur de opperste bevrediging. Met fabelachtige, in de ervaring geschoolde
precisie transformeert De Moor op zulke "moments suprêmes" haar verhaal in
een vreugdevolle ode aan de tot kunst geworden hartstocht. "Zingen is intiem
gedrag dat nu eens niet geheim wordt gehouden," zegt ze ergens. Zo triomfeert
de passie over de paring.
Bij een titel als Flitslicht van Martin Hartkamp (Bert Bakker, Amsterdam, fl.
34,90) denkt men misschien aan bliksemsnelle actie maar dan blijkt het tegendeel
waar. Het gaat om een midlife-crisis van een beroemde fotograaf, Pelle geheten.
Een meisje van ach tt ien, Iris, probeert deze jeugdvriend van haar vader Castor
(Castor en Pelle, knipoog naar de lezer) zo ver te krijgen dat hij naaktfoto's van
haar neemt. Zal deze verleidingsmanoeuvre lukken of niet? Ja, het lukt, maar
dan is Iris opeens niet meer geïnteresseerd, terwijl Pelle tot over zijn oren
verliefd is geworden op het meisje met de naam van zijn favoriete cameraonderdeel. Er is een ontknoping die men in de dagbladkritiek niet geheel ten
onrechte een pernicieus slot heeft genoemd (Willem Kuipers in de Volkskrant),
naar Vestdijks befaamde Forum-artikel. Voor het zover is, heeft Hartkamp het
tweedimensionale denkraam van een op verovering beluste tiener geschilderd.
Hij slaagt er echter niet helemaal in om Pelle op overtuigende wijze in dat enge
raam te forceren. Pelle kan met al zijn levenservaring toch niet zo ongecompliceerd zijn, denk je dan. Klinken bij Fokkema de literatuur en bij De Moor de
muziek als een luide tweede stem mee in het verhaal, in Flitslicht wordt de
meerstemmigheid in hoofdzaak door het visuele element geleverd. Rodin en
Camille Claudel, de fotograaf Weston en zijn Iris, de schilder Bonnard en zijn
model, zij spelen allemaal een rol op de achtergrond. Maar ook de literatuur
doet mee: geen wonder, Castor is als romanschrijver een bekende
persoonlijkheid binnen de grachtengordel geworden en hij geeft net een feest
vanwege het verschijnen van een nieuw boek. Tegen die literaire achtergrond is
het logisch dat Hartkamp een aantal Quaker Oats-effecten en Drosteverpleegsters in zijn romanconstructie heeft ingebouwd. Pelle leest in de trein op
weg naar Parijs, waar hij het Rodin-museum wil bezoeken, Castors recent
verschenen roman en hij leest tegen het einde ook stiekem in diens dagboek. Zo
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ontstaat een boeiend literair spel met reminiscenties aan Vestdijks VictorSlingeland-symfonie, in een verhaal dat op zichzelf misschien niet zo flitsend is.
Atte Jongstra's Het huis M. (Contact, Amsterdam, fl. 45) is zeker de
allerpostmodernste van de hier besproken romans. Jongstra is bezig een
oeuvre op te bouwen dat teksten gaat omvatten die alle met een letter van het
alfabet verbonden zijn. Twee zijn er al verschenen, Groente in 1991 en
Cicerone in 1992 en nu komt deel dertien, de letter M. De schrijver heeft
uitgerekend dat hij tot zijn 59ste werk heeft, volgens de flaptekst wordt dat het
jaar 2015. De vraag is of hij zijn lezerskring tot dat jaar bijeen weet te houden,
of de met epistemologische twijfel gepokt-en-gemazelde lezer zo omstreeks het
jaar 2000 de moed niet opgeeft, of althans op een ander huismerk overgaat.
Het huis M. heeft wel iets van een detectiveverhaal, er is ten minste een
pijprokende politieman, er is een lijk en er zijn verdachten. Maar het vrouwenlijk
dat op gruwelijke wijze is stukgehakt komt enkele malen weer tot leven en het
raakt ook zoek. De adjudant die het onderzoek leidt, verandert langzamerhand
in het spiegelbeeld van de verdachte. De letter M kun je eigenlijk ook als een
soort spiegel-letter zien. Het huis M. uit de titel ligt op de grens tussen het
laagland en de bergen, tussen de stad N. en de provincieplaats L., zijn plattegrond heeft de vorm van een M en het is vroeger bewoond door ene M., een
dame die in haar boudoir haar Minnaars ontving. De laatste van die minnaars
heeft haar kennelijk in Mootjes gehakt. Wie dat was, zal ons niet worden
geopenbaard. Maar zo langzaam aan wordt duidelijk dat we niet met een
detectiveverhaal te doen hebben, maar met het aftasten van de taalgrens.
Wanneer wordt een uiting onverstaanbaar, dat lijkt Jongstra's wezenlijke
probleem. Van die grenssituatie is het huis M. het symbool. Dat leidt gemakkelijk
tot onverstaanbaarheid en bijgevolg onleesbaarheid. Na enkele tientallen bladzijden vraagt men zich met toenemende verbijstering af wat er nu eigenlijk
gebeurt, maar het moet gezegd worden dat deze chaos met erudiete vrolijkheid
wordt opgediend.
Maarten `t Hart, Het woeden der gehele wereld (Arbeiderspers, Amsterdam
1993, fl. 49,50) heeft ook al de spanning van een detectiveverhaal, compleet
met een moord en de opheldering daarvan, maar de beroepsspeurder is hier
vervangen door een curieuze amateur, een geniaal maassluizerig jongetje van
zeer eenvoudige afkomst, Alexander Goudveyl, dat als kind op wonderbaarlijke
wijze met de muziek in aanraking komt en componist wordt. Zijn ontwikkeling is
op zichzelf een overtuigende Bildungsroman. Maar er zit veel meer in Het
woeden. Goudveyls levensangst komt gedeeltelijk voort uit een moord die hij als
jongen vlak bij zich heeft zien gebeuren. Zijn zoeken naar de moordenaar wordt
een obsessie die langzamerhand verandert in een zoektocht naar zijn werkelijke
ouders. In hem groeit het besef dat hij niet de zoon is van de bekrompen
voddenman die voor zijn vader doorgaat. Die drie thema's, de muziek, de
"Vatersuche" en de moordenaar, zijn knap met elkaar verweven.
Natuurlijk zit ook deze roman stikvol typische MtH-details. Goudveyl lijkt veel op
vorige schijngestalten van de schrijver, maar is deze keer een ondergeschoven
kind. Het kleinburgerlijke gereformeerde milieu uit het stadje aan de Maas, met
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zijn bijbels-populair taalgebruik, wordt liefdevol-sarcastisch neergezet. Er komen
nogal wat oudere mannen voor die iets doen met jongere jongens. Bij de vele
vrouwen is ook nu weer zo'n typische Maarten-'t-Hart-harpij, een bijzonder
onsympathiek type met lange nagels en hoge hakken. Deze Yvonne Kogeldans,
waarop de frustratie van de hoofdfiguur haar lusten botviert, is intussen de enige
persoon in de roman die aan Goudveyl een uitweg uit zijn solipsisme biedt.
Er is veel muziek in Het woeden, waaronder enkele flink obscure stukken, die
met aanstekelijk enthousiasme worden gepresenteerd. Op het punt van de
natuur is `t Hart hier terughoudend: er zit opvallend weinig bizar onkruid in, om
van regenwulpen en andere gevleugelde vrienden maar te zwijgen.
Het schijnt dat de literaire wereld verdeeld is: er zijn er die Maarten `t Hart de
slechtste schrijver van de eeuw vinden en er zijn anderen die vinden dat hij bij
uitstek leesbare boeken schrijft. Critici horen meestal bij de eerste groep. Ik hoor
al twintig jaar bij de laatsten en ik ben nu bovendien aangenaam verrast door de
spanning die `t Hart in het boek heeft gebracht. Stilistisch is het misschien niet
altijd even sterk, soms slordig, maar het heeft vaart, het is spannend en er
komen ook echte problemen in voor. Laat Het woeden af en toe wat larmoyant
zijn, het is zeker het meest leesbare van de hier besproken romans.
Van Leo Pleysier, die naar op de kaft gesuggereerd wordt, in 1989 doorbrak
met zijn Wit is altijd schoon, maar die in 1978 al met een fragment vertegenwoordigd was in het Nederlandse nummer van Dimension (Austin, Texas),
verscheen een nieuw verhaal: De Gele Rivier is bevrozen (De Bezige Bij,
Amsterdam 1993, fl. 27,50). Uit de titel blijkt al dat de taal in feite de
hoofdfiguur van dit verhaal is. Vlaamse plattelanders leren namelijk op school
dat het "bevroren" en niet "bevrozen" is. Zoals bijna altijd bij deze Kempense
schrijver is zijn verhaal ook dit keer in eerste instantie een subtiel spel met de
taal. Er heerst een ludieke spanning tussen het normale Nederlands, het
Algemeen Beschaafd Vlaams en het Kempense dialect. Het is het verhaal van
tante Roza, die vlak na de Tweede Wereldoorlog als non naar China en later
naar India is gegaan. Zij communiceert alleen door middel van stijve, onpersoonlijke brieven met haar achtergebleven familie. Uit een van die schaarse brieven is
de titelzin afkomstig. Tweemaal in haar lange nonnenbestaan keert ze naar
België terug en zwijgzaam laat ze zich de weldaden van de familie welgevallen.
Stilaan wordt ze daar op haar verre missiepost door haar familie vergeten. Op
zijn best is Pleysier als hij liefdevol de Kempense vrouwenwereld schildert. Het
gaat dan om de reacties van het thuisfront op Roza's perikelen. In zijn hart is hij
een Vlaamse plattelandsfeminist, als die contradictio in terminis geoorloofd is.
Ik eindig met een bundel die niets ironisch heeft en waarin de "zijnstwijfel" wordt
weggespoeld door een diep gekoesterde levensdrang. G.L.Durlachers
Quarantaine (Meulenhoff, Amsterdam, fl. 25,90) is het onderkoeld relaas van
de terugkeer van een joodse jongen uit de Duitse vernietigingskampen en de
opvang in het vaderland. Voor deze auteur is het leven geen tekst, maar is de
tekst rotsvast verankerd in het leven. In de "terugkeerliteratuur" staat Durlacher
natuurlijk niet alleen, al is het genre na Marga Minco en Judith Herzberg
enigszins naar de achtergrond gedrongen. Zoals op de achterflap staat vermeld
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is het een monument geworden voor zijn gestorven familieleden, maar het is
ook een monument voor enkele HBS-leraren die hem na de oorlog op weg
hielpen. Daarbij wordt de scheikundeleraar drs. E. J. Harmsen niet met name
maar wel herkenbaar en met ere vermeld. Durlachers visie hoeft de onze niet te
zijn - de scheikunde had mijn voorkeur niet -, maar we kunnen toch dankbaar
zijn voor dit vignet van het naoorlogse Apeldoorn.

Oproep ten behoeve van de ANS
Bij de voorbereidingen voor de tweede druk van de ANS wil de redactie
uiteraard rekening houden met voor de ANS relevante taalkundige
publikaties van na 1984. Vanzelfsprekend zijn recente publikaties
(dissertaties e.d., artikelen in bekende tijdschriften als Ntg, TNTL,

Spektator, FdL, NEM e.a.) niet aan de aandacht van de redactie ontsnapt,
maar steeds blijkt weer dat soms voor de ANS nuttige bijdragen in (vooral)
buitenlandse periodieken (nog) niet binnen het bereik van de BNTL
vallen.
Sommige auteurs - speciaal die extra muros - stellen de ANS-redactie van
zulke publikaties in kennis, hetgeen de redactie zeer op prijs stelt, en
graag wil bevorderen. Zij roept daarom neerlandici/taalkundigen op nu
en in de toekomst - met het oog op volgende drukken van de ANS kennis te geven van publikaties in minder bekende periodieken of
verzamelbundels, bij voorkeur door middel van een overdruk of fotokopie,
maar ook een attendering met bibliografische gegevens is welkom.
Het adres van de ANS-redactie luidt : Algemene Nederlandse
Spraakkunst, p.a. KUN, Vakgroep Nederlands, ter attentie van dr. W.
Haeseryn, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen.
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De gunst der goden
Kroniek van de poëzie
Theo Hermans (Londen)

Sonoor. Woordspelig. Grimmig. Hm. Nog eens? Grimmig. Woordspelig. Sonoor.
Ja, voorlopig kunnen we daar mee uit de voeten, de rest vullen we straks in.
Vorig jaar bracht uitgeverij De Bezige Bij binnen enkele weken twee opvallende
en omvangrijke nieuwe bundels uit, een van Lucebert en een van Hugo Claus.
Allebei oude rotten in het vak, allebei zwaargewichten. De beide bundels
bovendien gebonden en op hetzelfde grote formaat, dat smeekt bijna om
vergelijking. Woorden als sonoor, grimmig en woordspelig duiden althans de
meest in het oog lopende overeenkomsten aan tussen Luceberts Van de
roerloze woelgeest (108 blz., fl. 49,50) en De Sporen van Claus (92 blz.,
fl. 49,50). Beide dichters zetten woorden en klanken zo volkomen naar hun
hand dat de verzen als een waterval over de lezer heen spoelen. Beiden zijn zich
bovendien ten volle bewust van hun kunnen. Zij weten waar sonoriteit overslaat
in geronk, waar woordspeling over de schreef dreigt te gaan. Aan de neiging tot
ronken en rederijkerij geven zij overigens toe als het hun uitkomt, ze zijn immers
oud genoeg om de grens zelf te bepalen. Claus is inmiddels midden in de zestig
en Lucebert stevent op de zeventig af. Daarom heeft het exorbitante van hun
manier van dichten ook iets grimmigs, alsof het woordgeweld moet dienen om
dat andere, aan gene kant van `s mensen leven, te bezweren.
Hugo Claus' De Sporen bestaat uit vijf afdelingen van ongelijke lengte. De
eerste afdeling, die ook De Sporen' heet, beslaat zowat de helft van de bundel
en bevat op haar beurt een aantal reeksen. Het openingsgedicht, ook weer De
Sporen' geheten, bestaat uit een lange opsomming van dingen die alle hun
sporen hebben nagelaten, in gunstige of in kwalijke zin. Daarmee is de
grondtoon van deze afdeling aangegeven. Verscheidene gedichten laten een
hardhandige afrekening met het verleden zien. Meteen al in het tweede vers,
Dichter', worden de penibele klappertandende verzenmakers ruw over de hekel
gehaald. Wanneer een stem tegenwerpt dat ook hij, Claus, toch zelf ook van
deze bent deel uitmaakt, beaamt deze dat volmondig: `Tot het einde toe die
muizenissen, rozen, / Paradijzen, radijzen, voze gelijkenissen. Met / Tot op dit
papier deze lijken van letters'. Die bewoordingen roepen onmiddellijk een strofe
uit het openingsgedicht in herinnering: De sporen / van wat een gedicht was, /
meestal een vergelijking / en nu ligt er een lijk van woorden / die ooit
ontdooien' . Zo verkeert de spot alsnog in zelfspot. Verderop in de afdeling staan
nog gedichten met titels als `Vijftiger' en `COBRA', waarin eveneens korte
metten wordt gemaakt zowel met het eigen verleden als met een poëtica die tot
een benauwend systeem dreigde uit te groeien en daarom moest worden
afgelegd.
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In zijn gemelijke verzet tegen alles wat dwingt en bindt en benauwt, met inbegrip
van kerk en staat met hun krampachtig plicht- en schuldbesef, is Claus echter
dezelfde gebleven als vroeger. De laatste strofe van het lange gedicht `Gebeeld'
laat daar geen misverstand over bestaan:
De mensaap recht zijn rug en geeuwt.
Hij heeft zijn schunnige dwangbuis van schuld
niet losgeknoopt.
Middeleeuws heerst hij in mijn tijd,
in het vacuüm, het vakantieland Vlaanderen.
Daarom, maak mij niet wakker
uit mijn dazende dagen van alleen maar jou.
Willekeur en leugen en leegte wil ik velen
maar maak me vrij van berouw.
Laat verder de spraakgestoorde gedachten
zonder geheugen, de spotvogels van Eros, in mij los.
Eros als bevrijding, heidendom en geilheid en lust als remedie tegen inkapseling
en dood: de begrippen liggen dicht bij elkaar, zoals de slotstrofe van `Tien
manieren om P.B. Shelley te zien' aangeeft: `Hij wipte de hoer van de
welluidendheid / op zijn knie. / Zijn heidendom: een remedie / voor als de
winter komt / met de westenwind.' Tegelijkertijd maakt deze strofe de wat
belezener lezer duidelijk dat er hier ook een heel ander soort sporen in het
geding komt. Aangezien de `hij' de Engelse romantische dichter Shelley is, ligt
het voor de hand de `westenwind' in verband te brengen met diens bekende
`Ode to the West Wind'. Dat tekstspoor leidt naar een aantal woordelijke echo's.
De titel van Claus' gedicht en de verwijzing naar de hoer van de welluidendheid
doen dan weer een andere echo opklinken, die van Wallace Stevens' gedicht
'Thirteen Ways of Looking at a Blackbird' . Claus heeft bijna strofe voor strofe
woorden en allusies uit de beide teksten van Shelley en Stevens gelicht en zich
toegeëigend. Het ontluisterende beeld van de romanticus dat zo ontstaat zit dus
vol intertekstuele groeven, maar behalve de overeenkomst is ook het verschil
veelbetekenend. Want waar Shelleys ode uitloopt op de verwachting van de
lente (If Winter comes, can Spring be far behind ?'), is er bij Claus van lente
geen sprake. Juist daarom is het niet onverantwoord bij diens winter aan ultieme
kou en dus aan ouderdom en dood te denken.
De Sporen eindigt met Vijf nenia's'. In deze (ijkzangen overheerst uiteraard de
gedachte aan de dood, maar Claus maakt hier gebruik van een heel ander
taalregister, van respectvol tot teder. De afdelingen daartussen zijn weer in
volkomen verschillende toonaarden gesteld. Die overdonderende veelheid aan
tonen en timbres is nog het meest opmerkelijke aan De Sporen. Misschien is
ook dat een teken van Claus' grimmige, sonoor beleden heidendom.
Al vertoont Lucebert niet het kameleontische van Claus, daarom is hij nog niet
gemakkelijker te vatten. De uiterlijke vorm van Luceberts gedichten is, net als
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zijn grafisch werk, meteen herkenbaar: geen hoofdle tters, geen interpunctie,
een volstrekt eigengereide woordenschat en zinsbouw, de uiterst flexibele,
visionaire toon, het gevoel dat in deze verzen alles kan en alles mag. Van de
roerloze woelgeest is verlucht met een aantal tekeningen van Lucebert zelf, zo
te zien alle in november 1992 ontstaan en alle in de hem eigen groteske trant.
Ondanks die visuele rustpauzes is het niet een boek om in één keer uit te lezen.
Daarvoor is het te grillig, te balorig, te woordspelerig, te onvoorspelbaar in zijn
niet aflatende woordenstroom. Net als Claus is Lucebert er met de jaren zeker
niet zachtzinniger op geworden. Zo geselt hij in het gedicht `broodprofeet' de
`woelwater welbespraakt', de `godsvruchten plukkende verlosser' die zijn
voorspellingen in de krant leest en altijd zijn gelijk weet te halen door zijn huik
naar de wind te zetten.Tegenover dat opportunisme stelt Lucebert aan het eind
van het gedicht `de ronde waarheid / werkkring van echt vuur van echt ijs'. Die
werkkring, dat blijkt altijd weer in deze poëzie, is er een van creatieve drift, van
de woelgeest die wars is van orde en systemen. In `morgenland' heet het al: `de
slordige aarde waarop ik woonde / gaat volmaakt geordend te loor'. En in `de
laatste vrijheid' staat het beeld van de weldoorvoede maar gekooide vogel voor
de onbenu tt e mogelijkheid van een ongebonden bestaan en van onbegrensde
vrijheid:
onlesbaar is die dorst
naar papdikke induttende orde
onleesbaar want hij is leeg
de kroniek van de moegevlogen
kooivogel voor het altijd open raam
een verzadigde gunsteling in zijn loge
terwijl de tuin klapwiekt van het krieken
meet hij zijn gekortwiekte wieken
Zo blijft Lucebert toch in laatste instantie een hartstochtelijk moralist, zij het een
die eerder een artistiek dan een erotisch soort heidendom predikt:
oh late hartstocht weef toch nieuwe wegen over oude tapijten
over hiaten in platgetreden paden en wees woede nederig
kruip van hoogvlakten naar laagvlakten over de heuvels
naar zwarte dalgrond naar de diepe wouden voorgeborchten
van de schoonheid zoals schemerende gezichten in de leeglopende
heugenis le sucre cassé fakkels achter de beslagen ramen
dansende fakkels weerspiegeld in de put in de poel of anders
in het naar de verheven maan geheven andere gelaat
Claus schept een duivels genoegen in het uitbuiten van clichés, kitsch, dooddoeners en smartlappen. Lucebert gaat zich even onstuitbaar en diabolisch te
buiten aan surreële spookbeelden en fantastische woordenkraam. Die
uitspattingen horen als het ware bij de gedreven felheid waarmee beide dichters
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nu al veertig jaar lang te werk gaan. Een soortgelijke rauwheid en hevigheid
woedt in de poëzie van Anna Enquist, maar dan zonder dat er zo opzichtig uit de
band wordt gesprongen. Hoewel Enquist van middelbare leeftijd is, schrijft zij
naar eigen zeggen nog maar sinds een jaar of zes. Voordien speelde zij piano.
Haar eerste bundel, Soldatenliederen (zie NEM 1993, 1), een verbluffend en
onthutsend debuut, werd op korte tijd driemaal herdrukt. Minder dan een jaar
later ligt haar tweede verzameling op tafel, Jachtscènes (Arbeiderspers, 1992;
70 blz., fl. 29.50).
Net als Soldatenliederen bestaat Enquists nieuwe bundel uit acht evenwichtig
gebouwde afdelingen en is hij overwegend in de eerste persoon geschreven.
Waar Soldatenliederen de ontdekking van een formidabel natuurtalent
betekende, brengt Jachtscènes de bevestiging. Een gedicht als `Herder' geeft
een indruk van Enquists manier van schrijven. Aanvankelijk oogt het tafereel
bepaald onschuldig, ja zoetsappig, met een theedrinkende herder zittend `onder
de zoete linde,' een nabijgelegen meer dat `een zachte groet' zendt en wij
idyllisch zuchtend: `Wat een verstilde avond'. De tweede strofe is anders:
Morgen gaat het beginnen: apotheose van de
schapenteelt. Hond, eenzaamste van allen,
dreigt hen bijeen binnen het nauw staket.
Slijmdraden glimmen in zijn carnivoor gebit.
De herder selecteert. Rood voor de slacht.
Wit voor de namaakdood, het treitermes
dat scheert. Kabaal. De geur van pis.
Angst vlucht in alles buiten taal.
Paniek, bruut geweld en agressie zitten dicht onder de oppervlakte. In de
gedichten van Anna Enquist worden ze meedogenloos naar boven gehaald,
soms al vanaf de eerste regel, zoals in `Nunc dimittis':
Nee, deze moeder maakt het niet gezellig: braakt
in de thermosfles en houdt in bad een stille
snoek die naar je enkels loert. Tussen het
dubbel glas heeft zij een gans geplet. Oranje
zijn gekraakte snavel, zijn verwrongen voet.
Verderop lijkt dit gedicht overigens een meer symbolische wending te nemen: de
vrouw gaat op zoek `waar de rivier begon,' maar zij vindt daar niets en blijft
onaangedaan. Aan de benedenloop echter, waar het water breder, trager en
vermoeider stroomt, laat de dichter haar neerzitten in geurend gras. Met deze
scène besluit het gedicht: `De dag is klaar. Straks rijst de nevel en komt / om
haar heen staan als een moeder.' Er spreekt berusting en mildheid uit deze
slotregels, maar het zich laten gaan in de handen van deze zachte moeder zou
een toegeven aan vermoeidheid, aan weekheid, wellicht zelfs aan de dood
betekenen. De ik-figuur in Enquists gedichten verzet zich daartegen met grote
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heftigheid. Dat verklaart haar voorkeur voor winter en de hardheid van ijs. In
`Kerstmis in februari' is de ik-figuur, `misselijk van ingehouden mildheid', bezig
de krokussen te vertrappen: zij wenst geen lente, seizoen van lauwheid,
vraatzucht en gebrek aan waakzaamheid in de natuur, maar roept de winter op
zijn `harnas van bevriezing' niet prijs te geven. Dat dit beeld gebruik maakt van
een term uit de militaire sfeer, mag nauwelijks toeval heten: Jachtscènes is in
ieder opzicht een vervolg op Soldatenliederen.
Ook Miriam Van hee's opeenvolgende bundels sluiten precies op elkaar aan.
Reisgeld (Bezige Bij, 1992; 44 blz., fl. 27) is haar vijfde verzameling. Met
tussenpozen van gemiddeld vier jaar publiceert Van hee spaarzame collecties
met onnadrukkelijke, sobere verzen zonder hoofdletters en met karig gebruik
van interpunctie. De meeste gedichten blijven ongetiteld of hebben een enkel
algemeen woord als titel. Hoewel bijna steeds een `ik' optreedt, is de situatie
waarin deze persoon zich bevindt van elke concrete context ontdaan. Heel
anders dan bij Anna Enquist zoeken deze gedichten naar een voorlopig vergelijk
met onzekerheid en twijfel in een sfeer van onthechting, uitsparing en afstand.
In plaats van Enquists barre, geharnaste verzen, biedt Van hee kleinschalige,
breekbare stillevens waarin weemoed en verlies slechts minimaal worden
gedramatiseerd. Twee mensen kijken `s nachts uit over een straat waar een auto
voor een stoplicht staat:
jij noemt de redenen
om weg te gaan en een
om hier te blijven, wij kiezen
elke dag voor uitstel en daarin
wonen wij als tussen rood en groen
Juist doordat er in deze poëzie zoveel wordt ingehouden, krijgt de mineurstemming een ongewone geladenheid. De techniek steunt echter op een riskant
evenwicht tussen suggestie en meligheid. Het zal wel een kwestie van smaak zijn
waar en wanneer afzonderlijke gedichten in de verkeerde richting doorslaan.
Van hee's voorkeur voor het dagdagelijkse en voor de emoties en spanningen
die achter routineuze handelingen schuil gaan, vinden we ook bij Judith
Herzberg. Zoals (De Harmonie, 1992; 57 blz., fl. 24.90) is Herzbergs achtste
bundel. Wat zouden Anna Enquist of Miriam Van hee gemaakt hebben van een
onderwerp als de door haar man luidruchtig getiranniseerde buurvrouw ? In
`Burengerucht' doet Herzberg het zo:
Dat tieren naast me houdt niet op; zo opgejaagd
klem in een hoek van haar eigen huis, in haar
hoekige man in haar kind in haar kind in haar.
Als ik vraag: waarom ga je niet weg ?
zegt ze, als ze eerlijk is, maar dat is ze niet,
zegt ze, dus vraag ik het niet.
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Dan zou ik zeggen: het is het griezeligste,
een bijtend zuur, niets blijft onaangetast,
overal val je af.
Dan zou zij o kunnen zeggen op een toon van
wens je me dat en ik zou nee kunnen zeggen
en ja denken en dat niet uit kunnen leggen.
Juist het niet tot stand gekomen gesprek, de nooit met zekerheid te achterhalen
intenties en mogelijkheden vormen voor Herzberg de invalshoek. Het gedicht
`Sentimenteel' schetst een vergelijkbaar voorval: een paar luisterend naar een
liedje op de autoradio, allerlei gedachten en gevoelens komen erdoor los, zij
zegt: `sentimenteel' en geen van beiden zal ooit achterhalen wat er voor de
ander nu precies aan betekenis in dat ene woord opgeslagen lag.
Op dergelijke complexe onuitgesproken relaties achter de waarneembare
werkelijkheid is Herzbergs poëzie gespitst. Soms projecteert zij die zienswijze op
historische situaties. In de gedichten die de ik-persoon in Israël plaatsen, is de
onderdrukking van de Palestijnen in de bezette gebieden voortdurend op de
achtergrond aanwezig in de vorm van rubberkogels en de villa's van de kolonisten. Ontwakend uit een opgewekte droom over pretparken en draaimolens
slaat al het verdrongene in verleden en heden opeens weer toe:
Ik heb niet genoeg zwaarte
om iets te laten stoppen waar ik sta
weeg niet op tegen zoveel doden en nog
te doden, een heel verloren volk
dat doordraait, uitverkoren.
Misschien is het besef van die thematiek een goed uitgangspunt om het mooie
openingsgedicht `Iets, aan de kust ` te begrijpen. Het beschrijft meeuwen die
een vertrekkend schip enige tijd navliegen tot iets ze terug naar de kust drijft.
`Ook ons liet dat iets / ternauwernood los.' Waar het precies om gaat, wordt
niet gezegd, maar aangezien het tweede gedicht in de bundel, `Zoals', de
gedachteloze intuïtieve kennis van dieren tegenover het getob en de
vergeetachtigheid van de mens stelt, zou het `iets' van het eerste gedicht wel
eens te maken kunnen hebben met herinnering en geschiedenis, het verleden
dat zich nooit helemaal laat vergeten en soms bewust maar vaker onbewust ons
denken en doen bepaalt.
Anna Enquist heeft een gedicht over een pianist die zo getraind is dat zijn
lichaam een `archief van vlees' geworden is: alle kennis zit er zo in opgeslagen
dat hij gedachteloos speelt. Ook in Herzbergs gedicht `Zoals' wordt de mens
getekend als koersend op de automatische piloot, behept met een actievermogen
dat zijn eigen gang gaat, los van ons bewustzijn. Beide teksten zouden zo uit een
bundel van J. Bernlef weggelopen kunnen zijn. Bernlef kreeg onlangs de P.C.
Hooftprijs voor zijn poëzie en kan dus niet langer uitsluitend als de auteur van
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Hersenschimmen gedoodverfd worden. Zijn meest recente bundel, Niemand
wint (Querido, 1992; 55 blz., fl. 27,50) toont hem op zijn best, met zijn
ongewoon scherp oog voor het schijnbaar onbetekenende detail, voor de
lichamelijke, onmetafysische kant van het denken, voor de grensgebieden
tussen denken en doen, tussen herinnering en bewustzijn, tussen aanwezigheid
en verdwijnen. Verscheidene van die gegevens zitten in `Keerzijde', het gedicht
waarmee Niemand wint, aanvangt en dat wat mij betreft gerust de weg naar de
anthologieën mag vinden:
De gunst der goden:
zij houden het weefgetouw
voor ons verborgen
Soms lichten hun vingers op
in een half herkend gezicht
een voorbijrazende droom
Wij zijn wakker en in het heden
ons lichaam zwijgt in alle talen
behalve één: de gunst der goden
Wij bevinden ons in een schimmenspel
schering en inslag sturen onze vrijheid
aan de keerzijde van het tapijt.
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Boekbesprekingen en aankondigingen

V.N. Webb (red.), Afrikaans ná apartheid. Pretoria: J.L. van Schaik, 1992.
320 pp. Met register. ISBN 0-627-01809-2.

In 1991 werd aan de Universiteit van Pretoria een congres gehouden over
"Taalinterne kont lik in Afrikaans" . Omdat de politieke situatie in Zuid-Afrika
grondig verandert, werd bezinning op de positie en de toekomst van het
Afrikaans in het licht van de veranderende omstandigheden noodzakelijk geacht.
Een keur van taalkundigen belichtte de problematiek vanuit verschillende
gezichtspunten. Deze bundel bevat de bijdragen aan het congres. Alle artikelen
zijn in het Afrikaans geschreven, omdat ze een bijdrage willen leveren aan een
Zuidafrikaans debat, en "gegee die betreklik wankele positie van Afrikaans in die
nabye toekoms, is dit moontlik van belang om te demonstreer dat wetenskaplike
kommunikasie in Afrikaans nog moontlik is", aldus de redacteur Webb in zijn
Voorwoord. Er is dus een discussie in gang gezet, en dat werd hoog tijd. Het is te
hopen dat de bijdragen, die alle getuigen van een grote openheid en
ruimdenkendheid, niet te laat zijn geschreven. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat de Zuidafrikaanse problematiek minder groot zou zijn geweest,
indien taalkundigen zich met dezelfde betrokkenheid twintig jaar geleden
gebogen hadden over de Afrikaanse taalproblemen die hier aan de orde worden
gesteld.
De eerste vier bijdragen zijn voor buitenstaanders het meest informatief. Het is
alleen jammer dat de auteurs zich zo richten op de eigen kring: een kaart met
wie wat waar spreekt, ontbreekt bijvoorbeeld. Webb vat de problemen kort
samen. Niet de vraag of in de toekomst het Afrikaans wel een ambtelijke taal
kan blijven, is de belangrijkste. Andere problemen zijn gewichtiger. In de eerste
plaats de talige, economische en culturele achterstand van het grootste deel van
de bevolking, en de ermee samenhangende slechte beheersing van het Engels
en de negatieve houding tegenover het Standaardafrikaans. In de tweede plaats
de etnische conflicten die van invloed zijn op de houding en het gebruik van
talen: conflicten tussen sprekers van Afrikaanse talen, de taalverschuiving door
grote groepen van niet-blanken van `gekleurd' Afrikaans, ook wel KaapsAfrikaans of Alternatief-Afrikaans genoemd, naar slecht Engels, omdat Afrikaans
algemeen als de taal van de apartheid wordt gezien, spanningen tussen
Afrikaans- en Engelstaligen, sluimerende conflicten over de ambtelijke taal in de
toekomst, en het ontbreken van een nationale lingua franca, samenhangend
met het ontbreken van een gevoel één natie te vormen. In de derde plaats
manipulatie en discriminatie op grond van taal: Engels en Afrikaans zijn
noodzakelijk voor hogere posities en het Kaaps-Afrikaans met twee a drie
49

miljoen niet-blanke sprekers, wordt geminacht, niet als een volwaardige variëteit
van het Afrikaans gezien. In de vierde plaats ten slotte dreigt in Zuid-Afrika niet
alleen het Afrikaans verloren te gaan, maar een verlies van culturele en talige
diversiteit in het algemeen. Oplossing van deze problemen houdt nauw verband
met "die toekomstige heil van Suid-Afrika, want as dit met Afrikaans (en
natuurlik met elke ander Suid-Afrikaanse taal) in die toekoms goed gaan, sal dit
op ander terreine ook goed gaan" (Webb:16), een wat optimistisch-naïeve visie.
V. Webb, R. Dirven en E. Kock leveren goed gedocumenteerde feiten over de
gecompliceerde taalsituatie (zonder kaartjes!), F. Ponelis toont aan dat het
Standaardafrikaans verandert, en wel van het Nederlands weg, en Th. du Plessis
schetst de veranderende opvattingen over het Afrikaans in het laatste decennium:
naast de rechtse beweging, die het Afrikaans opeist als het symbool van
Af rikanernasionalisme' is er ruimte voor de Kaapse beweging die het KaapsAfrikaans van de kleurlingen als symbool ziet van de zwarte bevrijdingspolitiek,
en de hervormingsbeweging die bereid is Standaardafrikaans wat ruimer te
begrenzen, waardoor het symbool kan worden van een gemoderniseerd
nationalistisch denkraam dat `wit oorlewing' mogelijk maakt. In de bundel
ontbreekt een duidelijke vertegenwoordiging van de rechtse beweging.
Een uitwerking van de symbolische betekenis van het Afrikaans geven P.
Swanepoel "Taal, emosies en die toekoms van Afrikaans", en L. Pokpas en A.
van Gensen "Afrikaans en ideologie in taalplanning: 'n strijd van standpunte".
Corpusplanning staat centraal in Ch. van Rensburg "Die demokratisering van
Afrikaans". Statusplanning vormt het thema in J.C. Steyn "Die behoud van
Afrikaans as ampstaal", en V.N. Webb "Die statutêre erkenning van minderheidstale in 'n toekomstige Suid-Afrika".
De consequenties van de veranderende opvattingen over de aard en de status
van het Afrikaans in de nabije toekomst zal zeker van invloed zijn op het
onderwijs. Drie artikelen zijn eraan gewijd: G.K. Schuring "Die moontlike
toekomstige posisie van Afrikaans op skool", I. van de Rheede "Die skool,
Afrikaans, en die kurrikulum", en A. de Villiers "Die implikasies van taalinterne
konflik in Afrikaans vir opvoedkundige prestasie".
Wie niet alleen op de hoogte gesteld wil worden van de ecologie van de
diversiteit aan talen in Zuid-Afrika, maar ook van de bezinning op de gevolgen
van de radicaal veranderende politieke toestand, moet kennis nemen van deze
bundel. Afrikaans (Standaardafrikaans!) behoeft een lezer met kennis van het
Nederlands niet voor grote problemen te stellen.
J.W. de Vries (Leiden)

Marlies Philippa, Woord, ik bemin je. Amsterdam: Thomas Rap, 1992. 144
blz. Fl. 24,90 ISBN 90-6005-441-5.
Het hier te recenseren boek van Marlies Philippa geeft alle aanleiding aandacht
te besteden aan recente zeden en gewoonten in het wetenschappelijk bedrijf.
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Begin jaren '80 werd er in het College van Dekanen van de Universiteit van
Amsterdam gediscussieerd over een mogelijke wijziging in de promotieplechtigheid. Voorgesteld werd, de verdediging te laten voorafgaan door een
inleiding van een kwartier, waarin de promovendus de inhoud van zijn
proefschrift voor het lekenpubliek in bevattelijke termen zou uiteenzetten. Er
waren voor- en tegenstanders. De tegenstanders beweerden dat een werkstuk
waarvan de inhoud aan leken duidelijk te maken was onmogelijk van
wetenschappelijk gehalte kon zijn. De voorstanders zeiden dat wie niet tot zo'n
begrijpelijke uitleg in staat was geen realistisch beeld van z'n eigen onderzoek
kon hebben. Resultaat: sinds ruim een jaar is het toegestaan dat de aanstaande
doctor in het `professorale' kwartier zijn familie- en vriendengehoor inlicht over
zijn dissertatie. Dat mag. Maar het hoeft niet. Het evenwicht tussen duistere
volzinnen in vakjargon en helder formuleren voor buitenstaanders is dus in
academische kring enigszins wankel.
Marlies Philippa is een zeldzaam voorbeeld van een taalkundige die ongeschoolden van haar vak op de hoogte kan brengen. Zij schrijft voortreffelijk,
heeft een overvloed aan taalkundige kennis en is in staat haar visie, ook waar die
afwijkt van die van collega's, helder te presenteren voor zowel vakgenoten als
niet-vakgenoten, onder duidelijke verwijzing naar de verschillen in opvatting.
Overal klinkt haar eigen toon door en bespeurt men haar persoonlijke
verhouding tot het object van studie: de taal, het woord in het bijzonder en nog
meer in het bijzonder de geschiedenis van het woord. De etymologie.
"Etymologie staat in ons land en ook internationaal weer volop in de
belangstelling. Wetenschappelijk gezien dan. Bij `gewone' taalliefhebbers
is de interesse in de etymologie nooit weg geweest."
De breuk tussen `zuivere' wetenschap en `gewone' liefde voor de taal en haar
geschiedenis begint zich blijkbaar voorzichtig te herstellen. Gelukkig maar. De
wetenschappelijke deskundige kan weer affectie voor zijn onderwerp tonen,
terwijl de zakelijke informatie in alle objectiviteit overeind blijft. Woord, ik
bemin je bevat een rijkdom aan inlichtingen, variërend van verschijningsdata
van woordenboeken en andere taalkundige publikaties, tot zeer oude
ingewikkelde woord- en lettergeschiedenissen, boeiende taalkundige incidenten
en verrassende nationale en internationale gegevens over de positie van talen,
speciaal die van het Nederlands. Een paar voorbeelden.
"Dat achtervoegsel [-lijk] was oorspronkelijk identiek aan het zelfstandig
naamwoord lijk. Een lieflijk meisje had een lieve gestalte. Lijk betekende
gestalte, gedaante, lijf, lichaam.
lijf
lijk-haam,
omhulsel van het lijf,
lijk ook opgesloten:
In lichaam zelf zit lijk
J
pg
het leven. Haam betekende `omhulsel' of `bedekking'. Hetzelfde
haam/hem dat een onderdeel vormt van het woord hem-d. Ook een
soort omhulsel, een bedekking. Grappig is dat de Vlamingen het onderste
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een onderhemd noemen en wat daaroverheen komt een hemd, terwijl wij
het hebben over een hemd met een overhemd. Wat moet je daar nu weer
uit concluderen ?"
"... het is toch wel navrant dat de Koerdische Turkjes hier op school
Turks moeten leren en de Berberse Marokkaantjes Arabisch. Koerdisch
staat ten slotte net zo ver van Turks af als Nederlands en ongeveer
hetzelfde geldt voor de verhouding Berbers en Arabisch."
"... in Italië heeft onze taal nog nooit zoveel aandacht gekregen als in de
eerste maanden van 1992. De vermeende afschaffing van het Nederlands
was er het gesprek van de dag bij de bakker en de kaashandelaar, het
leverde verhitte discussies op de televisie op en ellenlange stukken in de
kranten."
"In Duitsland zijn er meer studenten Nederlands dan in Nederland
studenten Duits."
Uit menig voorbeeld blijkt hoe actueel dit boek is voor neerlandici extra muros.
Al betreft het onderzoek van Philippa voornamelijk de (al of niet historisch-)
lexicografische woordverschijnselen, in dat kader betrekt zij ook strikt
grammatische aspecten, die o.a. de begrippen `basis' en `frequentie' voor de
lexicologie relativeren.
"Er zijn veel woorden uit de doodgewone omgangstaal die ieder kind
spelenderwijs leert en die toch niet heel frequent blijken te zijn.
In 1989 is van W.A. van Loon-Vervoorn het proefschrift Eigenschappen
van basiswoorden verschenen. Onder basiswoorden verstaat zij iets heel
anders dan de makers van het Basiswoordenboek. Zij zegt dat frequent
voorkomende woorden als lidwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden
en bepaalde werkwoorden een belangrijk deel van teksten vormen. De
belangrijkste functie van deze woorden is echter het aanbrengen van een
context. De daarin ingebedde inhoudswoorden, zoals zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden, zijn de voornaamste dragers van de
boodschap. De frequentie van deze woorden is meestal niet hoog,
waardoor veel gewone woorden als appel, bier, jas, kast, koe, mes en
thee ontbreken in dergelijke lijsten. Zij stelt dat frequentie alleen
ongeschikt is als maatstaf voor het samenstellen van een basislexicon.
Volgens haar is er ook een andere benadering mogelijk, waarbij het
criterium voor opneming in het basislexicon berust op de leeftijd waarop
het woord geleerd wordt. Basiswoorden zijn dan vroeg verworven
woorden."
Dat persoonlijke betrokkenheid en opinie geïntegreerd kunnen zijn in zuiver
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wetenschappelijk onderzoek is met Woord, ik bemin je ruimschoots
aangetoond. De laatste mij bekende wetenschappelijke verhandeling waarin
emotie en exact redeneren hand in hand gaan, dateert uit de jaren '50: De
schoonheid van het wiskundig denken door E.W. Beth, vermaard logicus.
Thans rust er nog een taboe op vermenging van zuivere wetenschap en
individuele ervaring. Zeker ook in de taalkunde. Des te opmerkelijker dat, juist in
de meest rigide zijtak van taalkunde en retorica, de symbolische logica, soms
ineens een vakterm verschijnt die een emotionele lading suggereert die zij
absoluut niet dekt, en ook niet mag dekken, gegeven de gevestigde opva tt ingen
over zuivere wetenschap. Zo vat men in die logica (waarin quantoren een
favoriet onderwerp zijn) de reeks "alle, sommige, enkele" samen onder de
noemer monotoon dalende quantor. Een niet symbolisch-logisch geschoolde
maar wel bijbelvaste student veronderstelde desgevraagd dat de aanduiding
betrekking had op "velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Math.
20:16). Maar ja, daar gaat het in de logica natuurlijk niet om. In de taalkunde
ook niet. Toch: Nederlandse taalkunde zoals beoefend in Woord, ik bemin je
komt als geroepen.
Frida Balk (Amsterdam)

L. Beheydt (red.), Taal en leren. Een bundel artikelen aangeboden aan prof.
dr. E. Nieuwborg. Bibliothèque des cahiers de l'Institut de linguistique de
Louvain - 68, Louvain-la-Neuve: Peeters, 1993. 211 blz. 795 BF,
ISBN 90-6831-476-9.
Gewone mensen gaan met pensioen. Geestelijken en professoren met eme ritaat.
Het eerste doet denken aan geld, het tweede aan verdienste. Dat verdienstelijke
wordt vaak nog onderstreept door een liber amicorum. Het kan er onder
professoren stijlvol en hartelijk aan toe gaan.
Wetenschappelijk gezien laboreren dergelijke afscheidsbundels vaak aan de
kwaal der heterogeniteit. Men kan dat probleem oplossen door te wijzen op de
veelzijdigheid van de emeritus. De samensteller van de bundel doet dat dan ook.
Het is natuurlijk een referentiekader, maar het wordt voor de buitenstaander wel
lastig zoeken.
In dit boek immers staat een verhandeling over Een semantische en
pragmatische ontleding van verbale transposities (Van Overbeke), transposities
van het type: de borrel - wij borrelen, maar ook een artikel over De `bruikbaarheid' van poëzie in het vreemde-taalonderwijs (Vanderlinden). Een droom
van een profesoor
esoor (Pekelder) en de behandeling van de daarbij behorende vraag
of hier de semantische dubbelzinnigheid correspondeert met een `syntactische
dubbelzinnigheid' wordt gevolgd door Onderzoek met betrekking tot de
basiswoordenschat (Absolonne-Amiable), een pleidooi om bij de vaststelling
van de basiswoordenschat niet alleen te antwoorden op de vraag: welke woorden
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moet de taalleerder leren (docentgericht onderzoek) maar ook op de vraag:
welke woorden worden geleerd (leerder-gericht onderzoek).
Naast verscheidenheid in onderwerp is er ook grote verscheidenheid in stijl en
aanpak. In A multitrait-multimethod validation of receptive skills (Beheydt)
hanteert de auteur de taal der wetenschap; Het leerboek en zijn omgeving
(Wilmots) daarentegen is meer een hartekreet van de leerboekenschrijver die
moet opboksen tegen schooldirecteuren `die nergens van weten', ouders van
gezakte leerlingen, uitgevers die geld willen verdienen, leraren die hopen dat
alles in het boek staat zodat ze geen vrije tijd hoeven te besteden aan allerlei
aanvullingen en collega-auteurs die het meestal beter weten. Die losse op de
persoon toegesneden stijl krijgt van de auteurs van Het verdriet van België en
de lol in Holland (Over vreemde taal, cultuur en taalonderwijs) (Huson &
Van der Ree) de voorkeur, want dit soort feestbundels lijdt aan een tekort aan
schriftelijk feest- en vriendengedruis en een surplus aan schriftelijke
plechtstatigheid' .
Het duidelijkst waarneembare rode draadje in de bundel is nog het gegeven dat
professor Nieuwborg afkomstig is uit het meertalige België en als hoogleraar
Nederlands verbonden was aan een Franstalige universiteit. Over het Nederlands
temidden van andere talen gaat Waar schijn bedriegt (Van Roey), een
bespreking van het verschijnsel `valse vrienden' , toegespitst op het NederlandsFrans en het Nederlands-Engels, Het gebruik van het perfectum in het Engels
en het Nederlands (Engels), L'usage moderne du passé composé en
néerlandais et en français: une étude contrastive (Colson), het artikel over het
Franse werkwoord `pouvoir' getiteld: Pouvoir kunnen interpreteren, een
verkenning (Weisshaupt), L 'enseignemen t du néerlandais aux jeunes
francophones beiges (Devriendt) en Resultaten van het vreemdetalenonderwijs na de humaniora (Van Passel).
Of men Onderwijs en ideologie (Henrard) ook tot deze typisch Belgische
onderwijssituatie kan herleiden, is de vraag. Weliswaar gaat het in dit artikel over
het onderwijs in België - en daar is volgens de auteur van alles mis mee sinds
`lager' vervangen werd door `basis', `hiërarchie' door `structuur', de meesters tot
het kleutertje-luister-niveau werden veroordeeld en de klassieke conceptuele en
synthetische benadering moest wijken voor de concrete, de analytische en
vooral de creatieve. Maar zijn klachten zijn zeker geen typisch Belgische klachten.
In vele landen kan men hoogleraren horen jammeren: "Ze weten niets",
waarmee ze bedoelen: het middelbaar onderwijs maakt er een potje van.
"Ze weten niets": de auteur van Onderwijs en ideologie tekende dat citaat op
uit de mond van professor Nieuwborg en zo komt ook dit artikel, dat een
buitenbeentje lijkt in de bundel Taal en leren, uiteindelijk ook weer terecht bij de
man wiens vertrek de aanleiding vormde tot het samenstellen van deze bonte
verzameling.
P de Kleijn (Den Haag)
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H. van Gorp e.a. (red.), Lexicon van literaire termen. Stromingen en genres.
Theoretische begrippen. Retorische procédés en stijlfiguren. Vijfde, volledig
herziene druk. Leuven: Wolters, 1991. 452 blz. ISBN 90-309-8231-4.
Naslagwerken zijn boeiend en onmisbaar, ook als er veel op aan te merken valt.
De vijfde volledig herziene druk van Lexicon van literaire termen is daarvan
een sprekend voorbeeld. Dit lijvige boekwerk (452 zeer dicht bedrukte grote
pagina's) nodigt uit tot het leesgedrag van de veelvraat: "lang, vlug en met grote
happen", zoals de oude zegswijze luidt. Er staat allemachtig veel in, van zeer
heterogene aard en herkomst. Daarvan getuigt reeds de ondertitel: Stromingen
en genres. Theoretische begrippen. Retorische procédés en stijlfiguren.
Nu is een naslagwerk er niet in de eerste plaats om in te lezen, maar om er iets
in op te zoeken. Daartoe vindt men een paginagrote afdeling Aanwijzingen
voor het gebruik. Belangrijkste onderscheid: "hoofdtrefwoorden" en "verwijstrefwoorden". Wat het criterium is geweest voor de keuze tussen deze twee
wordt niet verantwoord en wordt evenmin duidelijk in de praktijk van het
naslaan. Voor "poppentheater" wordt verwezen naar "marione ttentheater",
terwijl toch elk marionettentheater een poppen-, maar niet elk poppentheater
een marione ttentheater is. Onder "opera" wordt verwezen naar "melodrama,
muziekdrama" en onder nota bene "lexicon" naar "encyclopedie". Zo'n
verwijzing betekent dan ook alleen maar dat er onder het andere trefwoord (al of
niet terloops) iets gezegd wordt over het éne dat je opzocht.
Er zijn wel bar veel termen literair volgens dit lexicon: "Academie",
"redundantie", "prijs", "positivisme" o.a. en een hele reeks taalkundige vaktermen: "metathesis", "praeteritum", "polysemie" , "metataal", "langue/parole",
om enkele te noemen. Dat is dus eerder een teveel dan een tekort. Bepaald een
tekort is dat de verklarende beschrijvingen nogal eens onduidelijk zijn, of zelfs
onbegrijpelijk:
"Tmesis. (Gr. snede > temnein = snijden). Splitsing van een samengesteld
woord in zijn oorspronkelijke bestanddelen, met tussenvoeging van één
of meer woorden, b.v. bij scheidbare werkwoorden. In de Griekse en
Latijnse poëzie fungeerde het als stijlmiddel.
B.v. Horatius, Oden I, 9,14: quem fors dierum cumque dabit ... (alle
dagen die het lot zal geven)."
Wie geen Latijn kent, heeft hier niets aan Horatius, ook al wordt zijn illustrerende
zinsnede vertaald. En de opmerking over scheidbare werkwoorden helpt ons
geen stap verder over het literaire karakter van tmesis, omdat het desbetreffende
"scheiden" eenvoudig door de grammatica wordt gedecreteerd.
Nee, dit proza munt niet uit door helderheid en precisie. Onder "Academie"
staat onder meer:
"Vaak zijn academies bastions van mannelijk denken. Zo is de schrijfster
Marguérite Yourcenar nog steeds één van de zeer weinige vrouwen in de
Académie Française."
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Wie niet beter weet, zou hieruit kunnen concluderen dat Marguérite Yourcenar
een typisch voorbeeld is van mannelijk denken.
De bibliografie heeft twee afdelingen waarvan één is getiteld: "Gelijkaardige en
geraadpleegde naslagwerken". Zijn die allemaal geraadpleegd ? Of zijn sommige
alleen maar gelijkaardig (aan dit lexicon) en welke zijn dat dan? Een schoolvoorbeeld van de ambiguïteit van grammaticale coördinatie: Zijn oude mannen
en vrouwen vrouwen en oude mannen of oude mannen en oude vrouwen ?
Toch bevat dit werk buitengewoon veel informatie over literaire verschijnselen.
Ook als je niets zoekt, maar gewoon leest of kijkt, kun je er veel uit leren. Zo viel
mijn oog op Littekenliteratuur, waarvan ik niet het flauwste benul had wat het
kon zijn. Maar:
"De term littekenliteratuur, ook leedliteratuur, wordt gebruikt voor een
reeks recente Chinese teksten ontstaan aan het eind van de jaren zeventig.
Via realistische kortverhalen leveren de auteurs kritiek op het marxistische
systeem. Centraal staat daarbij het leed dat vooral de intellectuelen werd
aangedaan tijdens de grote proletarische Culturele Revolutie (19661969)."
Nieuw is voor mij de vondst kortverhalen, ongetwijfeld een vertaling van short
story. En dat, terwijl onder short story vermeld staat: "de Nederlandse term
`kortverhaal' wordt bestempeld als een anglicisme"! Er is zelfs een trefwoord
long short story.
Zowel wie gericht zoekt, als wie geïnteresseerd leest, krijgt heel wat te verwerken.
Soms een kleine schok. Zo worden we onder "proza" verwezen naar het
trefwoord "poëzie", alwaar het werkelijke trefwoord blijkt te zijn: "poëzie!
proza". Een raadselachtige ambivalentie.
Uiteraard ga je als recensent op zoek naar trefwoorden die er niet zijn. Het is
nog een hele toer om die te vinden. (Ineens zie ik hoe vreemd deze twee zinnen
zijn. Toch: fout zijn ze niet en wáár zijn ze wel.) Onder het trefwoord "boek"
wordt een hele pagina gewijd aan de materiële vorm van het boek, maar
nergens vinden we "band" of "cover", terwijl er een overvloed aan Engelse
termen is ("creative writing", "comics", "Thesis novel", "Terror", Flash-back").
Wel is "Rune" een trefwoord, maar niet "letter".
Dit lexicon munt niet uit door overzichtelijke methodiek, ordelijke selectie en
helderheid. Het is een rijk naslagwerk. Maar je moet er de tijd voor nemen.
Frida Balk (Amsterdam)

J. Fenoulhet en R.P. Meijer (red.) Proza van 1930 tot 1990. Muiderberg :
Coutinho, 1993. 113 blz., fl. 22,50. ISBN 90-6283-878-2.
Zoals al in NEM XXXI, 3 meegedeeld, is Proza van 1930 tot 1990 het derde
deel in de reeks "Basisteksten Nederlands" . Basisteksten zijn teksten in eenvoudig
Nederlands, waarbij woorden die niet in het Basiswoordenboek van De Kleijn

56

en Nieuwborg voorkomen, worden uitgelegd in woorden die daar wel in
voorkomen. Fenoulhet en Meijer hebben in dit deeltje geen teksten opgenomen
die meer dan 20 % woorden beva tten die niet in dat Basiswoordenboek staan.
Dat heeft als voordeel dat de bundel goede diensten kan bewijzen bij de
verwerving van het Nederlands, maar als nadeel dat aan de keuze van de op te
nemen verhalen en romanfragmenten een extra beperking werd opgelegd. In
hun voorwoord delen de samenstellers mee dat ze geprobeerd hebben een
bloemlezing te maken die "de belangrijkste auteurs bevat en de grote lijnen van
de historische ontwikkeling duidelijk laat zien". Is dat doel niet wat te hoog
gegrepen, gezien de beperkingen waarvoor de samenstellers zich gesteld zagen :
een boekje van nog geen 120 bladzijden, met niet te moeilijke en niet te lange
teksten van de "belangrijkste auteurs" die te zamen de "historische ontwikkeling"
laten zien van ruwweg de laatste zestig jaar ? We zullen zien.
Die "historische ontwikkeling" wordt om te beginnen beschreven - ook weer in
dat basis-Nederlands - in een korte inleiding die aan de teksten voorafgaat en
waarin de opgenomen auteurs helder op hun plaats gezet worden. Dat is dus
wat mij betreft in orde. Zijn ook de teksten representatief genoeg om de
ontwikkelingsgang van de periode te laten zien ? De lezer oordele zelf. Opgenomen werden achtereenvolgens een fragment van Blokken van Bordewijk, "Het
gesprek in de directeurskamer" van Vestdijk, " De koning is dood" van Alberts,
drie hoofdstukjes uit Mijn kleine oorlog van Boon, een vrachtrijdersfragment uit
De wegen der verbeelding van Hella Haasse, "Een lezing op het land" van
Reve, "De grens" van Mulisch, "De zwarte keizer" van Claus, een hoofdstukje
uit Zomaar een vrijdagmiddag van Chaja Polak, een Agnes-kolom van Peter
van Straaten en een fragment uit Weerberichten van Kristien Hemmerechts.
Wel, niemand kan ontsnappen aan z'n eigen voorkeur en daarvan getuigt ook
deze keuze, maar het komt me voor dat de samenstellers er toch goed in
geslaagd zijn die historische ontwikkeling ook in hun tekstkeuze te demonstreren.
Iets anders is of deze auteurs nu ook de belangrijkste zijn. Daar zal iedereen wel
anders over denken maar het ontbreken van Du Perron, Elsschot en vooral
Hermans lijkt me niet te verdedigen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over
het opnemen van Peter van Straaten, en van Chaja Polak ten koste van bij
voorbeeld Marga Minco. Mijn conclusie is dan ook dat de bloemlezing wel die
ontwikkelingsgang laat zien (want dat kan ook heel goed aan fragmenten van
minder belangrijke auteurs) maar niet de belangrijkste auteurs bevat. De voor mij
enige overweging voor wel of niet opnemen zou geweest zijn het te verwachten
effect op de lezers, voornamelijk studenten Nederlands in den vreemde. Het is
niet duidelijk of dit bij de samenstellers een rol heeft gespeeld - al vond ik het
stuk voor stuk uiterst lezenswaardige verhalen. Ik wil maar zeggen (uitgevers,
opgelet !) dat er mij nog een ruim debiet lijkt te resteren voor een dik boek met
goede, moderne, geannoteerde verhalen-die-lekker-wegleien in niet te moeilijk
Nederlands. Representatief zal zo'n bundel niet zijn, maar wel geschikt om halfgevorderde Nederlands lerenden aan het lezen te krijgen - waarmee ik niet wil
zeggen dat Proza daar niet geschikt voor zou zijn !
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Nu iets over de woordverklaringen. Die leken me over het algemeen adequaat al vraag ik me af wat studenten hebben aan toelichtingen van het type "nakijken :
ww. [na + ki jkenj". In de aantekeningen bij Boon ontbrak wel eens wat :
"munitie = wapens" (p. 48) lijkt me onjuist; "geraakt aan" (in de betekenis van :
gekregen hebben) (p. 51), "zich laven aan" (p. 65) en "van de hand doen"
(p.68) ontbraken, evenals de vertaling van enkele Franse uitingen (p. 51). Maar
dit zijn kleinigheden. Mijn eindoordeel : een goed-bruikbare bundel met mooie
stukken.
H.J. Boukema (Ankara)

Freddy de Schutter, Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Deel 1:
Middeleeuwen, Renaissance, Barok. Kapellen en Amsterdam: DNB/Uitgeverij
Pelckmans en Wereldbibliotheek, 1992. 355 pp. 1250 BF, fl. 65.
ISBN 90-289-1729-2 (België), 90-284-1638-2 (Nederland).
Wat te doen met een boek waar men geen goed woord voor over heeft ?
Hoofdschuddend, stilzwijgend opzijleggen ? Daarmee zou de ronkende verklaring
op de binnenflap onweersproken blijven. Het verhaal van de Nederlandse
literatuur heet er `een uniek werk', en ook: `Groots en meeslepend. Een
verhaal over het diepste dat leven en mensen voort kunnen brengen.' Subjectief,
zo'n verhaal ? Laten we het hopen. Alleen wie liefheeft, heeft recht van
spreken.
Uniek is het werk zeker: een omvangrijke literatuurgeschiedenis geschreven
door één persoon die zijn eigen waardeoordeel demonstratief als toetssteen
neemt. In de praktijk wil De Schutter lezen en oordelen als een kind van zijn tijd.
Dat zou blijkens de Proloog de beoordeling van oudere literatuur een stuk
vooruit moeten helpen: De geschiedenis is over het algemeen een rechtvaardige
rechter. Over de kwaliteit van literaire produkten uit het verleden bestaat meestal
een merkwaardige modus vivendi'. Allicht bedoelt hij hier `consensus' (en dan
nog: `een merkwaardige consensus' ?). Maar zelfs al zou die uitspraak juist zijn,
wat moet de literatuurgeschiedschrijver ermee ? Kan hij dan nog met zijn eigen
ongefundeerde en nooit nader toegelichte waardeoordelen te koop lopen, zoals
De Schutter dat op vrijwel iedere bladzijde doet ? Als hij zich daarentegen op
een bestaande consensus wil oriënteren, kan hij dan de onderzoeksresultaten
van de laatste twintig jaar zo volstrekt aan zijn laars lappen als De Schutter dat
op vrijwel iedere bladzijde doet ?
Het bezwaar tegen De Schutters verhaal is niet dat hij een literatuurgeschiedenis
voor middelbare scholieren wil schrijven en daarbij een duidelijk evaluerend
standpunt inneemt. Het bezwaar is dat hij over zijn beoogde publiek geen woord
zegt, dat hij nergens de moeite neemt zijn eigen uitgangspunten en criteria toe
te lichten, dat zijn verhaal dus van boven tot onder op los zand gebouwd is, dat
het hem aan elementaire feitenkennis omtrent auteurs en werken ontbreekt, dat
hij niet kan schrijven, dat hij schrijft op grond van literatuurwetenschappelijke
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opvattingen en inzichten van honderd jaar en meer geleden, dat zelfs zijn begrip
van cultuurperiodes als middeleeuwen en renaissance op het groteske af zo
simplistisch is, dat hij desondanks een boek pleegt dat bol staat van protserige
hyperbolen en goedkope dooddoeners, dat alleen de goedgelovige die De
Schutters loze waanwijsheid ernstig neemt iets aan dit boek kan hebben, dat de
uitgever helaas nog twee delen schu tt erig literatuurverhaal heeft aangekondigd.
Noch de Nederlandse literatuur noch de neerlandistiek hebben dit verdiend.
Theo Hermans (Londen)

Goedegebuure, Jaap en Anne Marie Musschoot, Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1992. BF 600, fl. 36
Brems, Hugo en Ad Zuiderent, Hedendaagse Nederlandstalige dichters.
Rekkem: Stichting Ons Erfdeel. 1993.
Ik moet op voorhand bekennen dat ik in het algemeen weinig waarde hecht aan
beknopte uitgaven, die ogenschijnlijk zowel een literatuurgeschiedenis als een
bloemlezing zijn. Natuurlijk zijn ze geen van beide. Zulke publikaties zijn al te
vaak niet meer dan opsommingen van een aantal literair-historische gegevens
die vanwege tijd- of ruimtegebrek niet in een coherent essay verwoord kunnen
worden. Zelfs wanneer dit niet het geval is, lopen ze gevaar dat ze in versleten
veralgemeningen vervallen. Bovendien zijn korte prozafragmenten of een enkel
gedicht vaak een onbevredigende of zelfs bedrieglijke spiegel van het werk
waarvan ze een deel zijn of van het gehele oeuvre van een bepaalde schrijver of
dichter.
Voor redacteurs van zulke beperkte uitgaven die belast zijn met de inleidende
tekst en de literaire selectie - ik spreek uit persoonlijke ervaring - is de taak bijna
onvermijdelijk ondankbaar. Toch schijnen Goedegebuure en Musschoot het
tevens als een uitdaging te hebben beschouwd. In 53 bladzijden geven zij een
overtuigende bespreking van de ontwikkeling van de naoorlogse Nederlandstalige roman. Zij slagen hierin, door zich te concentreren op het belangrijkste
werk van vijftien schrijvers (acht Nederlanders, zes Vlamingen, plus een
Curacaoënaar). Men kan natuurlijk altijd over de keuze twisten (de Nederlanders
zijn Reve, Hermans, Mulisch, Haasse, Nooteboom, Krol, Brouwers, Kellendonk;
de Vlamingen zijn Claus, De Wispelaere, Michiels, Van den Broeck, van Paemel,
Hertmans), maar de portre tten zijn over het algemeen scherp geformuleerd. Dat
betekent niet dat ik het altijd met de redacteurs eens ben. De foto's van de
schrijvers zijn niet altijd relevant: sommige ervan (Hermans, Michiels en Reve)
dateren uit een tijdperk waarin anderen nog niet konden lezen (Hertmans,
Kellendonk en Van Paemel). Wat de essays betreft, het stukje over Gerard Reve,
bijvoorbeeld, verzwijgt dat Reves gehele oeuvre doordrongen is van het thema
van de obsederende autobiografische homo-erotiek dat, voorzien van een meestal mager plot, zijn werk een herhalend karakter geeft. Ook vind ik de bespreking
van Mulisch enigszins eenzijdig en uit de hoogte; de discussies over schijn, kunst
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en werkelijkheid, vooral bij sommige Vlaamse schrijvers, is nogal verwarrend,
maar dat verraadt misschien eerder mijn moeilijkheden met de modieuze
postmodernisten dan met de auteurs van het boekje. Dit zijn echter kleine
bedenkingen. Ik was blij dat de Antilliaanse literatuur, in de persoon van Frank
Martinus Anion, hier ook vertegenwoordigd is. De prozafragmenten in het
tweede gedeelte zijn goed gekozen en weerspiegelen het typische en vaak het
beste van de schrijver in kwestie.
Hoewel ik grote waardering heb voor het werk van Hugo Brems en Ad
Zuiderent (wiens poëzie ik zeer hoogschat), vind ik hun Hedendaagse
Nederlandstalige dichters minder geslaagd. Hoe kan het anders ? Kijken wij
nog eens naar de cijfers: in nauwelijks honderd bladzijden wordt niet alleen de
geschiedenis van vijftig jaar poëzie behandeld, inclusief de belangrijkste
kenmerken van 52 Nederlandstalige dichters (in 34 bladzijden), maar ook staat
er van iedere dichter een gedicht achterin het boekje, twee-derde Nederlandse
en een-derde Vlaamse. Ten slotte is het voorzien van een (behulpzame)
bibliografie van de geschiedenis van de naoorlogse Nederlandstalige poëzie,
zelfs in Duits, Frans en Engels (waar Post-War Dutch Literature: a Harp Full of
Nails [1971] niet wordt genoemd). Zoals men van deze auteurs kan verwachten,
is de historische, chronologisch ingedeelde inleiding van de Vijftigers tot heden
zo volledig als maar enigszins mogelijk is. Het probleem is dat er te veel
informatie wordt gegeven. Er worden zoveel feiten genoemd van poëtische
bewegingen, groeperingen, organen, invloeden van binnen en van buiten, maar
vooral de kenmerken die de ene dichter van een andere onderscheiden, dat men
aan het eind van de discussie het gevoel krijgt een soort schriftelijk eindexamen
te hebben gelezen van een briljante kandidaat met een fotografisch geheugen.
De onmogelijke opdracht waaraan Brems en Zuiderent in het eerste gedeelte
proberen te voldoen zou mijns inziens aan helderheid hebben gewonnen indien
zij de discussie waren begonnen met wat nu als Epiloog verschijnt: een duidelijke
tweedeling van de dichters: 1) dichters voor wie poëzie iets wil meedelen "en
[die] daartoe een beroep doe[n] op de mogelijkheden van het poëtisch
taalgebruik" en 2) die voor wie poëzie zich op de mogelijkheden van de taal
concentreert "om daarin op zoek te gaan naar onverwachte verbanden en
nieuwe betekenissen." Had het essay dan de bewegingen, dichters enz. aan
deze bredere context gerelateerd, dan zou een schets van de geschiedenis
overzichtelijker zijn geweest en gemakkelijker om te herinneren.
De betrekkelijk grote bloemlezing, die twee-derde van Dichters inneemt, is
echter uitstekend, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Alle mogelijke hedendaagse dichters zijn hier vertegenwoordigd, zelfs een klein aantal die reeds
gestorven zijn. Het is jammer dat er slechts één gedicht per dichter is
opgenomen, vooral van de "grote" dichters in Nederland en Vlaanderen. Was
dat niet het geval, dan zouden enkele van de betrekkelijk nieuwe dichters hun
plaats waarschijnlijk hebben moeten afstaan, wat de overzichtelijkheid misschien
ten goede zou zijn gekomen.
Een vraag over beide boekjes die overblijft en die ik nog steeds niet goed kan
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beantwoorden is : voor wie zijn deze uitgaven eigenlijk bedoeld ?
Johan P Snapper (Berkeley)

Eric M. Moormann & Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's
uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
Nijmegen: SUN, 1987. 287 pp. fl. 39,50. 90-6168-272-X.
Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's
uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en
theater. Nijmegen: SUN, 1989. 287 pp. fl. 39,50.90-6168-310-6.
Louis Goosen. Van Abraham tot Zacharia. Thema's uit het Oude Testament
in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Nijmegen : SUN,
1990. 270 pp. fl. 39,50. 90-6168-329-7.
Louis Goosen. Van Andreas tot Zacheus. Thema's uit het Nieuwe Testament
en de apocriefe literatuur in religie en kunsten. Nijmegen: SUN, 1992.
334 pp. fl. 44, 50. 90-6168-353-X.
Louis Goossen. Van Af ra tot de Zevenslapers. Heiligen en religie en kunsten.
Nijmegen: SUN, 1992, 397 pp. fl. 44,50. ISBN 90-6168-374-2.
W.P. Gerritsen & A.G. van Melle, red. Van Aiol tot Zwaanridder. Personages
uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater
en beeldende kunst. Nijmegen: SUN, 1993. 447 pp. fl. 44,50.
ISBN 90-6168-382-3.
Zijn Oek de Jong en Hans Faverey de eerste Nederlandse auteurs in wier werk
Sappho een rol speelt ? Wie waren de Gorgonen en waarom spoken zij rond in
de gedichten van P.N. van Eyck ? Wat heeft de doop van de kamerling in de
etsen en panelen van Van Heemskerck, Lastman en Rembrandt te maken met
Philippus de Diaken ? Waar ligt de oorsprong van Vondels problemen met de
eenheid van tijd in zijn Jeptha ? Wie behalve Vondel heeft over Jefta literatuur
gepleegd ? Komt Jefta ook in de beeldende kunst voor ? Heeft Genoveva van
Brabant echt bestaan ? Waren de Zevenslapers van Efese nu wel of niet met hun
zevenen en hebben zij individueel of collectief sporen nagelaten in de
Nederlandse kunst en/of literatuur ?
Antwoorden op deze en talloze soortgelijke vragen betreffende de achtergronden
van onze cultuurgeschiedenis vindt men in een van de hierboven genoemde
naslagwerken. Twee van die boeken beslaan de bijbelse wereld (Oud Testament,
Nieuw Testament) en twee het klassieke erfgoed (mythologie, geschiedenis). De
overige twee behandelen aspecten van de middeleeuwse traditie (heiligen,
middeleeuwse literaire personages).
Alle boeken zijn volgens hetzelfde patroon opgezet: een honderdtwintig lemma's krijgen een encyclopedische maar heldere verklaring, een bibliografie en
eventueel een of meer illustraties. Achterin ieder boek staan een uitvoerige
cumulatieve bibliografie en een dubbel register, het ene met namen van figuren
die in de artikelen genoemd worden, het andere met auteurs en kunstenaars die
61

in hun werk aandacht aan deze figuren hebben besteed. Op die manier wordt
telkens een samenhangend brok erfgoed op een grondige en toch handige
manier ontsloten. Wat de latere verwerking van dit erfgoed betreft, is overigens
niet alleen aan de Nederlandse literatuur en kunst gedacht, maar aan de hele
Europese traditie, van Bertus Aafjes tot Francisco de Zurbarán. Daardoor leent
de reeks zich bij uitstek voor comparatistisch gebruik.
Exhaustief is de behandeling uiteraard niet. Zo wordt bijvoorbeeld bij Johannes
de Doper wel melding gemaakt van twee Duitse toneelstukken uit de zestiende
eeuw en dat van de Nederlander Baldwin uit 1642, maar niet van de Baptistes
van George Buchanan en de Nederlandse bewerking hiervan door Jacob
Westerbaen - toch geen onbeduidende onbekenden, deze twee. Er sluipt ook
wel eens een foutje in : in Van Aiol tot Zwaan ridd er leze men in het artikel over
Apollonius van Tyrus niet Daniel Lingelbach maar David Lingelbach (zie
Strengholt, Spiegel der Letteren 1975, voor de reden waarom). Het Aiol tot
Zwaanridder-boek, tevens het laatst verschenen en het omvangrijkste deel in de
reeks, verschilt van zijn voorgangers in het kleinere aantal lemma's en het feit
dat de afzonderlijke artikelen telkens door specialisten geschreven zijn.
Wie naslagwerken gebruikt om iets na te slaan, zal in deze boeken zijn gading
vinden. Wie zich laat gaan en ze tevens als leesboek gebruikt, zal leerzaam
genoegen beleven aan deze fraai uitgevoerde, betaalbare reeks.
Theo Hermans (Londen)

Evert van den Berg en Bart Besamusca (eds.), De epische wereld. MiddelNederlandse Karelromans in wisselend perspectief. Muiderberg: Dick
Coutinho, 1992. 141 blz. fl. 24.50. ISBN 90-6283-5.
Karel de Grote is geen populaire held in onze eigen tijd geworden zoals Arthur,
niettemin is er veel wetenschappelijke activiteit rond zijn persoon en zijn wereld,
zoals die in de West-Europese literatuur overgeleverd zijn. Een van de recente
bewijzen van die activiteit, met name wat betreft de Middelnederlandse
Karelliteratuur is het informatieve boek dat Van den Berg en Besamusca, die
ook al eerder hun sporen in deze materie verdiend hebben, samengesteld
hebben.
Zij verzorgden samen ook het inleidende overzicht dat de Karelepiek in een
historisch, cultuur-historisch en literair kader zet met aandacht voor zowel de
Middelfranse als de Middelnederlandse traditie.
Irene Spijker, wiens voorbeeldige proefschrift over de Middelnederlandse en
Middelfranse Renout van Montalbaen teksten (1990) een belangrijke contributie
was tot de studie van de "matière de France" schetst hier het beeld van Karel in
de Roelantslied-traditie en in de Renout-teksten en bespreekt vervolgens het zo
belangrijke concept van trouw en eer, voornamelijk aan de hand van de minder
bekende Karelroman Gheraert van Viane en de Franse Girart de Vienne.
Een ander standaardconcept, dat van de verrader, wordt aan de hand van de
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Chanson de Roland, het Roelandtslied, Den d roef liken strijt van Roncecale,
de Aiol en de Sibilla op innoverende wijze uit de doeken gedaan door Bart
Besamusca.
Het beeld van de aartsvijanden van de Christelijke wereld, de Saracenen, wordt
door Mieke Lens onder de loep genomen: een vrij eentonig en eenzijdig beeld,
waarin de ongelovige misschien wel een enkele keer ridderlijke deugden wordt
toegekend, maar waarin zijn aanhangen van het verkeerde geloof onherroepelijk
zijn status als verliezer, in deze en de volgende wereld, symboliseert en
veroorzaakt.
Voornamelijk naar aanleiding van de Roman der Lorreinen tracht Ben van der
Have het beeld en de rol van de vrouw in de Karelepiek wat te nuanceren en aan
te tonen dat dit wel degelijk een rol van betekenis kan zijn. Hij voert aan dat de
hoofse roman, in tegenstelling tot de Karelepiek, misschien een minder geschikt
kader vormt om genuanceerde vrouwenportretten te schilderen aangezien daar
in hoge mate geïdealiseerd wordt. Nu lijkt het als bewijs aangevoerde
Karelmateriaal wel wat weerbarstig in dit opzicht en komt deze overigens
interessante stelling, wat wankel te staan als men zich bijvoorbeeld Chrétien's
Enide herinnert, of onze eigen Galiene.
Bob Duyvesteyn's discussie van het bovennatuurlijke en wonderbaarlijke is zeer
verhelderend en men vraagt zich af hoe een vergelijkende studie van het
magische in de `matière de France' en `matière de Bretagne' er uit zou komen te
zien.
Een van de meest intrigerende aspecten van de Karelepiek, dat van de fictionaliteit en de historiciteit, wordt vruchtbaar besproken door Tom Hage, die zich
daarbij concentreert op de middeleeuwse opva tt ingen ten aanzien van het
waarheidsgehalte van de Karelroman en in dit verband autoriteiten zoals Van
Maerlant, Van Boendale, Jean Bodel, Godfried van Viterbo en David Aubert
citeert.
Een uitvoerige bibliografie en een register vormen het besluit van dit zeer
bruikbare, overzichtelijke boek, dat voor studenten en onderzoekers inzicht in de
materie en in het tot nu toe gedane onderzoek verschaft.
Elsa Strietman (Cambridge)
Marijke Barend-van Haeften. Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een
schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen: Walburg Pers, 1992.
279 blz. Fl. 49,50. ISBN 90-6011-824-3.
"Had die man alreede niet rijkdom en gelt genoeg, so van sig selfs als ook van
sijn vader, om daar Koninklijk of te leven, wasset niet de onversadelijke gelt
gierigheit, en staat sugt die hem wederom, door so veel perijkelen over de grote
Zee derwaerds voerden, eens deels om sijn grote particulieren handel te
bevorderen, ander deels, om op de hoogste trap van eer te komen." (p. 172)
De geldwolf die hier wordt bedoeld (maar niet genoemd) was de hoge VOC63

ambtenaar Rijckloff van Goens jr. en degene die hem van corruptie beschuldigde
(want "particulieren handel" was VOC-dienaren verboden), de scheepsartscartograaf in dienst van de VOC, Nicolaas de Graaff. De passage is pas in de
tweede druk (van 1704) te vinden van De Graaffs opus Reysen van Nicolaus de
Graaff alsmede d'Oost-Indise spiegel en de auteur was toen al zestien jaar
dood. De toevoeging, al of niet op De Graaffs aantekeningen gebaseerd (een
manuscript is nooit gevonden), is mogelijk van zijn Hoornse uitgever Feyken
Ryp, zo lees ik in de bovengenoemde studie, handelseditie van de dissertatie
waarop de auteur in 1992 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Belangrijker echter dan de vraag wie de auteur was van de aangehaalde
passage, is die hoe zo'n opmerking geïnterpreteerd moet worden. Hebben we
hier te maken met een feitelijke mededeling die volgens de auteur op waarheid
berust of met een stereotiepe aanklacht die bepaald werd door de eisen van het
genre ? Deze en dergelijke vragen komen uitvoerig aan de orde in Barends
dissertatie.
Na twee inleidende hoofdstukken over persoon en werk van De Graaff behandelt
de auteur in hoofdstuk drie reisteksten als genre, en in hoofdstuk vier vorm en
inhoud van De Graaffs 16 reisbeschrijvingen, waarbij de nadruk valt op de vijf
Indische reizen. Wat de vorm betreft, concludeert ze dat De Graaff lijkt "deel te
zijn van een verhaaltraditie waarin verschillende vertelvormen worden uitgeprobeerd, voordat in de achttiende-eeuwse roman het auctoriale vertelperspectief
tot volle bloei zal komen" (p. 117). De relatie tussen werkelijkheid en fictie
bespreekt de auteur onder andere op basis van een vergelijking van De Graaffs
gegevens met enkele zakelijke contemporaine bronnen: hij blijkt over het
algemeen waarheidsgetrouwer dan ze verondersteld had. In hoofdstuk zes
worden de vijf hoofdstukken uit d'Oost-Indise spiegel besproken, voorafgegaan
door een hoofdstuk over (Oostindische) spiegels als genre. Barend stelt vast dat
De Graaffs Spiegel zowel van encyclopedische als van exemplarische aard was,
zowel kennis wilde verschaffen als een voorbeeld stellen. In hoofdstuk zeven ten
slotte komen De Graaffs bronnen alsmede receptie en navolging van zijn werk
aan de orde. Een samenvatting in het Engels, notenapparaat, literatuurlijst,
register en lijst van illustraties (er zijn van De Graaff ook een paar aquarellen
bekend) sluiten de publikatie af.
Walburg Pers heeft deze boeiende en intelligente studie mede dankzij financiële
steun van maar liefst vijf organisaties mooi uitgegeven. Nu ook graag nog een
'leeseditie' van de Reisen en d'Oost-Indise spiegel voor het hedendaagse publiek.
H.J. Boukema (Ankara)

Andries Stokram, Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van
het schip Aernhem. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door
Vibeke Roeper en Ludian Schaling. Amsterdam, Terra Incognita 1993, Ode
druk, 72 blz., geïll., fl. 17. ISBN 90-73853-02-8. Besteladres : Postbus 3258,
1001 AB Amsterdam.
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Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg.
Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge,
Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. Amsterdam, Terra Incognita 1993, 2de
druk. 92 blz., geill., fl. 17,50. ISBN 90-73853-05-2.
Anna Abrahamsz, Journaal eener Oostindiesche Reis. De belevenissen van
een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Leonoor Kuijk, Bert Paasman, Darja de
Wever en Diederick Wildeman (red.). Met een inleiding en slotbeschouwing van
Marc A. van Alphen. Amsterdam, Terra Incognita 1993. 72 blz., geul., fl.
18,50. ISBN 90-73853-04-4.
Gerard Termorshuizen (red.), In de binnenlanden van Java. Vier negentiendeeeuwse reisverhalen. Leiden, KITLV 1993. 104 blz., geill., fl. 15. ISBN 906718-057-2.
"Sy doch in haer boosheyt voort-varende, smeeten 4. man over boort, waer
onder was een Swart, geboren in Ambon (...)". Aldus de matroos (?) Stokram in
zijn relaas over het vergaan van de Aernhem in 1662. Het overboord zetten van
de Ambonees gebeurde vanuit de (reddings)boot door enkele officieren en de
andere drie slachtoffers deugden - volgens een andere bron - evenmin: een
bo ttelier die wat "ijdelhoofdig" leek, een oude man van vijftig of zestig jaar en
een Portugees.
De eerste drie hier aan te kondigen titels verschenen bij Terra Incognita,
uitgeverij van "wetenschappelijk verantwoorde publikaties op het gebied van
Nederlandse reizen en reisteksten" zoals ze zelf schrijven. Dat klopt. De teksten
zijn diplomatisch uitgegeven, van woordverklaringen en uitvoerig zakencommentaar voorzien en geillustreerd met even fraaie als verduidelijkende oude
prenten en nieuwe werktekeningen - die laatste bij voorbeeld voor scheepsonderdelen. Notenapparaat en lijsten van gebruikte bronnen en literatuur
ontbreken niet. De eerste twee titels zijn herdrukken van uitgaven in resp. 1663
en 1764, de derde titel werd nu voor het eerst naar het handschrift gedrukt. Het
betreft het journaal van Anna Abrahamsz, ouder zusje van Sietske en oomzegster
van Multatuli, van een reis naar Indië op het schip van haar vader. Of zij het wel
helemaal zelf schreef, wordt overigens door de bezorgers betwijfeld. Zij menen
dat Anna's ouders haar wel fl ink hebben laten corrigeren. Toch lijkt af en toe de
kinderlijke toon nog wel te herkennen: "Om half 9 luidde er een klok, dit was
het teeken dat het ontbijt gereed was; wij werden door een van de jongens
gewaarschuwd en gingen naar de achtergalerij waar het ontbijt op een zeer
lange tafel gereed stond. Maar wat keken wij vreemd op : dit ontbijt kon wel
voor een middagmaal dienen. Daar was rijst, kerrie, biefstuk, gebakken
aardappelen, gebakken visch, karbonnade, gehakt, gekookte en gebakken
eijeren, radijs, brood, kaas enz, en om te drinken heerlijk helder water en ook
thee." Een alleraardigste uitgave en dat geldt ook voor de beide andere titels.Wie
in den vreemde zijn studenten met een 17de-eeuws reisjournaal wil laten kennis
maken, zou het eens met Stokram kunnen proberen.
De vierde titel werd ter gelegenheid van de boekenweek 1993, die gewijd was
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aan Insulide, uitgegeven door KITLV. Daarvoor diepte Termorshuizen vier
verhalen van reizen door West-Java op uit de leggers van de Bataviasche
Courant van 1822-1826. Weliswaar werden deze reportages al eens eerder
gebundeld, maar de bezorger is uitgegaan van de oorspronkelijke teksten.
Daarin heeft hij "evidente fouten of onduidelijke lezingen" verbeterd en de
spelling gereguleerd, maar zonder aan te geven waar en hoe. De reportages zijn
interessant - vooral Blume's verslag van een bezoek aan het ook heden ten dage
nog geïsoleerd wonende Baduivolk - maar grote stilisten waren deze scribenten
niet. De reportages worden voorafgegaan door een inleiding en zijn geillustreerd
met tekeningen en litho's uit de vorige eeuw. Het boekje is voorzien van een
woordenlijst en een kaartje van West-Java.
H.J. Boukema (Ankara)

Robert S. Kirsner (red.), The Low Countries and Beyond. Publications of the
American Association for Netherlandic Studies 5. Lanham/New York/London :
University Press of America, 1993. 325 blz. gebonden. ISBN 0-8191-8943-X.
Theo Hermans en Reinier Salverda (red.), From Revolt to Riches. Culture and
history of the Low Countries 1500-1700. Series Crossways Volume 2. London : Centre for low Countries Studies, 1993. 344 blz. ISBN 0-9517293-1-4.
De cultuur der Lage Landen is ongemeen rijk, boeiend en divers. Dat is een
boodschap die de neerlandici in het buitenland in alle toonaarden proberen te
verkondigen. Dat doen ze in de eerste plaats door een weg te banen naar die
cultuur, dat wil zeggen door cursussen Nederlands te geven. Maar dat volstaat
niet altijd. De weg via het Nederlands is lang en moeilijk en vaak is er behoefte
aan wat tussentijdse aanmoediging. Daarom is het goed dat de neerlandistiek
ook toegankelijk wordt gemaakt in andere talen, zodat de leerder af en toe in
zijn moedertaal geënthousiasmeerd kan worden voor wat er leeft binnen de
neerlandistiek. In dat opzicht zijn bundels als The Low Countries and Beyond
en From Revolt to Riches welkome staalkaarten voor geïnteresseerde
Engelstaligen.
De redacteur van The Low Countries and Beyond, R. Kirsner, heeft dat goed
begrepen. In zijn inleiding schrijft hij aan de Amerikaanse neerlandici : "Yes
Virginia, there is a Dutch Studies and it is not `marginal"', daarmee subtiel
zinspelend op de beroemde brief in 1897 door P. Church geschreven in de New
York Sun als antwoord op de vraag van de achtjarige Virginia O'Hanlon "Is
there a Santa Claus?" . Kirsner vindt namelijk dat juist neerlandisten in de
Diaspora op geregelde tijdstippen de bemoedigende verzekering moeten krijgen
dat Dutch Studies echt een internationale discipline is en dat laatdunkende
collega's die de neerlandist omringen, net als de cynische volwassenen uit
Virginia's omgeving, bewust moeten worden gemaakt van hun `conceptuele
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oogkleppen' .
Het mooie in de bundel van Kirsner is, dat hij door zijn diversiteit bewijst dat de
Lage Landen een blijvend cultureel belang hebben. Dat de Nederlandse cultuur
niet eindigt met de zeventiende eeuw. Gevat stelt Kirsner dat "iemand die Mann
of Milton gelezen heeft, maar niet Multatuli, of Eliot maar niet Elsschot, of
Goethe maar niet Gijsen, niet volledig belezen is in de Europese literatuur." Die
overtuiging blijkt ook uit de brede selectie in de bundel, zowel op het gebied van
de literatuur als op andere cultuurgebieden. Het hoofdstuk Kunst heeft zowel
een artikel over Sandrart als over Van Gogh. Het hoofdstuk Geschiedenis, dat
merkwaardig genoeg niet samenvalt met het hoofdstuk Geschiedschrijving,
omvat drie erg verschillende detailstudies. Het hoofdstuk Taalkunde vind ik
bijzonder interessant vanuit het standpunt van de Algemene Taalwetenschap.
Immers, idiosyncratische aspecten van het Nederlands, die het verschijnsel taal
in een ruimer perspectief plaatsen, zoals de volgorde in de werkwoordelijke
eindgroep of de `beruchte' modale partikels zullen ook de niet-neerlandistische
taalwetenschapper interesseren.
Het literaire hoofdstuk kan al evenzeer algemene literatuurwetenschappers
interesseren, aangezien zowel vertelstructuur (Wouter Pieterse), intertextualiteit
(M. Gijsen), postmodernisme (Nooteboom) als politieke (Anion) en religieuze
(Gerhardt) motieven aan de orde gesteld worden.
De twee overblijvende hoofdstukken - over het Afrikaans en de AngloNederlandse relaties - verbreden dan de horizon en geven raakpunten aan
tussen de Nederlandse en Angelsaksische cultuur.
Zelf ben ik erg gesteld op dit soort bundels, niet om ze in één ruk uit te lezen,
maar om er af en toe in te grasduinen, of - wat vaker voorkomt - om ze
Nederlandsonkundige collega's onder de neus te duwen bij discussies. Zo van
`kijk eens wat u allemaal mist' .
U begrijpt dat ik dan ook met de tweede bundel, From Revolt to Riches,
ingenomen was. Ook deze bundel heeft die internationale en interdisciplinaire
benadering van de cultuur der Lage Landen. Maar anders dan de bundel van
Kirsner, gaat het hier louter om een exploratie van de zestiende en de
zeventiende eeuw. Deze bundel legt overigens nog meer de nadruk op het
internationale karakter van de Nederlandse cultuur. Wat in de bundel van
Kirsner vooral in het hoofdstuk Anglo-Dutch Relations aan bod komt, is in de
bundel van Hermans en Salverda een aanhoudende bekommernis. Of het nu
gaat over het Latijn in de Lage Landen (IJsewijn), psalmvertalingen (Siertsema),
Nederlandse pamfletten (Simoni/Sneller), kluchten (Verberckmoes) of vreemde
taalleren (Loonen), altijd is de interdisciplinaire en internationale context het
eerste referentiekader. Het is ondoenbaar om hier alle artikelen zelfs maar op te
noemen. Ik geef er de voorkeur aan bij wijze van voorbeeld één artikel onder de
aandacht te brengen om aan te geven wat de functie is van zo'n bundel.
Sinds het werk van E. de Jongh over `Realisme en schijnrealisme in de Hollandse
schilderkunst van de zeventiende eeuw' (1971) is een internationale discussie op
gang gekomen over het relatieve belang van symbolen in de zeventiendeeeuwse Hollandse genreschilderijen. Aan die discussie is deelgenomen door
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gerenommeerde critici als Svetlana Alpers (De kunst van het kijken) en Simon
Schama (Tussen overvloed en onbehagen).
In haar artikel Wily Women ? levert Wayne Franits nu een recenter en goedgedocumenteerd randcommentaar, dat vraagtekens plaatst bij overhaaste
seksuele interpretaties die gemeengoed aan het worden zijn in studies over de
17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Op die manier fungeert dit artikel als
een kritische stem in een boeiende internationale polemiek. Veel van de artikelen
in From Revolt to Riches hebben een gelijksoortige functie en vormen derhalve
een welkome aanvulling op bekende standaardwerken over geschiedenis en
cultuur in de 16de en 17de eeuw.
Samen bieden de hier besproken bundels een panoramisch perspectief op de
rijkdom van de Nederlandse cultuur. Doordat ze in het Engels zijn, kunnen ze
bovendien als een internationale uitnodiging gelden om nader kennis te maken
met die cultuur.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken : een handleiding. Utrecht : HES
uitgevers, 1992. 320 blz. geul., fl. 49,50. ISBN 90-6194-108-3.

Deze bijbel voor boekenliefhebbers is de tweede, "verbeterde en vermeerderde"
uitgave; de eerste druk verscheen in 1985. Was het toen nog, zoals de auteur in
zijn inleiding schreef, "een gidsje (...) zoals ik het zelf als beginnend verzamelaar
graag gelezen had", het is nu veel meer: een gids, handleiding, handboek
misschien wel, waar ook door de wol geverfde bibliofielen nog wel wat uit
kunnen leren. Er zijn in de nieuwe druk vijf hoofdstukken toegevoegd: over
papier, boekbanden, boekillustraties en boekdecoratie, ex-libris en architectuurboeken. Aangevuld en herzien zijn de vroegere hoofdstukken over incunabelen
en post-incunabelen, Nederlandse literatuur (16de-19de eeuw), emblemata en
fabelboeken, vertalingen van klassieken, volksboeken en ander populair proza,
liedboeken, kinderboeken, reisverhalen en atlassen, topografie en geschiedenis,
sport en spel, natuurlijke historie en tuinboeken, kostuumboeken, handsch ri ften,
moderne eerste drukken en 'Press Books'. Ook de bibliografie is bijgewerkt. Het
aantal bladzijden is gestegen van 192 naar 320, de prijs van 25 gulden naar het
dubbele.
Aangezien de nadruk, zoals de auteur in zijn voorbericht vermeldt, nog steeds
ligt op "zakelijke, bibliografische informatie en stapsgewijze introductie in een
aantal belangrijke verzamelgebieden" zijn gedeelten uit het boek ook goed te
gebruiken om studenten, al of niet in den vreemde, vertrouwd te maken met wat
basisbegrippen uit de wereld van het boek. Bijvoorbeeld het paragraafje uit het
inleidende hoofdstuk over collatie (p. 19-22), en de hoofdstukken over papier,
boekbanden en boekillustratie en boekdecoratie (onder andere met heldere
informatie over houtsnede, kopergravure, ets en steendruk).
Zoals het hoort voor een boek over dit onderwerp, is het mooi uitgegeven met
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een fraai omslag dat ons een blik gunt op een benijdenswaardige boekenverzameling (van de auteur zelf ?).
Hoe breed de opzet van het boek ook geworden is, de vraag hoe je zonder je
huisgenoten tot wanhoop te brengen, boeken het beste kunt bewaren (ruimte,
klimaatbeheersing) komt helaas niet aan de orde.
H.J. Boukema (Ankara)

Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
`s-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1993.
94 pp. (Adres: Postbus 90754, 2509 LT 's-Gravenhage. Fax 070-331 5800)
Deze uitgave bevat een voorstelling van de structuur en werkzaamheden van het
Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis
(CHI). Het belang van het CHI voor de studie van de Nederlandse literatuur is
niet te onderschatten. Daarom doet de extramurale docent er goed aan daar
kennis van te nemen. Het aardige van het boekje is bovendien dat het niet alleen
informatief maar ook erg onderhoudend en leerrijk is.
Het CHI, opgericht per 1 januari 1992 en gehuisvest in het gebouw van de
Koninklijke Bibliotheek, is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het ontstond uit een fusie van
verscheidene bestaande instituten, waarvan het Bureau Basisvoorziening
Tekstedities in kringen van neerlandici allicht het meest bekende was. Het
verzorgen en doen uitgeven van wetenschappelijk verantwoorde tekstedities
blijft overigens de belangrijkste taak van het CHI. De vier afdelingen van het
Instituut houden zich bezig met edities van werk van Nederlandstalige auteurs
(afdeling Neerlandica), Hugo Grotius en andere Neolatijnse auteurs (afdeling
Grotius), het verzameld werk van Erasmus (afdeling Erasmus), en het woordenboek Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden alsmede projecten
betreffende middeleeuwse intellectuele geschiedenis (afdeling Mediaevistiek).
Verscheidene van de projecten die vallen onder de afdeling Neerlandica stammen
uit de jaren zeventig, toen het besef groeide dat de Nederlandse literatuurstudie
zich moest behelpen met in wetenschappelijk opzicht ondermaatse tekstuitgaven. Aan het Instituut De Vooys in Utrecht werd toen een begin gemaakt
met twee ambitieuze ondernemingen: edities van een aantal moderne
Nederlandse auteurs en de uitgave van de omvangrijke Middelnederlandse
Lancelotcompilatie. Deze projecten werden vervolgens bij de Akademie
ondergebracht. Die richtte in 1983 het Bureau Basisvoorziening Tekstedities
op, dat een goed jaar geleden dus opging in het CHI. De edities waar het om
gaat, kunnen historisch-kritische uitgaven zijn, studie-uitgaven of leesedities.
Voor welke vorm er per project gekozen wordt, hangt af van de aard en omvang
van het overgeleverde tekstmateriaal en van het belang van de auteur of het
werk in kwestie. Hoe dat belang bepaald wordt, daarover komen we in het hier
gesignaleerde boek helaas niets te weten. Op het gebied van de moderne
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Nederlandse literatuur zijn inmiddels edities voorhanden van werk van Louis
Couperus, J.C. Bloem, J.H. Leopold, Nescio, Martinus Nijhoff, Vestdijk en Chr.
J. van Geel. Aan uitgaven van Karel van de Woestijne, Hendrik Marsman en
Gerrit Achterberg wordt gewerkt. Wat de oudere literatuur betreft, verschenen
er edities van twee zeevaartgedichten van Vondel, van het dichtwerk van Jan Six
van Chandelier en, in 1992, van de Max Havelaar. Uitgaven van Jacob Cats (de
Sinne- en minnebeelden), Hieronymus van Alphen en Johannes Kneppelhout
alias Klikspaan zijn in voorbereiding. Het Brievenproject 1800-1900 beoogt in
eerste instantie de inventarisatie en evaluatie van bestaande brievencollecties en
-edities, op grond waarvan tekstuitgaven gepland zullen worden. Van het grote
Middelnederlandse Lancelotproject (het manuscript telt zo'n 87.000 verzen !)
verschenen tot dusver vijf boekdelen. Een editie van één van de in de compilatie
ingevoegde romans, de Perchevael, wordt momenteel voorbereid.
Als men bij dit alles de uitgaven van en de studies over Grotius en Erasmus
voegt, het werk aan het woordenboek Middeleeuws Latijn en het terminologisch
onderzoek in verband met de intellectuele geschiedenis van de middeleeuwen,
dan wordt duidelijk dat het werk van het CHI van fundamenteel belang is voor al
wie zich op meer dan amateuristische wijze bezig wil houden met de historische
studie van de literatuur en de cultuur van de Lage Landen. Voor het nijpend
tekort - het beschamende tekort - aan bruikbare edities van oudere literatuur
biedt het CHI geen oplossing. Daarvoor ligt de nadruk te zeer op doorwrochte
historisch-kritische uitgaven en te weinig op leesedities. Maar de doorwrochte
uitgaven voldoen aan de hoogste eisen, terwijl de editietechniek zelf nog
voortdurend verfijnd wordt. Dat moet ertoe leiden dat de bestaande uitgaven
enkele generaties meegaan. Een veilig gevoel.
Theo Hermans (Londen)

S. Groenveld en M. Wintle, State and trade. Government and the Economy
in Britain and the Netherlands since the Middle Ages, deel X. Zutphen:
Walburg Pers, 1993. 176 blz. fl. 49,50.
Deel X van de reeks Britain and the Netherlands bevat tien artikelen over de
relaties tussen de overheid en het economisch leven in Nederland en Engeland
sinds het einde van de middeleeuwen.

Jeannette Koch, Met Couperus in Rome. Werkendam: Apeiron Editori, 1993.
93 blz. fl. 24, 50.
De in dit boekje beschreven wandeling leidt de lezer aan de hand van plattegronden en foto's van rond de eeuwwisseling van het Pantheon via Piazza
Colonna, Via del Corso, Via Fontanella di Borghese, de Spaanse Trappen en
Monte Pincio naar Grand Hotel Excelsio in de Via Veneto waar Couperus
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genoot van "goede thee, goede muziek, en amuzant onuitstaanbare palurken
van camerieri in blauwe rokken, met vergulde knopen."

Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture néerlandaise, samenstelling Wim Trommelmans. Rekkem, Ons Erfdeel, 1993. 240 blz. Ingenaaid:
750 BF., fl. 46. ISBN 90-70831-51-1, gebonden: 980 BF, fl. 56.
ISBN 90-70831-52-X.
Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst, samengesteld door R. Lindeman, Y.
Scherf en R.M. Dekker. Het boek telt 313 bladzijden. Het bevat 630 beschrijvingen van dagboeken, autobiografieën, memoires en dergelijke teksten uit
de periode tot 1814. Het boek is het resultaat van een inventariserend onderzoek
in alle Nederlandse archieven en bibliotheken. Naast manuscripten zijn ook in
druk verschenen teksten opgenomen. Er is hierbij naar volledigheid gestreefd.
Bij elk egodocument wordt informatie gegeven over de auteur en de tekst, de
inhoud wordt beknopt beschreven en er wordt verwezen naar verdere literatuur.
Het boek is te bestellen door fl. 32,50 (incl. verzendkosten) over te maken op
postgiro rekening 612467 t.n.v. Stichting Egodocument, Westerhoutstraat 28,
2012 JS, Haarlem, onder vermelding 'lijst'.
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Van de IVN

In memoriam Eke Talsma
Op 10 november 1993 overleed in haar woonplaats Den Haag Mr Eke Talsma,
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Officier in de Kroonorde van België,
Officier in de Orde van Verdienste van Italië, op 71-jarige leeftijd, "na een
moeilijke laatste levensperiode", maar "toch nog onverwacht", aldus het
overlijdensbericht.
Geen ambtenaar op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft zich
zo ingezet voor de neerlandistiek extra muros als `juffrouw' Talsma, gedurende
vele jaren in samenwerking met haar Vlaamse collega Hubert Kellens van het
Ministerie van Nederlandse Cultuur te Brussel. Ze stond aan de wieg van de
zogeheten `Werkcommissie', de voorloper van de IVN. Vanaf 1961 maakt ze
alle colloquia mee. Iedere Nederlander die onze taal en cultuur in het buitenland
ging onderwijzen, diende zich eerst bij haar te melden, om voorgelicht te
worden, ook wel om gekeurd te worden, want ze had zo haar ideeën over wie
wel en niet geschikt was als cultuurdrager in het buitenland. Dat bezoek werd
afgelegd in kamertjes in de Indische buurt van Den Haag, later in het
Transitorium aan de rand van de stad, weer later in de binnenstad, en uiteindelijk
in Zoetermeer, in kamers die kleiner leken dan ze waren, want ze omringde zich
met stapels dossiers, die dan ook alleen voor haar toegankelijk waren. De
chaotische indruk die haar werkkamer maakte, werd weggenomen als ze ging
spreken. Niet door de wijze waarop ze sprak, maar door wat ze zei: ze had een
fenomenale kennis van alles wat er op het gebied van de neerlandistiek gebeurde
en gebeurd was. Kennis van zaken paarde ze bovendien aan persoonlijke
belangstelling: het leven van `haar' docenten interesseerde haar evenzo als hun
werk. Zelf maakte ze ook geen onderscheid tussen leven en werk; het deed haar
dan ook veel verdriet toen ze - wat vervroegd - haar functie moest neerleggen.
Als een moeder had ze gewaakt over grote en kleine zaken, waarbij ze de indruk
wist te wekken dat alle kosten die de neerlandistiek in het buitenland met zich
meebracht, door haarzelf werden gedragen, tot een lekkend dak in Jakarta toe.
Haar zuinigheid was bekend: vergaderingen in Den Haag - niet die in Vlaanderen ! - werden onderbroken door de koffiemaaltijd van Eke Talsma: broodjes,
kroket en soep vooraf. Maar als er geld nodig was voor de . zaak die haar zo ter
harte ging, waar dan ook, liep ze het vuur uit haar sloffen. En wie haar wat beter
kende, wist hoe gul ze kon zijn, maar dan was het echt haar eigen geld.
Eke Talsma kon wat bitsig, wat kortaf zijn, vooral telefonisch, maar wie haar wat
vaker had meegemaakt, wist dat ze bovenal een warme vrouw was. We missen
haar.
J.W. de Vries (Leiden)
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Vertaalwetenschap in de Lage Landen
Theo Hermans (Londen)

Achtergrond
Al de jaren dat hij als student in Gent rondwaarde, had mijn broer op zijn kamer
een verkleurde, scheefgezakte poster hangen. Daarop stond een onsamenhangend ogende jongeman afgebeeld met een stel potloden, boeken en
meetinstrumenten onder de arm. Blijkbaar was hij pas afgestudeerd, want even
opgelucht als ongrammaticaal verkondigde hij : 'Six munths ago I couldn't even
spell injuneer and now I are one." Zo ongeveer is het de vertaalwetenschap de
laatste dertig jaar vergaan. Amper een generatie geleden leek het nauwelijks
denkbaar dat er een aparte discipline met het verschijnsel vertalen als specifiek
aandachtsgebied tot stand zou kunnen komen. Nog in de jaren zeventig en
tachtig werd er nationaal en internationaal geruzied over de vraag of er nu al of
niet een nieuw vak geboren was, en hoe het kind dan heten moest
(vertaalkunde ? vertaalwetenschap ? science de la traduction ? traductologie ?
translation studies ? traductology ? Obersetzungswissenschaf t ? Translationswissenschaft ?). Hoewel ook vandaag nog lang niet iedereen overtuigd is van het
bestaansrecht, de aard en de benaming van wat ik gemakshalve als
vertaalwetenschap aanduid, heeft er zich inmiddels in het veld zelf zo'n activiteit
en stuwkracht ontwikkeld dat er geen houden meer aan is. De sceptici kijken
een rijdende trein na. Dat bij dit alles het vak zich intern in een ongeregelde staat
bevindt, bijwijlen door babylonische spraakverwarringen geteisterd wordt, zijn
object niet nauwkeurig kan of wil afbakenen, zich in uiteenlopende richtingen
ontwikkelt en methodologisch nu eens bij deze en dan bij die aangrenzende
discipline aanleunt — het zijn even zovele tekenen van levensdrift en van de
vruchtbare complexiteit van datgene wat de vertaalwetenschap nu juist
bestudeert, wat op zijn beurt als argument wordt benut om te stellen dat de
behoefte aan vertaalwetenschap dus alleen maar toeneemt.
Kortom, het gaat de jonge discipline voor de wind. Meer nog, en dichter bij huis:
onderzoekers uit de Lage Landen spreken een aardig woordje mee in dit
expansieve, bij uitstek internationale en multidisciplinaire vak. Ook in de loop
van de laatste decennia hebben zij een niet te verwaarlozen rol gespeeld in de
ontwikkelingen die het huidige gezicht — of de vele gezichten — van de
vertaalwetenschap bepalen. Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met de
intensieve beoefening van het vak ten onzent. Nederland en België hebben niet
alleen een rijke vertaaltraditie, zij tellen verhoudingsgewijs ook meer
vertaalwetenschappers dan welk ander gebied ook. Een aantal onderzoekers en
theoretici uit de Lage Landen geniet bovendien internationale bekendheid. In
sommige buitenlandse overzichten, zoals het recente Contemporary Translation Theories (1993) van de Amerikaan Edwin Gentzler, wordt dat feit
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onderkend en in de verf gezet.
In wat volgt, wil ik proberen de specifieke bijdrage van de Lage Landen aan de
moderne vertaalwetenschap, of althans enkele aspecten daarvan, in het licht te
stellen. Daarvoor is het nodig eerst in grote lijnen een paar verschuivingen
binnen het vakgebied in zijn geheel te schetsen. Vervolgens zal ik de — inhoudelijk
en institutioneel — belangrijkste centra van de vertaalstudie in de Lage Landen
aangeven. Tot slot ga ik in op enige markante verwezenlijkingen en
interessegebieden van het vertaalonderzoek in Nederland en België. Overigens
is niet de laatste reden om juist in NEM aandacht aan dit onderwerp te
besteden, erin gelegen dat verscheidene NEM-docenten in de volgende bladzijden
ter sprake zullen moeten komen. Het is wellicht een teken aan de wand geweest
dat de IVN-colloquia van 1988 en 1991 uitvoerig aandacht besteedden aan
vertaalkwesties.
Ontwikkelingen
Bij het eerste punt, het uittekenen van de grote lijnen van de ontwikkelingen
binnen de moderne vertaalwetenschap, zitten we al meteen lelijk in de
problemen. We hebben immers, zoals hierboven reeds aangegeven, te maken
met een zeer divers, almaar uitdijend en bepaald roerig vakgebied. Wie
bovendien de recente verschuivingen binnen de discipline waarin hij of zij zelf
werkzaam is, historisch in kaart wil brengen, doet dat nooit onbevooroordeeld.
Alle geschiedschrijving is tenslotte op het standpunt van de interpreterende
beschouwer betrokken, en die kan zichzelf niet wegcijferen. Dat geldt ook voor
het onderstaande. De lezer zij dus gewaarschuwd dat hier een onvermijdelijk
gekleurde uiteenzetting volgt. Hoogstens kan ik proberen mijn visie op het
beschrevene zo duidelijk mogelijk te maken. Dat de schets bovendien zeer
onvolledig is, komt doordat ik terwille van de overzichtelijkheid slechts enkele
lijnen uitstippel.
Over de vraag hoe en wanneer de systematische — in tegenstelling tot incidentele — aandacht voor het verschijnsel vertalen begonnen is, lopen de meningen
niet zo sterk uiteen. Het moderne vertaalonderzoek met wetenschappelijke
inslag heeft ergens in de jaren zestig een aanvang genomen. Kort voordien
waren de eerste pogingen ondernomen om vertalingen te vervaardigen met
behulp van computers. Omstreeks die tijd ontstond er in taalkundige en,
grotendeels onafhankelijk daarvan, in literaire kringen belangstelling voor
vertaalkwesties. Het reeds genoemde boek van Edwin Gentzler gaat weliswaar
uit van een losjes aan elkaar gebreide traditie van literaire vertaalateliers op
enkele Amerikaanse universiteiten, maar van volgehouden aandacht is ook bij
hem pas sprake vanaf de jaren zestig, met baanbrekende werken als Eugene
Nida's Toward a Science of Translating (1964), over bijbelvertalen, J.C.
Catfords A Linguistic Theory of Translation (1965) en Albrecht Neuberts
Grundfragen der Ubersetzungswissenscha f t (1968), allebei op taalkundige
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grondslag en, op literair gebied, Jiri Levy's Die literarische Ubersetzung
(1969), waarvan het Tsjechische origineel van 1963 dateert en aansluit bij de
inzichten van de Praagse structuralisten. Het is goed te kunnen memoreren dat
de Lage Landen van meet af aan present waren. Reeds in 1964 werd aan de
Universiteit van Amsterdam het Instituut voor Vertaalkunde opgericht. Een van
de docenten, de Ame rikaan James Holmes, bood enkele jaren later een cursus
vertaaltheorie aan in de vakgroep Algemene Literatuurwetenschap. In
Vlaanderen begon Raymond van den Broeck in het midden van de jaren zestig
aan een lange reeks publikaties over vertaalkwesties; voor zover mij bekend was
hij in 1970 de eerste die in de Lage Landen promoveerde op een proefschrift
over vertaaltheorie.
Veel minder eensgezindheid bestaat er over de vraag hoe en waar de accenten
gelegd moeten worden bij de evolutie sindsdien. De gescheiden wegen van
enerzijds het taalkundig en anderzijds het literair geïnspireerde onderzoek is in
de meeste overzichten echter wel terug te vinden. Laat ik er hier drie noemen :
Gentzler (1993), Snell-Hornby (1988) en Van Leuven-Zwart (1992). Gentzler
trekt de lijn van de taalkundige belangstelling vooral in Duitsland door, evenwel
zonder veel enthousiasme. Hij ziet belangwekkende vernieuwingen in de meer
literair geïnspireerde benaderingen op structuralistische grondslag. Die mondden
tegen het eind van de jaren zeventig uit in het werk van de zogeheten
polysysteemgroep, waarin Israëlische en Vlaamse vertaaltheoretici de toon
aangaven (Itamar Even-Zohar en Gideon Toury naast Van den Broeck, André
Lefevere en José Lambert); ook Holmes was nauw bij deze groep betrokken. Als
recente derde lijn noemt Gentzler tenslo tte de interesse voor vertalen vanwege
diverse poststructuralisten.
In haar Translation Studies : an Integrated Approach uit 1988 is Mary SnellHornby veel minder laatdunkend over de taalkundige richting en benadrukt zij
het belang van de zogenoemde Neuorientierung in deze benadering, d.w.z. de
opening in de jaren tachtig naar de tekstlinguïstiek en pragmatiek en naar een
visie op vertaling als communicatief handelen. Als de twee belang rijkste `scholen'
in het denken over vertalen in de jaren tachtig beschouwt zij de Duitse
taalkundige richting en de literair georiënteerde `Manipulatieschool', genoemd
naar het boek The Manipulation of Literature (Hermans 1985) maar
verwijzend naar dezelfde personen en ideeën als wat bij Gentzler de
polysysteemgroep heet. Snell-Hornby is erop uit wat zij beschouwt als de
beperkingen van beide benaderingen te overstijgen door een `geïntegreerde'
theorie voor te stellen waarin het onderscheid tussen de taalkundige en de
literaire benaderingen zou worden opgeheven.
Kitty van Leuven-Zwart volgt een soortgelijke redenering in haar boek
Vertaalwetenschap (1992). In het taalkundig ge ri chte vertaalonderzoek van na
de Tweede Wereldoorlog besteedt ook zij aandacht aan de wending naar de
pragmatiek in de jaren tachtig, maar in tegenstelling tot Snell-Hornby heeft zij
veel meer oog voor de radicale gevolgen van deze heroriëntering in het werk
van figuren als Hans Vermeer en Justa Holz-Manttári, die geheel in
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functionalistische termen denken. Bij het literaire vertaalonderzoek onderkent
zij een viertal tendensen, te weten de structuralistische (Jiri Levy), de neohermeneutische (Friedmar Apel), de systemische (de `Manipulatiegroep') en de
daarmee verwante transfer-gerichte (het onderzoekscentrum in Gottingen). De
tegenstellingen tussen al deze benaderingen laten zich reduceren, aldus Van
Leuven-Zwart, tot drie breuklijnen : die tussen het literaire en het linguistische
onderzoek, tussen descriptieve en normatieve aanpak, en tussen vertaaltheorie
en vertaalpraktijk. Volgens Van Leuven-Zwart zijn deze tegenstellingen evenwel
niet onverzoenbaar : zij is juist op zoek naar een omva ttend theoretisch kader
waarin tussen al deze aspecten wisselwerkingen bestaan.
Aangezien ik mij het best thuis voel bij de niet-normatieve vertaalstudie
voorgestaan door wat hier en daar de `Manipulatiegroep' is gaan heten, kan het
niet anders of ik bekijk zowel de internationale als de Lagelandse scène vanuit
dat oogpunt. Mijn eigen interpretatie van de ontwikkelingen binnen de
vertaalwetenschap loopt daarom slechts ten dele parallel met de drie zoëven
genoemde (cf. Hermans 1993). De toenemende functionalisering en contextualisering van het vertaalwezen is in alle lezingen evident genoeg en is ook
wel algemeen aanvaard. Vertalen ziet men tegenwoordig niet meer als een
kwestie van statisch en uitsluitend linguïstisch de- en recoderen, of van het
reconstrueren van een vreemdtalige brontekst met andere bouwstenen, maar als
een complexe vorm van interculturele communicatie die een bepaalde context
en participanten met bepaalde mogelijkheden, verwachtingen en belangen
veronderstelt. In tegenstelling echter tot Snell-Hornby en Van Leuven-Zwart zijn
voor mij vertaaltheorie en vertaalpraktijk twee gescheiden gebieden, die zich tot
elkaar verhouden ongeveer zoals literatuurtheorie enerzijds en de literaire
produktie van dichters of romanschrijvers anderzijds; zo ook lijken descriptieve
en prescriptieve benaderingen mij onverenigbaar - al valt er zeker een
metatheoretische discussie te voeren over de precieze lading van deze begrippen
en de positie van de gebruiker ervan.
Wanneer we nu de raakpunten bezien tussen de brede evolutie binnen het
vakgebied zoals in de genoemde overzichten geschetst en de specifieke
vertaalwetenschappelijke bemoeienissen in de Lage Landen, is het opvallend
hoe sterk het Nederlandstalige gebied naar voren komt. Niet in alle gevallen is
die bijdrage vernieuwend, want ook de vertaalstudie hee ft zo haar achterhoede.
Een van de meest bekende vertaalkundigen van de oude stempel is bijvoorbeeld
de Brit Peter Newmark, voor wie alle vertaalonderzoek nog steeds als enig doel
heeft het bedenken en tegen elkaar afwegen van oplossingen voor problemen in
de praktijk van het vertalen. Newmarks evenknie in Nederland is Peter
Verstegen, zelf voortreffelijk vertaler, die zich echter als onderzoeker nadrukkelijk
bezig wil houden met `vertaalkunde', d.i. met de vraag "hoe teksten uit de ene
taal kunnen worden overgebracht in een andere taal met een zo klein mogelijk
betekenisverlies" (1993 : 1). De - overigens subtiele - vertaalkritiek die Verstegen
in dit kader ontwikkelt, is expliciet normatief van aard en op het beïnvloeden
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van de vertaalpraktijk gericht. Daarmee lijkt Verstegen, die ook verbonden is
aan de Universiteit van Amsterdam, bewust terug te grijpen naar de dagen van
het Instituut voor Vertaalkunde. Dat instituut veranderde in 1982 echter in het
Instituut voor Vertaalwetenschap. De naamsverandering gebeurde om goede
redenen, want er was in de loop van de jaren zeventig binnen en buiten de Lage
Landen het een en ander gaan gisten in de wereld van de vertaalstudie : de
hulpdiscipline was een zelfstandig vak geworden.
In 1972 publiceerde James Holmes een essay (`The Name and Nature of
Translation Studies'; in Holmes 1988) waarin voor het eerst het gehele gebied
van het vertaalonderzoek in kaart werd gebracht en onderverdeeld. In de
daaropvolgende jaren nam het aantal publikaties over diverse aspecten van het
vertalen alleen maar toe en werd duidelijk dat vertaalstudie méér was dan het
opleiden van vertalers of het op elkaar passen van taalsystemen. Ook in die
periode werd op een reeks colloquia achtereenvolgens in Leuven (1976), Tel
Aviv (1978) en Antwerpen (1980) de grondslag gelegd voor de benadering van
wat later de polysysteemgroep of de `Manipulatiegroep' zou heten. De term
`polysysteem' was bedacht door Itamar Even-Zohar, terwijl het boek In Search
of a Theory of Translation (1980) van diens landgenoot Gideon Toury richtinggevend werd voor de vertaalstudie in deze kring. Toury ging in zijn boek uit van
een resoluut descriptief standpunt : `vertalen' was niet een reeds vooraf
vaststaande grootheid, maar een cultureel bepaald verschijnsel dat concrete
invulling behoefde. Alleen door te kijken naar bestaande vertalingen en
vertaalopvattingen, dus op grond van empirisch en historisch onderzoek, kon
men te weten komen wat in deze of gene culturele context `vertalen' precies
inhield. Die relativering werkte inspirerend. De Uitnodiging tot de vertaalwetenschap van Van den Broeck en Lefevere (1979) beoogde blijkens het
voorwoord het eerste omvattende overzicht van "de doelstelling, de problematiek
en de methode van de Algemene Vertaalwetenschap, opgevat als de algemene
descriptieve en theoretische studie van vertalingen en het vertalen" in het
Nederlands te brengen. Vooral Lefevere, eertijds in Antwerpen (UIA) maar nu
sinds geruime tijd NEM-docent in Austin, Texas, en José Lambert, hoogleraar
ALW aan de K.U.Leuven, gingen steeds verder in het contextualiseren van het
vertalen als cultureel bepaald proces en van vertalingen als cultuurprodukten.
Het bovengenoemde The Manipulation of Literature uit 1985 was niet meer
dan de kristallisatie van deze ideeën. Sindsdien heeft er zich binnen dit
conceptuele kader een verdere ontwikkeling voorgedaan die ook internationaal
meetelt en zich voornamelijk op vertaaltheorie en op historische vertaalstudie
richt.
In de jaren tachtig kreeg het vertaalonderzoek in de Lage Landen bovendien een
impuls uit een andere hoek doordat in Amsterdam Kitty van Leuven-Zwart, die
tegen het eind van het decennium hoogleraar vertaalwetenschap op de UvA zou
worden, een gedetailleerd model publiceerde voor de vergelijking en beschrijving
van vertalingen in verhouding tot hun bronteksten (Van Leuven-Zwart 1984).
Hoewel het model in hoofdzaak op taalkundige begrippen en termen steunde,
leek het mogelijkheden te openen om ook andere aspecten van vertaald werk in
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het vizier te krijgen, zoals het vertelperspectief in verhalende teksten (Van
Leuven-Zwart 1986). Het model werd getest op zijn bruikbaarheid en verder
uitgewerkt en verfijnd.Tegelijkertijd groeide ook in Amsterdam de belangstelling
voor historische studies. Het initiatief voor de ruime secties gewijd aan vertalen
en vertaalgeschiedenis in verscheidene afleveringen van De Gids (september en
oktober 1986, juli 1993) kwam uit het Instituut voor Vertaalwetenschap. Reeds
in de jaren tachtig vonden Nederlandstalige vertaalvorsers uit Noord en Zuid
elkaar regelmatig in een zogenoemde `Contactgroep' van het (Belgische)
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Uit die samenwerking
resulteerde in oktober 1986 het eerste colloquium gewijd aan Nederlandse
vertaalgeschiedenis; de lezingen verschenen enige tijd later in druk (Van den
Broeck 1988). Een tweede colloquium onder de titel `Vertalen historisch bezien'
had in december 1993 plaats (Hermans & Delabastita 1994).
Centra
Zoals uit het bovenstaande reeds afgeleid kan worden, vallen de meest
vernieuwende bijdragen van de Lage Landen aan de vertaalstudie te situeren op
gebieden als vertaaltheorie, vertaalbeschrijving en vertaalgeschiedenis. Alvorens
daar iets meer over te zeggen, eerst een paar woorden over de belangrijkste
centra, kanalen en netwerken die de laatste jaren tot stand zijn gekomen.
Daardoor worden zowel de diversiteit ter plaatse als de internationale
vertakkingen beter zichtbaar. Het ligt voor de hand uit te gaan van de
geografische centra Amsterdam, Antwerpen en Leuven, want die geven
onmiskenbaar de toon aan.
In Amsterdam begint de traditie in de jaren zestig met de oprichting van het
Instituut voor Vertaalkunde aan de UvA en het werk van de theoreticus en
begenadigd vertaler James Holmes, die ook internationaal als een pionier van
het vak wordt beschouwd. Holmes overleed in 1986. Zijn belangrijkste essays
werden in 1988 gebundeld, en zijn betekenis als wetenschapper werd tijdens
een in 1990 in Amsterdam gehouden colloquium door een ruim aantal collega's
en leerlingen breed uitgemeten (Van Leuven-Zwart & Naaijkens 1991). Het
huidige Instituut voor Vertaalwetenschap combineert een vertalersopleiding met
vertaalonderzoek; bij dit laatste gaat de belangstelling zowel naar theoretische
als naar empirische vragen. Dit jaar nog, 1994, begint op initiatief van
medewerkers van het Instituut het tijdschri ft Filter te verschijnen bij uitgeve rij
Coutinho. Het blad, onder redactie van Matthijs Bakker, Kitty van LeuvenZwart, Ton Naaijkens en Cees Koster, staat open voor alle aspecten van het
vertalen. Ook elders in Amsterdam, met name aan de Vrije Universiteit, wordt
aan vertaalstudie gedaan. Jan de Waard, die enige jaren geleden nog samen met
de Amerikaan Eugene Nida een boek over bijbelvertaler schreef, bezet er de
deeltijdse leerstoel Bijbelvertalen; de leerstoel zou nog dit jaar worden uitgebreid.
Niet onbelangrijk is ook dat de in Amsterdam gevestigde uitgeverijen John
Benjamins en Rodopi allebei veel Engelstalig werk over vertalen publiceren en
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zodoende een internationale markt bereiken. Rodopi houdt er een reeks `Approaches to Translation Studies' op na en John Benjamins publiceert sinds
1989 Target, dat spoedig uitgroeide tot het meest gezaghebbende
vertaalwetenschappelijk tijdschrift (redactie Gideon Toury, Tel Aviv, en José
Lambert, Leuven).
Net als in Amsterdam vindt men in Antwerpen de combinatie, of althans het
naast elkaar bestaan, van `zuivere' en toegepaste vertaalwetenschap, alsmede
een zekere traditie, twee instituten, een tijdschrift en een reeks. De beide
instituten zijn de Katholieke Vlaamse Hogeschool, waar Raymond van den
Broeck sinds jaar en dag doceert, en het Hoger Instituut voor Vertalers en
Tolken, dat deel uitmaakt van de Universiteit van Antwerpen (RUCA) en waar
vooral de romanist Lieven D'hulst als vertaalonderzoeker naam heeft gemaakt.
Op beide plaatsen gaat het in eerste instantie om een vertalersopleiding. Dat is
goed te merken in de reeks Nieuwe Cahiers voor Vertaalwetenschap' (uitgeverij
Fantom), die door Van den Broeck wordt geleid en op een studentenpubliek
mikt, en in het RUCA-tijdschrift Linguistica Antverpiensia, dat al bijna dertig
jaar loopt en ondanks zijn taalkundige titel nu voor het overgrote deel aan
vertaalkwesties gewijd is. Op beide plaatsen gaat het echter om wezenlijk meer
dan het opleiden van vertalers, zoals blijkt uit het reeds genoemde colloquium
van 1986 over Nederlandse vertaalgeschiedenis, dat immers aan de KVH
plaatsvond (Van den Broeck 1988), en de internationale conferentie over
Europese Shakespeare-vertalingen ten tijde van de Romantiek, waar in april
1990 het RUCA voor tekende (Delabastita & D'hulst 1993).
De derde institutionele poot van de vertaalwetenschap in de Lage Landen staat
in Leuven. Hier gaat het uitsluitend om onderzoek, met José Lambert in het
departement Algemene Literatuurwetenschap als inspiratie en trekpleister. Als
centrum van theoretische en methodologische vernieuwing loopt Leuven sinds
het begin van de jaren zeventig in veel opzichten voorop. Dat speciaal de laatste
jaren de internationale uitstraling zeer gevoelig toeneemt, hangt samen met een
door Lambert bedacht initiatief dat uniek is in de wereld : de `CERA Chair for
Translation, Communication and Cultures', een postgraduate zomercursus
vertaalwetenschap voor beginnende onderzoekers uit alle windstreken en
continenten. De cursus, die sinds 1989 bestaat, wordt geleid door ervaren
vorsers uit binnen- en buitenland; wat het conceptuele kader betreft, weegt de
inbreng van de Manipulatiegroep' vooralsnog het zwaarst (Robyns 1994;
Schjoldager 1994). Het is niet overdreven te stellen dat in de Lage Landen de
meest intensieve en gevarieerde discussies over vertaalproblemen op dit ogenblik
in de context van deze CERA-programma's plaats vinden; in het Engels, dat
wel.
Laat ik in het kort nog drie andere punten noemen die in dit verband van belang
zijn en die met ruimere netwerken te maken hebben. Ten eerste de
interuniversitaire samenwerking. Naarmate in de loop van ruwweg de laatste
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twintig jaar in Nederland en België de belangstelling voor vertalen en
vertaalstudie toenam, groeide ook de nood aan contact. Tot voor kort bood de
zogeheten `Contactgroep Vertaalwetenschap', die opereerde onder auspiciën
van het (Belgische) Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, een
forum waar belangstellenden uit Noord en Zuid elkaar geregeld konden
ontmoeten. De intellectuele gisting waartoe dergelijke bijeenkomsten steeds
weer blijken te leiden, resulteerde hier in het opzetten van de reeks
`Vertaalhistorie', die sinds 1991 bij de Stichting Bibliographia Neerlandica in
Den Haag verschijnt (redactie Dirk Delabastita, Luc Korpel en ondergetekende).
In de schoot van die Contactgroep kwam ook een gegevensbank over
vertaalonderzoekers in het Nederlandstalige gebied tot stand. In de meer
beperkte Vlaamse context wordt op dit moment gesleuteld aan een
interuniversitair postgraduate programma over vertalen.
Veel gevarieerder, en daardoor moeilijker te vatten, zijn de talloze persoonlijke
contacten met internationale publikaties en instanties, waardoor het onderzoek
uit de Lage Landen over de grenzen heen bekendheid verwerft. Zo treedt
iemand als Lieven D'hulst (RUCA) op als redactiesecretaris van Target en
mederedacteur van een Franse vertaalwetenschappelijke reeks bij de Presses
Universitaires de Lille, en is hij betrokken bij een in Canada opgezet
vertaalhistorisch project van de Fédération Internationale des Traducteurs (FIT).
Het meest veelzijdig op dit gebied is wellicht José Lambert, directeur van de
CERA-programma's en mederedacteur van Target, die jarenlang voor de
vertaalstudie ijverde bij de International Comparative Literature Association
(ICLA/AILC), als vice-voorzi tter fungeert van de European Society for Translation Studies (zetel in Wenen), en nauw betrokken is bij de voorbereiding van het
grootschalige encyclopedische overzichtswerk Ubersetzung * Translation *
Traduction dat in Go ttingen geconcentreerd is en omstreeks het jaar 2000 bij
uitgeverij De Gruyter in Berlijn en New York moet verschijnen.
En dan zijn er de NEM-docenten in het buitenland. Sommigen onder hen
leveren slechts incidenteel vertaalwetenschappelijk werk, in de marge van hun
andere bezigheden. Voor enkelen vormt het echter een wezenlijk bestanddeel
van hun activiteit, en dan komen er soms vernieuwende bijdragen uit de bus. Zo
heeft Rita Trampus-Snel (Triëst) uitgebreid en systematisch aandacht besteed
aan het vertalen van juridische teksten in het Italiaans en het Nederlands. Jelle
Stegeman (Zürich en Bern) hee ft interesse voor vertaaltheorie en beoogde in
1991 met een omvangrijke studie over Duitse vertalingen van de Max Havelaar
dichter bij het problematische begrip `vertaalequivalentie' te komen op basis van
een strikt empirische benadering. Internationaal gezien veruit de meest bekende
vertaalwetenschapper uit de NEM-diaspora is echter André Lefevere (Austin,
Texas), die in de jaren zeventig een hoofdrol speelde bij de discussies rond de
`systemische' visie op vertalen en momenteel tezamen met Susan Bassnett
(Warwick, GB) de goed verkopende reeks `Translation Studies' bij uitgeverij
Routledge redigeert. Lefevere houdt zich voornamelijk met vertaaltheorie en
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literaire vertaalgeschiedenis bezig, met toenemende aandacht voor de
ideologische geladenheid van wat en hoe er vertaald wordt en voor aan vertaling
verwante vormen van manipulerend herschrijven. Eind 1992 slaagde hij erin
binnen enkele maanden niet minder dan d rie boeken op de markt te gooien,
met in één ervan hoofdstukken over Anne Frank en, onwaarschijnlijk maar
waar, Focquenbroch. Vermelden we volledigheidshalve — en kom, there's no
promotion like self-promotion — ook Hermans (Londen), medeverantwoordelijke
voor The Manipulation of Literature dat zoveel goeds en kwaads gesticht lijkt
te hebben, alsook (met anderen) voor de Nederlandse reeks `Vertaalhistorie', en
helaas straks ook nog (alweer met anderen) voor het wereldomva ttende
naslagwerk dat bij De Gruyter in de steigers staat, goddank niet eerder dan het
jaar 2000.

Zwaartepunten
Zoals eerder werd aangegeven, hebben onderzoekers uit het Nederlandstalige
gebied belangwekkend en vernieuwend werk geleverd op het gebied van
vertaaltheorie, vertaalbeschrijving en vertaalgeschiedenis. Wat de vertaaltheorie
betreft, lijdt het weinig twijfel dat wat aangeduid wordt als de 'polysysteemgroep'
of de Manipulatiegroep' ten onzent goed vertegenwoordigd is, vooral waar het
literair en historisch georiënteerd onderzoek betreft. In essentie gaat het hierbij,
zoals gezegd, om een pragmatische en relativerende visie die het beg rip `vertalen'
als cultuurgebonden ziet, en die gericht is op het zoeken naar verklaringen voor
bepaalde vormen van 'vertaalgedrag'. De sturende vragen zijn wie er wat
vertaald heeft, uit welk aanbod, wanneer, hoe, voor wie, met welk resultaat — en
altijd waarom. Van den Broeck, Delabastita, D'hulst, Hermans, Lambert,
Lefevere zijn allemaal in meer of mindere mate schatplichtig aan deze
benadering. Niet in de laatste plaats door de uitstraling van het CERAprogramma vindt ook de aan de gang zijnde interne discussie rond deze
benadering internationaal weerklank.
Het model zelf gaat inmiddels bijna twintig jaar mee, maar zowel binnen het
paradigma als in de omgeving ervan heeft de tijd uiteraard niet stilgestaan. Het
oorspronkelijke begrip van het polysysteem zoals dat door Even-Zohar
gehanteerd werd, komt dan ook nauwelijks nog voor. In sommige gevallen is de
aandacht verschoven naar andere face tten, zoals de ideologische geladenheid
van het vertalen, normbegrippen, vertaling in de moderne media, of
methodologische en metatheoretische vragen. Ook hebben andere theoretici
die zich met culturele en sociale systemen bezig houden (Pierre Bourdieu,
Siegfried Schmidt, Niklas Luhmann), ideeën en patronen geleverd die
toepassingsmogelijkheden bieden in een ruimere en beter uitgewerkte
systemische context. En tenslotte zijn er de kritische bijdragen van een hele
generatie jongere vorsers, voor wie het bestaande conceptuele kader doorgaans
wel als referentiepunt dient maar die de `oude' begrippen en hypothesen vaak
ter discussie stellen (zo b.v. Cees Koster in Amsterdam, Luc van Doorslaer in
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Antwerpen) of ze bestoken vanuit andere invalshoeken zoals deconstructie
(Maathijs Bakker, Amsterdam; Henri Bloemen en Winibert Segers, Antwerpen),
feminisme (Marysa Demoor, Gent) of ideologiekritiek (Clem Robyns, Leuven).
Voorlopig komt er aan die gedachtenwisseling geen eind.
Als tweede zwaartepunt werd de vertaalbeschrijving genoemd. Hiermee raken
we aan een methodologisch teer punt in de hele vertaalstudie, want de discipline
is niet rijk aan modellen voor de vergelijking van vertalingen met hun
bronteksten. Het meest uitgewerkte model is, zoals eerder aangeduid, dat van
Kitty van Leuven-Zwart, dat door middel van een voornamelijk semantisch en
stilistisch apparaat van het niveau van de woordgroep wil opstijgen naar de
globale `vertaalstrategie'. Het model is door tientallen Amsterdamse studenten
op allerhande verhalende teksten en vertalingen toegepast. Het is ook scherp
bekritiseerd, o.a. door Jelle Stegeman (1991) en recent nog door Stella Linn
(1993). De overslag van het microstructurele naar het macrostructurele en van
het kwantitatieve naar het kwalitatieve niveau in de verschuivingen blijft
inderdaad problematisch in dit model. Zolang de alternatieven echter niet
aantoonbaar beter zijn of in het stadium van ontwerp en opzet blijven steken, is
er nauwelijks een afdoend antwoord op de vraag wat te doen wanneer je een zo
precies en omvattend mogelijk beeld wil ophangen van de relatie tussen brontekst
en vertaling. Daarbij blijft echter de hardnekkige twijfel bestaan of het hele
model niet een positivistische utopie weerspiegelt, of met andere woorden de
poging zelf om tot uitputtende beschrijvingen te komen niet hoe dan ook tot
mislukken gedoemd is. Tenslotte is ook de literatuurwetenschap tot het inzicht
gekomen dat de vraag of men een literaire tekst exhaustief en intersubjectief kan
beschrijven, niet meer zinvol kan heten en dat alles afhangt van standpunt en
oogmerk van de beschouwer. Ook hier blijft er meer dan genoeg ruimte voor
discussie.
Ten slotte is er de bemoeienis met vertaalhistorische kwesties. Het werkterrein is
ontzaglijk groot en beperkt zich uiteraard niet tot de Nederlandse vertaalgeschiedenis of tot literaire vertaling. Het onderwerp bevat ook een
methodologisch aspect. Met name de laatste jaren hebben onderzoekers
aandacht besteed aan onderwerpen zoals de verhouding tussen theoretische
kaders en methodologische modellen voor vertaalhistorische studie, aan kwesties
betreffende interne en externe vertaalpoëtica's, aan de verschillende soorten
van historisch discours over vertaling en aan de plaats van vertaling tussen
andere vormen van tekstverwerking (b.v. D'hulst 1991; Korpel 1992; Lefevere
1992a; De Geest 1993). Wat de Nederlandse literaire vertaalgeschiedenis
aangaat, wordt er in de Lage Landen druk aan de weg getimmerd. Het
overgrote deel van de reeds bestaande studies over Nederlandse vertalingen is
geïnventariseerd (Hermans 1991). Terwijl in de ons omringende landen
doorgaans mager uitgevallen verzamelingen met historische teksten over vertalen
zijn verschenen, wordt dat terrein in de Nederlandse reeks `Vertaalhistorie' op
vrij grote schaal uitgekamd: twee delen zijn reeds beschikbaar (Schoneveld 1992
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en Korpel 1993) en wanneer over enkele jaren de overige vier delen op tafel
liggen, zal het denken over vertalen in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot
de Tweede Wereldoorlog uitvoeriger gedocumenteerd zijn dan voor welk ander
taalgebied ook. Daarmee is de kous uiteraard niet af. Maar aangezien inzicht in
de externe poëtica van het vertaalbedrijf een – althans voorlopig – houvast biedt
bij het verkennen van andere deelgebieden van de vertaalgeschiedenis, is het
Nederlandse taalgebied goed geplaatst om op een systematische manier het nog
braakliggende terrein te ontginnen. Hier ligt nog werk voor generaties
onderzoekers. Het belang ervan laat zich overigens in enkele woorden
samenvatten : aangezien vertaling dat bevoorrechte domein is waar een cultuur
de confrontatie met de buitenwereld rechtstreeks aangaat en in één beweging
het Andere omvormt tot en opneemt in het Eigene, biedt vertaalstudie een
uniek inzicht in culturele identiteit. Het is een open raam op hoe wij onszelf
definiëren ten opzichte van vreemd cultuurgoed. Daarom is het relevant en
nuttig dat de vertaalgeschiedenis van de Nederlanden de nodige aandacht krijgt
en dat er langzamerhand een geïntegreerd kader voor dat onderzoek tot stand
komt.

Epiloog
Een jaar geleden kwam het bestuur van de Faculteit der Letteren van de
Universiteit van Amsterdam tot de slotsom dat, aangezien bezuinigingen en
reorganisatie zich opdrongen, het Instituut voor Vertaalwetenschap een
overbodige luxe was. Nationale en internationale protesten ten spijt, werd
besloten het Instituut op te heffen. In één klap wordt zo het grootste en
belangrijkste centrum van de vertaalstudie in Nederland uit elkaar geslagen.
Omstreeks dezelfde tijd nam het Belgische Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek het besluit alle Contactgroepen alsmede enkele verwante
organisatievormen op te heffen. Van consultatie met de belanghebbenden was
geen sprake. Zo verdween het enige forum waar vertaalonderzoekers uit Noord
en Zuid elkaar geregeld ontmoetten. Gelet op de snelle opkomst van de
internationale vertaalwetenschap, de vooraanstaande positie van de Lage
Landen in deze discipline en de culturele relevantie van vertaalstudie, ziet het er
naar uit dat de academische en wetenschappelijke beleidsmakers in Nederland
en België een troefkaart uit hun handen hebben laten vallen. Dat maakt de
kortzinnigheid en de botheid van de beide beslissingen alleen maar schrijnender.
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Duitsland is veroverd
Herbert Van Uffelen (Wenen)

Echte belangstelling voor de Nederlandse literatuur als literatuur groeide in het
Duitse taalgebied pas in de laatste decennia van de vorige eeuw. Toen
verschenen er enkele uitvoerige studies over de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur en ontdekte men naast Couperus, Van Eeden, Heijermans en Multatuli
de poëzie van de Tachtigers. Maar de toenmalige interesse voor het proza en de
poëzie uit Nederland en Vlaanderen was niet van lange duur. Vrij snel bleek dat
de aandacht voor Multatuli en Van Eeden voor een groot deel berustte op de
bewondering voor hun zogenaamde geniale persoonlijkheid en dat het eerder
statische, sensitivistische karakter van het Nederlandse naturalisme niet in de
smaak viel. Bovendien bleef de belangstelling voor de poëzie van de Tachtigers
in de praktijk verregaande beperkt tot de kring rond Stefan George.
Na 1914 waren het — de bijna traditionele belangstelling voor ontspanningsliteratuur en de renaissance van de historische romans van Couperus in de jaren
twintig ter zijde gelaten — weer vooral politieke en ideologische criteria die de
interesse voor de Nederlandse literatuur bepaalden. In het kader van de
`Flamenpolitik' ontdekte men opnieuw de literatuur uit Vlaanderen, en na 1933
misbruikten de nationaal-socialisten auteurs als Claes, Coolen, Streuvels,
Timmermans en Walschap voor hun propaganda. Vooral het werk van Streuvels
konden de nationaal-socialisten annexeren door het eigenschappen toe te
dichten die er vreemd aan waren.
Toch is het verkeerd het succes van de Nederlandse literatuur in de periode
1914-1945 uitsluitend in een politieke of volkse context te zien. Natuurlijk
probeerde Insel-uitgever Kippenberg, de ontdekker van bijv. Timmermans en
Vermeylen, tijdens de Eerste Wereldoorlog het ijzer te smeden toen het heet
was, maar hij had onmiskenbaar ook literaire motieven. Kippenberg was een
oprechte bewonderaar van de Nederlandse literatuur. En wat de jaren dertig
betreft, moet men bedenken dat de doorbraak van Timmermans uit de jaren
twintig dateert. Juist in de jaren na de Eerste Wereldoorlog waren Timmermans'
blijde boodschap van de schoonheid en de kracht van het leven, de warme klank
en het diepe geloof die zijn werk uitstraalden, balsem op open wonden.
Timmermans was dus al het boegbeeld van de Nederlandse literatuur in het
Duitse taalgebied toen de nationaal-socialisten de macht overnamen. Daarom,
en omdat de nationaal-socialisten de vertalingen van Timmermans en andere
auteurs gebruikten aan het zogenaamde cultuurfront, heeft men de verspreiding
van zijn idyllische werk, dat net als het werk van Walschap en Coolen in de ogen
van de nationaal-socialistische literatuurcritici veel te katholiek was, geen steen
in de weg gelegd. In de ijdele hoop op een positieve reactie op de vertalingen in
het Nederlandse taalgebied, lieten de nationaal-socialisten zelfs toe dat in eerste
instantie katholieke uitgevers de `nordische Renaissance' gebruikten om voor
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hun lezers een culturele vrije ruimte te scheppen en boeken uit te geven die men
zonder gewetensbezwaren kon lezen. Zo bepaalden in de praktijk Van AmmersKuller, Claes, Conscience, Lulof s en Timmermans en dus niet de `Germaanse
eik' Streuvels het beeld van de Nederlandse literatuur in Duitse vertaling in de
jaren dertig.
1945 : geen nieuw begin
Het feit dat de meeste werken van Nederlandse en Vlaamse auteurs die tijdens
het nationaal-socialistische regime vertaald werden, niet echt deel uitmaakten
van de `vólkische' literatuur, verklaart het gemak waarmee na de Tweede
Wereldoorlog oude tradities werden voortgezet. Waarschijnlijk had men ook
geen reëel alternatief. Bruikbaar nieuw werk van Duitse auteurs (gevraagd
waren in eerste instantie weer dikke, onderhoudende romans) was er niet, en
niet in het laatst het feit dat men met Duitse firma's geen handel mocht d rijven
verhinderde de import van exil-literatuur. Net als in het begin van de 19de eeuw
werden na 1945 de vertalingen uit het Nederlands gebruikt om de Duitse
leeshonger te stillen. Aansluiting bij de recente ontwikkelingen in de Nederlandse
literatuur zocht men daarbij niet. Zelfs de contacten van de beroemde Gruppe
47 met Adriaan Morriën leidden slechts tot de ontdekking van het werk van
Godfried Bomans en Simon Carmiggelt.
Ook de pogingen van Nederlandse en later ook van Belgische zijde om via de
Stichting tot bevorde ring van de vertaling van Nederlands letterkundig werk'
meer belangstelling voor de `betere' Nederlandse literatuur te wekken, hadden
weinig succes. Zo kon in de jaren vijftig en zestig de vo rig jaar gestorven vertaler
Georg Hermanowski met zijn `Flámisches Lektorat' een klein imperium
opbouwen. Hermanowski was overtuigd van het bestaan van een Vlaamse
substantie, een mengeling uit verbondenheid met eigen streek en natuur,
strijdlust, romantiek en religiositeit. Hij maakte de aanwezigheid van deze
substantie tot hét criterium van zijn vertaalprogramma en concentreerde zich
uitsluitend op Vlaamse auteurs als Albe, Boschvogel, Breedveld, Daisne,
Demedts, Depauw, Fiew, Germonprez, Van Hemeldonck, Matthijs, Roelants,
Rosseels, Ruyslinck en Van de Velde. Niet alleen auteurs van tweede keus dus,
maar de progressieve (linkse, liberale) auteurs uit die tijd, Boon, Claus en
Walschap vonden geen genade. Pas in het midden van de jaren zestig verbreedde
Hermanowski zijn perspectief en vertaalde nu ook werk van Gilliams, Michiels
en De Wispelaere. Maar toen was het al te laat. Hermanowski had te veel stof
doen opwaaien met zijn eenzijdige programma. Bovendien had hij kwaad bloed
gezet met zijn vaak polemische bijdragen waarin hij zijn vertaalpolitiek
verdedigde, de Vlamingen als in een spiegel met hun eigen conflict tussen links
en rechts, vrijzinnig, resp. liberaal en katholiek confronteerde en steeds weer liet
voelen dat er in de praktijk nog zo goed als geen sprake was van de culturele
integratie waar men in Vlaanderen zo naar verlangde. De frustratie die hij zo
veroorzaakte, verklaart ten dele het fanatisme waarmee men in de tweede helft
van de jaren zestig - na de publikatie van het artikel waarin Hermanowski
beweerde dat het Vlaams evenzeer zou verschillen van het Nederlands als het
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Afrikaans - met de vertaler afrekende.
Erotische literatuur uit Nederland en Vlaanderen
In kwantitatief opzicht betekende het einde van de pe riode Hermanowski een
zware slag voor de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied. Verschenen
van 1960 tot 1969 nog 123 titels van auteurs uit Vlaanderen in eerste of andere
druk, waren het er in de jaren '70 nog maar 52. De oorzaak van deze
achteruitgang is niet alleen in het aftreden van Hermanowski te zoeken. Het
aantal vertalingen uit het Nederlands zonk reeds in het midden van de jaren
zestig. Niet alleen de verkoop van de vertalingen van Hermanowski daalde, ook
bekende auteurs als Claes, De Hartog, Streuvels, Timmermans en De Vries
verloren in die periode snel terrein. Hierbij speelde de concurrentie van radio en
televisie een niet te onderscha tten rol. Ook als Hermanowski het anders zou
hebben gewild, de snelle veranderingen op de boekenmarkt in het Duitse
taalgebied en de zogenaamde dood van de literatuur hadden hem hoe dan ook
gedwongen zich van de door hem gepropageerde christelijk-realistische
volksliteratuur te distantiëren en andere literatuur te vertalen.
Dat was op het moment dat men zich in het Duitse taalgebied weer meer voor
de eigen literatuur interesseerde, geen sinecure. Toch vertaalde de opvolger van
Hermanowski, Jurgen Hillner, op korte termijn o.a. werk van Boon, Burnier,
Geeraerts, Hamelink, Heeresma, Hermans, Raes, Reve en Wolkers. Maar hij
slaagde er niet in een nieuw beeld van de Nederlandse literatuur te fixeren. Zijn
vertalingen, die ten dele bij uitgevers verschenen die bekend waren voor
pornografische literatuur, werden al snel geïdentificeerd met dé erotische
literatuur uit Nederland en Vlaanderen. Dat leidde (met Boon als grote
uitzondering) voor de meeste auteurs tot een zeer beperkt en vergankelijk
succes. Op het einde van de jaren zeventig verdween samen met de
belangstelling voor provocerende thema's opnieuw de belangstelling voor de
Nederlandse literatuur.
In het begin van de jaren tachtig moest men dus nog een keer opnieuw
beginnen. Het uitgangspunt was echter nieuw. Niet meer het ideologisch
gekleurde beeld uit de jaren dertig of uit de periode Hermanowski, niet meer de
auteurs van volkse, realistische streekverhalen voor het grote publiek, bepaalden
het beeld van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied. Het was ook
niet meer langer één vertaler die aan de touwtjes trok. Onder dit gesternte
ontdekte men het werk van de vrouwelijke auteurs uit het Nederlandse
taalgebied. De boeken van Anja Meulenbelt werden bestsellers en bijv. ook van
Doeschka Meijsing werden in een reeks als Frau und Literatur vertalingen
opgenomen. Verder veroverde in deze periode met Martine Carton en Jan
Willem van de Wetering (ondertussen een van de belangrijkste auteurs van de
uitgeverij Rowohlt) ook de Nederlandse detective de Duitse markt. De
belangstelling voor de Nederlandse literatuur als literatuur steeg dus, maar bleef
thematisch georiënteerd. Van werkelijke homogeniteit of continuiteit was er
bovendien, behalve bij enkele uitgevers in de vroegere DDR, geen sprake.
Lichtjes resignerend schreef de huidige motor van de Nederlandse literatuur in
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het Duitse taalgebied, Carel ter Haar, in 1982 dan ook in het Borsenblatt: De
verandering die zich tegen het einde van de jaren zestig leek aan te kondigen,
heeft niet tot een doorbraak geleid.'

Nieuwe perspectieven
In het midden van de jaren tachtig keerde het tij. De uitgeverijen Klett-Cotta,
Hanser en Suhrkamp waren toen bereid het met Claus, Mulisch en Nooteboom
te proberen. Gemotiveerd door het onovertroffen succes van de nieuwste
werken van deze auteurs en het feit dat een boek als Rituelen ook in het
Engelse taalgebied gewaardeerd werd, besloot men Rituale (Suhrkamp), Der
Kummer von Flandern (Klett-Cotta) en Das Attentat (Hanser) uit te geven.
Dat de operatie van Suhrkamp, Hanser en Klett-Cotta uiteindelijk is geslaagd,
lag o.a. daaraan dat er weer echt reclame gemaakt werd. De uitgevers stuurden
Claus, Mulisch en Nooteboom met hun nieuwe boek op tournee door Duitsland.
Verder werd de publikatie van de vertalingen geflankeerd door de culturele
manifestaties, lezingen en (literatuur)tentoonstellingen die in 1985/1986 in het
kader van 'Begegnungen mit den Niederlanden' door de Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden in verschillende Duitse steden werden georganiseerd. Voor het eerst sedert de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse
literatuur weer een thema in de Duitse dagbladkritiek. De reacties waren
uitermate positief. Vol lof schreef men over het werk van de `eenzame chroniqueur' Cees Nooteboom, wiens `nonchalante [...] knipoogjes' men evenzo
waardeerde als zijn `bevrijdende humor'; Der Kummer von Flandern van Hugo
Claus werd geprezen als een `oorspronkelijke roman, waarvan de fraaie compositie, het bekoorlijke taalgebruik en de intelligente humor' fascineerden, en Das
Attentat van Harry Mulisch, wiens Zwei Frauen men in 1980 nog als `een
geconstrueerde story met pseudo-filosofisch geschrijf' afgekraakt had, werd nu
ontvangen als een `perfect gemonteerd', `fijnzinnig' boek met de `spanning van
een detectiveroman', waarin op een `zonder twijfel bijzondere manier' morele
en ethische problemen ter discussie werden gesteld.
Beslissend voor de ommekeer in het midden van de jaren tachtig was ook het
feit dat Suhrkamp, Hanser en Klett-Cotta besloten auteurs en geen afzonderlijke
werken meer uit te geven. De uitgevers wachtten ook niet langer op de bij de
Wissenschaftliche Buchgesellschaft aangekondigde geschiedenis van de Nederlandse literatuur en publiceerden ten behoeve van boekhandelaren en recensenten een brochure over de recente ontwikkelingen in de moderne Nederlandse
literatuur. Tegelijkertijd namen ze in hun respectievelijke fondsen werk op van
Biesheuvel, Couperus, `t Hart, Nijhoff, Slauerhoff, Rosenboom, Rubinstein en
Springer.

Frankfurt 1993
Het kernthema in Frankfurt kwam dus net op tijd. De Duitse lezer had de
Nederlandse literatuur ontdekt en waardeerde meer en meer haar literaire
kwaliteit. Samen met Suhrkamp, Hanser en Klett-Cotta breidden bijv. ook
Rowohit, DTV en Diogenes hun fonds uit met Nederlandse literatuur en ook
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uitgevers als Alano, Ammann, Claassen, Kleinheinrich en Twenne ontdekten
nieuwe auteurs voor het Duitse taalgebied. Het aantal vertalingen steeg continu.
In 1993 overschreed men (incl. de kinder- en jeugdliteratuur) zelfs het magische
getal van 100 nieuwe vertalingen.
Vertalingen 1985-1993
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Toch is het nog te vroeg om te juichen. Ten eerste mag men niet vergeten dat
heel wat vertalingen in 1993 alleen maar verschenen omdat Nederland en
Vlaanderen in Frankfurt in het middelpunt van de belangstelling stonden. Dat
blijkt duidelijk uit de plotselinge stijging van het aantal eerste oplagen. Ten
tweede moet ik erop wijzen dat de belangstelling voor de literatuur uit Vlaanderen
nog steeds beperkt is tot een klein (niet erg representatief) aantal auteurs en dat
de interesse voor het werk van Claus nog steeds in verband staat met de
belangstelling voor het thema van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse
voorliefde voor de Vlaamse idylle (typisch is bijv. de keuze van de titel Der
Kummer von Flandern voor Het verdriet van België). Ten derde mag men de
impact van het gebeuren in Frankfurt niet overscha tten. De belangstelling van
het publiek bij de lezingen in 1993 in Wenen heeft bijv. getoond dat de
manifestatie in Frankfurt zo goed als geen invloed had op het aantal bezoekers.
Ook de uitgevers zijn niet altijd tevreden. Wat de verkoop betre ft , profiteerden
kleine uitgeverijen als Twenne en Alano bijna niet van `Frankfurt 1993'. De
enige uitgevers die in de laatste maanden echt geld verdienden, waren
waarschijnlijk Diogenes (Connie Palmen), Hanser (Harry Mulisch en Margriet de
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Moor) en natuurlijk Suhrkamp, die op tijd de hardcover van Rituale uitbracht,
en zo een mooie winst opstreek van de tienduizenden exemplaren die meer dan
8 jaar na het verschijnen van de eerste editie van de Duitse vertaling van het
boek de deur uitgingen. Ten vijfde moet men bedenken dat tegenover de
vertalingen uit het Nederlands nog steeds een massa vertalingen uit andere talen
staat, en dat zonder Schwerpunkt' zelfs 150 vertalingen makkelijk in het niet
verzinken. En ten slotte zou ik erop willen wijzen dat het Nederlandse creatieve
proza voor volwassenen in het Duitse taalgebied nog lang niet toonaangevend
is. Wat dit betreft, is de kinder- en jeugdliteratuur verder. Auteurs als Dick Bruna,
Miep Diekman, Dick Laan of Max Velthuijs worden in het Duitse taalgebied al
lang als voorbeeld beschouwd.

Duitsland is veroverd
Het is dus duidelijk dat de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied het ook
in de toekomst niet zonder promotie zal kunnen stellen. Daarbij komt het er niet
alleen op aan goede auteurs in een goede vertaling te brengen. De Nederlandse
literatuur moet in de kijker blijven. Dit veronderstelt een echte mentaliteitsverandering. Kreten als `het wordt tijd dat het buitenland ontdekt, hoeveel ons
land te bieden heeft', of ` Duitsland is veroverd, wie is de volgende', die verleden
jaar in Nederlandse kranten te lezen waren, staan tegenover het feit dat men in
Nederland en Vlaanderen tot voor kort concreet relatief weinig voor de
Nederlandse literatuur in vertaling heeft gedaan. Zelfs de financiering van de
manifestaties in het kader van de beurs in Frankfurt heeft heel wat voeten in de
aarde gehad. Men was (en is?) van mening dat de Nederlandse literatuur geen
exportartikel is en het nooit zal worden. Zelfs toen uit de berichten over
Frankfurt het tegendeel bleek, bleef men sceptisch, bleef men relativeren en
grapjes maken: `De Nederlandse literatuur is voor mij even belangrijk of
onbelangrijk als Nederlandse kaas. Hij kan heel smakelijk zijn. Buitenlandse kaas
is vaak nog lekkerder. Iemand die aan niets anders kan denken dan aan
Nederlandse kaas is gek, of een Belg' (Hugo Brandt Corstius).
In het Duitse taalgebied uitte men zich positiever. Nadat men eerst even had
afgewacht hoe de Nederlanders en Vlamingen met hun toch wel kleine budget
het Nederlands als `een van de rijkste cultuurtalen van Europa' wilden promoten,
het eigen karakter van de Nederlandse en Vlaamse cultuur wilden demonstreren
en de auteurs presenteren die het succes van de Nederlandse literatuur in het
Duitse taalgebied moesten continueren, groeide het enthousiasme gestaag. Al
snel bleek, en dat is een van de belangrijkste resultaten van het werk van de
Stichting Frankfurter Buchmesse', dat men goed geïnformeerd was over de
literaire situatie in Nederland en Vlaanderen. (Toch betwijfel ik of men in het
Duitse taalgebied nu al in staat is om zoiets als een `weerkaart' (Ligtvoet en Van
Nieuwenborgh in de Almanak van Hanser) van de Nederlandse literatuur te
tekenen). Opvallend is verder het gemak waarmee men regelmatig de feitelijke
leidersrol van Nooteboom in het Duitse taalgebied negeerde en Mulisch (zichzelf)
als middelpunt liet presenteren.
Interessant vind ik vooral de bijdragen waarin men probeert het `wonder' van
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het succes van de `beste literatuur van Europa' (Siegfried Unseld) te verklaren.
Natuurlijk verwijst men in deze context naar de stimulerende rol van Marcel
Reich-Ranicki en zijn literaire kwartet. Andere verklaringen zijn echter minder
plausibel, zelfs ten dele tegenstrijdig. Zo is er in verband met de Nederlandse
literatuur zowel sprake van typisch Nederlandse als van universele trekken,
zowel van een licht en weinig reflexlef als ook van een filosofisch karakter.
Problematisch lijken mij in ieder geval beweringen dat de typisch Duitse zinnen
van Nooteboom het bijzonder goed zouden doen, en ik vraag me ook af of de
Nederlandse literatuur werkelijk zoveel vitaler is dan de Duitse, omdat in het
proza uit Nederland en Vlaanderen het traditionele verhaal eerder dan in de
Duitse literatuur hand in hand zou gaan met het experiment.
Uitvoerige verklaringsmodellen komen van Carel ter Haar, Hermann Wallmann
en Dirk Schumer. Vooral Ter Haar kent de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur in Duitse vertaling. En dat verbaast ook niet, hij heeft ze ten dele zelf
geschreven. Ter Haar wijst op de rol van uitgevers als Klett-Cotta, Hanser en
Suhrkamp in de jaren tachtig en op de toenemende belangstelling voor de
Nederlandse literatuur als een literatuur die volgens hem uitmunt door het
plezier van het vertellen in de meest brede zin van het woord. Hermann
Wallmann waardeert vooral dat de auteurs uit Nederland en Vlaanderen het
fantastische in het alledaagse tonen, dat in de Nederlandse literatuur de eigen
geschiedenis herkenbaar blijft zonder dat men blind is voor ontwikkelingen in
het buitenland, dat ten derde de Nederlandse literatuur een interessante koloniale
loot heeft, en het resultaat is van de confrontatie met een multiraciale
maatschappij, en dat er ten slotte een veelheid aan thema's in ter sprake komt.
Dirk Schumer verwijst naar de grote dichters uit de 17de eeuw, naar Gezelle en
Multatuli in de 19de en Elsschot, Claus, Hermans en Mulisch in de 20ste eeuw.
Verder bewondert hij de droge ironische toon in het werk van Hemmerechts,
Ruebsamen en De Winter en het feit dat in de Nederlandse literatuur de
spreektaal vloeiend in literaire taal overgaat.
Vaak geopperd, maar in de praktijk moeilijk te bewijzen, is het vermoeden dat
de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied een leemte zou vullen, die zou
ontstaan zijn, omdat er nog geen waardige opvolgers voor auteurs als 13611 en
Grass zouden zijn. Bovendien zouden, volgens Wallmann, de Duitstalige auteurs
te veel naar binnen gericht zijn, niet uit het raam durven kijken, omdat ze bang
zouden zijn de laatste zekerheden te verliezen. Of dit werkelijk zo is, waag ik als
niet-kenner van de Duitse literatuur niet zo maar te beoordelen. Carel ter Haar is
in ieder geval een andere mening toegedaan. Hij vindt dat juist de oriëntering op
het ik in de Nederlandse literatuur haar attractiviteit in het Duitse taalgebied
bepaalt. Het is soms echt bevrijdend, leest men in zijn bijdragen, dat Nederlandse
auteurs zich niet meer voor hun land of de hele wereld verantwoordelijk voelen,
maar zich op hun eigen persoon en het vertellen concentreren.
De opmerkingen die in het Duitse taalgebied omtrent het succes van de
Nederlandse literatuur gemaakt worden, tonen in ieder geval duidelijk dat men
zich in Nederland en Vlaanderen eigenlijk te bescheiden opstelt. We mogen niet
als Carel Peeters in de speciale uitgave van de bijlage van Vrij Nederland
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(Frankfurt 1993) genoegen nemen met de vaststelling dat de Nederlandse
auteurs 'utterly fail to recognise whatever is typically Dutch about their literature'. Met alle begrip voor de afkeer van woorden als volk en natie: ik zie toch
een concreet gevaar in het feit dat men zich op het buitenland oriënteert,
ontwikkelingen assimileert, zonder daar achteraf nog eens bewust over na te
denken of zich opnieuw met het oordeel in het buitenland te confronteren. Dit
heeft natuurlijk iets te maken met het trauma van de Tweede Wereldoorlog, die
het Nederlandse nationaliteitsbesef de doodsteek heeft gegeven. In plaats van
naar buiten te treden, van bewust te kiezen voor een toch niet oninteressante rol
als bemiddelaar tussen verschillende culturen, trekt men zich terug in zijn schelp
en negeert de onloochenbare relatie tussen literatuur, zelfbeeld en geschiedenis.
Deze tendens wordt jammer genoeg nog versterkt door het feit dat men ook in
Duitsland sedert de Tweede Wereldoorlog een respectvolle maar eerder koele
distantie tegenover Nederland koestert.
Gelukkig is er op dit vlak de laatste tijd een en ander in beweging gekomen. Niet
alleen de ambassadeurs van Nederland in Duitsland en Duitsland in Nederland
hebben met hun opmerkingen over de Nederlandse afkeer van Duitsers als
variant van vreemdelingenhaat en het boetekleed dat de Duitsers zouden moeten
aanhouden de wederzijds gecultiveerde clichés opnieuw ter discussie gesteld. In
de praktijk logenstraft ook het succes van de Nederlandse literatuur in het Duitse
taalgebied het gezeur over de moeilijke relatie tussen het Duitse en het
Nederlandse taalgebied. Maar toch: het feit dat er naast bestsellers (AKOnominaties), koloniale literatuur en detectives toch weer bij voorkeur boeken
worden vertaald die op de een of andere manier in verband staan met de
Tweede Wereldoorlog (Menachen Arnoni, Joop Citroen, Charles Douw van der
Krap, Carl Friedman, Philip Mechanicus, Monika van Paemel, Frans Pointl,
Truusje Roegholt, Leon de Winter (Hoffmans honger) en Friedrich Weinreb),
toont niet alleen dat men aansluiting blijft zoeken bij het succes van het dagboek
van Anne Frank, maar ook dat men verder oude gedragspatronen cultiveert. In
het komende Europa van de regio's komt het erop aan een dynamische
culturele uitwisseling op basis van zelfrespect en wederzijdse waardering te
bevorderen. Ik verwacht in deze context veel van het systeem van de
zogenaamde 'Writers in Residence' die sedert enige tijd versterkt naar Duitse
steden worden uitgezonden. Zij kunnen ertoe bijdragen het ijs tussen het
Nederlandse en het Duitse taalgebied verder te doen smelten. Verder lijkt me
een verbeterde samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland noodzakelijk.
Het gezamenlijke optreden in Frankfurt was niet echt overtuigend. Niet alleen
dat men in de reacties in Duitsland naar `oude rivaliteiten en animositeiten'
verwees, ook in de Nederlandse pers leek de samenwerking tussen Vlaanderen
en Nederland zich te beperken tot de lift die Prins Willem-Alexander zijn
Belgische collega Prins Filip naar Frankfurt gaf, en kwam de gezamenlijke
presentatie als taalregio, die in het Duitse taalgebied met zoveel belangstelling
was geregistreerd, zo goed als niet ter sprake. Achteraf bekeken lijkt de VlaamsNederlandse samenwerking voor Frankfurt 1993 niet meer dan een
verlegenheidsoplossing te zijn geweest. In ieder geval was ze niet het resultaat
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van een principiële keuze. Zou men anders niet toch geprobeerd hebben de
Fransen net als de Duitsers ervan te overtuigen dat bij een manifestatie als `Les
Belles Etrangères' in Parijs ook de Vlamingen aanwezig moesten zijn?
De aandacht voor de literatuur uit de Nederlandse taalregio groeit binnen
Europa. Dit heeft ook iets te maken met een principieel gestegen belangstelling
voor de regio's zelf. Daar ligt volgens mij een kans die Nederland en Vlaanderen
niet aan hun neus voorbij mogen laten gaan. De Nederlandse en Vlaamse
pogingen tot samenwerking binnen de taalregio (ook al had men toch weer niet
de politieke wil om een waardige opvolger voor de Stichting Frankfurter
Buchmesse te vinden), de tendens tot culturele integratie en een instantie als de
Taalunie zijn uniek in Europa en bijv. tussen landen als Oostenrijk en Duitsland
nog verregaande ondenkbaar. Waarom zijn de Nederlanders en de Vlamingen
daar niet trotser op en vindt de toch literair zeer interessante tegenstelling tussen
Noord en Zuid, de eenheid in verscheidenheid, niet meer weerklank in de
literatuur? Zou het niet de hoeksteen kunnen zijn die de Nederlandse literatuur
in buitenlandse ogen nog steeds moet bijdragen tot de wereldliteratuur?
Bibliografie van de in de periode 1990-1993/4 verschenen Duitse vertalingen (zonder kinder- en
jeugdliteratuur en uitsluitend eerste oplagen), samengesteld op basis van: Het Nederlandse boek in
vertaling 1988 - 1992; de bibliografieën van het Produktiefonds en het Vlaamse Ministerie van
Cultuur; het Verzeichnis lieferbarer Bucher (herfst 1993) en de Deutsche Bibliographie (tot
september 1993).
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Nederlands leren met de computer
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)

De revolutie in de informatica heeft ook het vreemde-talenonderwijs niet
onberoerd gelaten. Aanvankelijk bleef de bijdrage van de informatica beperkt
tot hulppakketjes waarmee woordenschat en grammatica konden worden
geoefend op de personal computer (PC). In het begin was de inhoud van die
pakketjes erg mager. De programma's waren ontworpen door informatici die
alles van informatica afwisten, maar bitter weinig van vreemde-talenmethodiek.
Simpele invuloefeningetjes en ouderwetse drills vormden de hoofdmoot van de
beschikbare software. Langzamerhand geraakten ook de didactici geïnteresseerd
in het medium en de recente vloedgolf van uiterst krachtige PC's in de modale
huiskamers creëerde plotseling een interessante markt zodat ook uitgevers en
software-firma's interesse kregen in de ontwikkeling van taalleerpakketten. Er
kwamen nieuwe, beter doordachte leerprogramma's op de markt. Maar daar
bleef het niet bij. Stormachtige ontwikkelingen op het gebied van PC's en
compact discs (CD's) maken het nu ook mogelijk beeldscherm met spraak te
combineren. De eerste taalcursussen op interactieve CD (CDi) zijn ondertussen
gecommercialiseerd. De ontwikkeling gaat zo snel dat de consument die niet
meer kan volgen. Het lijkt daarom nuttig een tussentijdse stand van zaken op te
maken zodat docenten een indruk krijgen van wat er zoal mogelijk is met die
veel geprezen computer.
Aan de hand van een bespreking van enkele programma's voor het leren van
Nederlands als vreemde taal zal ik proberen enig inzicht te bieden in de
mogelijkheden van de computer in het vreemde-talenonderwijs. Maar vooraf is
het nodig vanuit didactisch standpunt de specifieke mogelijkheden van de
computer te bekijken om vervolgens de criteria te kunnen vaststellen waaraan
een goed computerprogramma moet beantwoorden.
Laat ik beginnen met te stellen dat ik niet geloof in de vervanging van de leraar
door een computerleergang. Hoe goed zo'n computerleergang ook gestructureerd is, hoezeer die ook inspeelt op het eigen leerritme van de leerder en hoe
mooi het gepresenteerde materiaal ook is, nog altijd blijft de PC waarop de
leergang draait een zielloos apparaat dat met al zijn geavanceerde
programmatuur niet de motiverende en persoonlijke steun kan bieden die een
enthousiaste leraar geeft. Wel geloof ik dat met de toenemende kwaliteitsverbetering van de leerpakketten het zeer wel mogelijk is de computer vaker dan
nu het geval is in te schakelen in het door de leraar gestuurde leerproces. En het
is beslist ook nuttig om de computer in te schakelen bij remediërend onderwijs,
daar waar op een of ander vlak in de taalverwerving (spelling, woordenschat,
grammatica) lacunes worden vastgesteld die het volgen van het klassikale
programma bemoeilijken. Daarmee heb ik meteen drie verschillende manieren
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genoemd waarop de computer kan worden ingezet: als autonome leergang, als
geïntegreerd onderdeel van de cursus en als remediërende aanvulling. Het is
goed die drie toepassingen duidelijk van elkaar te blijven onderscheiden.

Specifieke mogelijkheden van de computer
Zoals gezegd blijft mijn geloof in de computer voorlopig beperkt tot de twee
laatste toepassingen, ook al omdat langere sessies voor het computerscherm bij
veel leerders tot irritatie en verveling leiden. Ze zijn individueel bezig voor hun
eigen machine en de groepsdynamiek van een talenklas waarin vrij
gecommuniceerd kan worden, waarin momenten van intensief werken
afwisselen met periodes van ontspannen communicatie, waarin het leren
bevorderd wordt door de vrije interactie, ontbreken ten enenmale. Dit soort
egotripperij op de PC kan wel enigszins ondervangen worden door de leerders
in tweetallen te laten werken, dan ontstaat er vanzelf discussie en overleg en
wordt het leerproces door de interactie geintensifieerd.
Toch denk ik dat computerprogramma's nog het nuttigst zijn als hulpmateriaal.
Maar dat hulpmateriaal moet dan optimaal worden ingezet en dat betekent dat
de docent zich goed moet realiseren wat de specifieke mogelijkheden van de
computer zijn. Het is in dit verband wellicht nuttig een lijst te maken van de
specifieke mogelijkheden van de computer, d.w.z. van die mogelijkheden waarin
de computer zich onderscheidt van traditioneel leermateriaal of van de leraar.
Die lijst ziet er voor mij als volgt uit:
1. De computer past zich aan aan het individuele leerritme van de leerder:
elke leerder kan zelfstandig en in zijn eigen tempo werken.
2. De computer is oplettender, consequenter, geduldiger en beschikbaarder
dan welke leraar ook: de computer wordt niet zenuwachtig, windt zich niet
op over `stomme fouten' en blijft onverstoorbaar consequent.
3. De computer kan op elk moment voor corrigerende terugkoppeling zorgen,
in de vorm van `het juiste antwoord', maar ook in de vorm van tips,
opmerkingen of toelichtingen die het leerproces in de goede banen sturen.
4. De computer maakt het de leerder mogelijk zoveel te oefenen als die zelf
wenst.
5. De computer kan ook als vraagbaak fungeren. De leerder kan op elk
moment hulp inroepen. In subroutines en aparte bestanden kan hulp van
verschillend niveau beschikbaar gesteld worden die de leerder op elk
moment in het leerproces kan oproepen.
6. De leerprogramma's kunnen zeer flexibel gemaakt worden en aangepast
aan individuele behoeften door het gebruik van niveaus (moeilijkheidsgraden), differentiëring in het gebruik van repetitie (b.v. volgens cumulatieve
scoresystemen of van fout gemaakte items), variatie in het verschaffen van
tips en aanwijzingen.
7. De computer kan permanent de prestatie van de leerder analyseren en op
grond van die analyse de verder te presenteren oefeningen programmeren.
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8. De computer kan de leerder inherent motiveren door de toepassing van
competitieve scoringstechnieken of door uitdagingen in spelvorm.
9. De computer kan allerlei snel toegankelijke hulpbestanden (spellinggids,
woordenboek, etc.) beschikbaar houden, die anders slechts via tijdrovend
woordenboek- of grammaticagebruik consulteerbaar zijn.
10. Ten slotte kan de computer allerlei informatie betreffende het gedrag van
de leerder opslaan en bijhouden die zowel voor de leraar als voor de
leerder een betrouwbaardere evaluatie van de leerprestatie mogelijk maakt.
Die informatie betreffende het leergedrag (registratie van fouten die het
vaakst voorkomen, van oefeningen die nooit fout gemaakt worden, van
hulp die steeds opnieuw gevraagd wordt) kan overigens ook dienen voor
een optimalisering van de leerprogramma's.
Op grond van deze lijst is het nu mogelijk de kwaliteit van de aangeboden
programmatuur beter te beoordelen. Programma's die optimaal gebruik maken
van de hiervoor genoemde specifieke mogelijkheden beantwoorden beter aan
hun doel dan programma's die alleen overdoen wat ook door het klassieke
oefenboek of door de leraar kan worden gedaan. Dit lijstje zal dan ook als
keurkaart dienen bij de beoordeling van de programmatuur die ik hierna ga
bespreken.
Vooraleer ik daartoe overga, wil ik nog een onderscheid aanbrengen dat de
docent m. i. moet kennen om met verstand van zaken een keuze te kunnen doen
uit het aanbod van educatieve software. Ik zou ruwweg een verschil willen
maken tussen enerzijds `auteurssystemen' of `raamwerkprogramma 's' (authoring systems of template systems) en anderzijds `gesloten systemen' (closed
systems).

Gesloten systemen
Gesloten systemen zijn volledig op zichzelf staande programma's waarin zowel
het materiaal (het bestand) als de oefenvormen vastliggen. De docent of leerder
kan op geen enkele manier tussenkomen in het programma en ook de inhoud
waarmee het programma werkt, ligt vast. Het voordeel van . dergelijke
programma's is dat de inhoud zorgvuldig geselecteerd kan worden en progressief
opgebouwd. Er kan bij voorbeeld een oefenbestand in worden verwerkt van de
duizend nuttigste woorden van het Nederlands, met daarbij aangepaste
oefenvormen. Het nadeel van dergelijke programma's is dat ze losstaan van
wat de leraar in de les doet en dat de inhoud niet kan worden aangepast aan de
specifieke behoe ften die opduiken in de loop van het leerproces.
Auteurssystemen
Auteurssystemen of raamwerkprogramma's zijn open programma's met
voorgemodelleerde oefenvormen waarin de docent zijn eigen materiaal kan
stoppen. De docent hoeft daartoe niet te kunnen programmeren; het enige wat
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hij hoeft te doen is een tekst ingeven of oproepen uit zijn tekstverwerker en die
invoeren in het raamwerkprogramma. Dat progamma zal er dan een oefening
of les van maken. Soms reserveert men de term raamprogramma voor lineaire
programma's die maar een oefenvorm hebben (b.v. de gatentekst) en gebruikt
men de term auteursprogramma voor meer vertakte oefensets die verschillende
oefenvormen in een hiërarchisch gestructureerd menu bevatten.
De types programma's die het vaakst beschikbaar zijn in auteurssystemen zijn:
het cloze-programma met optionele blankverdeling, het zogenaamde
`tekstreconstructie'-programma waarin een tekst moet worden gereconstrueerd
op basis van een scherm bestaande uit streepjes en interpunctie, en het
anagram-mengprogramma dat de letters van de woorden verwisselt zodat er
anagrammen ontstaan. Daarnaast bestaan er ook raamprogramma's voor
meerkeuzevragen, open vragen, etc. Het is wellicht nuttig hier van elk van die
raamwerkprogramma's een kort voorbeeld te geven.
Het clone-programma maakt van een willekeurig ingevoerde tekst een
gatentekst. Meestal kan de docent zelf aangeven welke blankverdeling hij
wenst: b.v. een blank om de 3, 4, 5, 6 ... woorden, of voor elk laatste woord van
de zin. Op het scherm krijgt de leerder dan een tekst van de volgende vorm:
Omstreeks drie ... vannacht is ... in de ... van Antwerpen ... uitgebroken
in ... groot sportcentrum. ... het hele ... is in ... vlammen opgegaan.
(blankverdeling: 3)
Sommige cloze-programma's maken het ook mogelijk de gaten alleen te laten
vallen op voorzetsels, werkwoorden of substantieven. Weer andere bieden de
mogelijkheid C-tests aan te maken (C-test = weglating van telkens de tweede
helft van elk tweede woord; cf. Beheydt 1988:155 en 165)
Een tekstreconstructieprogramma (zie b.v. Weijdema 1988) zet de leerder voor
een scherm met een titel en verder alleen maar streepjes, spaties en interpunctie.
Elk streepje staat voor een letter. Telkens wanneer de leerder een woord raadt,
wordt het automatisch ingevuld op zijn juiste plaats. Van de tekst MOORD
hieronder heeft de leerder al drie woorden gevonden (Weijdema 1988:643)
MOORD

Storyboard

Words found: 3/62

Ik
de
-- -------- -------- -- ------ , - De
- de

--

- - een------

--. De - - de
F1:letter
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«
: --

F2:woord F3:tekst
F4:score
Raad een woord:

1)

F5:intro
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Het anagram-mengprogramma verhaspelt de woorden van een ingevoerde
tekst tot anagrammen. Een kort voorbeeld toont wat het resultaat op het scherm
is:
ovor ed urde avn mjnj remak snodt ene gtero pinat

Dit soort programma steunt op de gedachte dat kleine woordjes al snel geraden
kunnen worden (lidwoorden: een, de, het; voorzetsels: voor, van, etc;
voornaamwoorden) en dat de rest van de tekst zich dan op basis van
raadstrategieën laat reconstrueren.
Meerkeuzeprogramma's stellen de docent in staat zelf meerkeuzevragen te
maken bij teksten of gewoon als grammatica- of woordenschattoets. De sleutel
met de correcte antwoorden tikt de docent dan zelf.
Auteursprogramma's hebben het voordeel dat de docent zelf voor de aangepaste
didactische inhoud kan zorgen: teksten en oefeningen toegesneden op het
niveau en de interesse van zijn studenten. De nadelen van auteursprogramma's
zijn echter dat het vaak moeilijk is geschikte teksten te vinden voor de systemen.
De voorgemodelleerde oefenvormen geven soms merkwaardige resultaten: de
gatenteksten zijn of te moeilijk of te gemakkelijk en de weggelaten woorden zijn
veelal niet te raden op grond van de context. Bovendien is het tikken van
teksten een arbeidsintensief en tijdrovend werk dat een goede voorbereiding
vraagt. In tekstverwerkers opgeslagen teksten kunnen vaak slechts door ervaren
PC-gebruikers in de raamwerkprogramma's ingevoerd worden. Aanvankelijk
dacht men dat auteurssystemen langzamerhand de gesloten systemen zouden
gaan vervangen. Nu blijkt dat goedgemaakte gesloten systemen vooral voor
aanvullend oefenmateriaal, voor woordenschatverwerving, voor spelling- en
grammatica-oefeningen bijzonder nutt ig blijven.
Wat is er nu zoal voor het leren van Nederlands beschikbaar? Eigenlijk al heel
wat en het is niet mijn bedoeling hier een volledig overzicht te bieden. Dat zou
binnen het bestek van dit artikel niet haalbaar zijn. Wel zal ik proberen een
aantal exemplarische programma's wat van naderbij te bekijken en verder zal ik
af en toe verwijzen naar mij bekend materiaal.

1. Gesloten programma's
Bij de gesloten programma's zijn er eigenlijk verschillende types te
onderscheiden. Er zijn programma's die zich speciaal op woordenschat richten,
er zijn er die op grammatica of op spelling oefenen en er zijn programma's die
specifiek op één leergang aansluiten; deze laatste worden ook wel eens boekplus programma's (Hurkmans) genoemd omdat ze vaak exclusief bedoeld zijn
als aanvulling bij een leerboek.
Wat de gesloten woordenschatprogramma's betreft, is er op het elementaire
niveau het programma Context (L. Beheydt ) dat gebaseerd is op de duizend
nutt igste woorden van het Nederlands zoals die te vinden zijn in het Elementair
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Woordenboek Nederlands (L. Beheydt & T.Wieers). Voor elk van die duizend
woorden zijn in het programma telkens twee pregnante contexten opgenomen
die uitsluitend bestaan uit woorden die ook weer uit dit basisbestand komen. De
leerder kiest bij het begin van de oefensessie het niveau waarop hij wil oefenen (I
tot IV) en het aantal oefeningen dat hij wil maken. Voor elk woord krijgt de
leerder twee zinnen aangeboden waaruit het bedoelde woord is weggelaten.
Het is de bedoeling dat de twee zinnen samen ondubbelzinnig en dwingend
hetzelfde woord oproepen. De leerder moet het in te vullen woord in eerste
instantie door raden en vergelijken van de contexten zien te vinden. Zo bij
voorbeeld krijgt de leerder als item op het scherm:
Welk woord ontbreekt in de volgende zinnen:
In de keuken staat een houten ... met vier stoelen.
We zi tten net aan ... om te eten.
******************************************************

* DRUK H ALS U HULP NODIG HEBT *
******************************************************

Tik het juiste woord in:
Ook als de eerste zin niet ondubbelzinnig en dwingend het bedoelde woord
oproept, dan dwingt de vergelijking met de tweede onontkoombaar tot de keuze
van dat ene bedoelde woord. Bovendien moet de leerder rekening houden met
syntactische en morfologische aspecten om de juiste keuze te maken.
Als de leerder i.p.v. tafel, het woord kast kiest in de eerste zin, dan komt hij in
de problemen in de tweede zin omdat - semantisch - men niet aan een kast zit
om te eten, maar ook omdat - syntactisch - kast niet zonder lidwoord kan
worden gebruikt na een voorzetsel. (Voor de leerpsychologische en linguïstische
achtergrond bij dit programma: zie Beheydt 1986.)
Als de leerder aan die twee zinnen niet voldoende steun heeft om het bedoelde
woord te vinden, kan hij via de H-toets Hulp inroepen en krijgt hij nog een
derde zin. Lukt het daarmee nog niet, dan kan hij extra-hulp krijgen via de Htoets. Die extra-hulp bestaat uit de eerste le tter van het te raden woord plus
zoveel streepjes als er le tters ontbreken (t - - - -). Op die manier krijgt de leerder
dus individueel gedifferentieerde hulp. Maakt de leerder alleen spelfouten (b.v.
taffel,
f el, tavel, taafel)
el) dan zegt de computer `bijna goed', d.w.z. u kent het woord
wel, maar u spelt het verkeerd. Er is ook aan corrigerende feed-back gedacht.
Na twee foute pogingen krijgt de leerder automatisch het correcte antwoord.
Context is een gesloten programma dat uitsluitend op woordenschat gericht is.
Het programma is los inzetbaar bij elke cursus op elementair niveau en is
bedoeld als aanvullende woordenschatoefening. Dit programma werd in 1986
op Expo-Langues-Paris bekroond met de "mention spéciale du jury pour les
mérites didactiques".
Een gelijksoortig programma dat zowat 2000 woorden beslaat, is Woorden in
Context. Dit programma dat eigenlijk wat onfris gekopieerd is van Context,
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heeft het nadeel dat die ene toetsvorm die voor 1000 woorden nog net kan,
voor 2000 woorden eigenlijk te stereotiep wordt. De auteurs hebben jammer
genoeg niet de moeite genomen naar meer variatie in de toetsvorm te zoeken
voor dit grotere bestand.
Recent is er voor woordenschatverwerving Nederlands als vreemde taal nog een
programma bijgekomen. Dat programma heet WoordSleutel en is ontworpen
door de Universitat-GH-Duisburg in het kader van een Lingua-programma. Het
omvat zo'n 3500 woorden basiswoordenschat die over verschillende thematische
velden verdeeld zijn. De leerder kan twee verschillende wegen volgen. Hij kan
thematisch leren en dan krijgt hij net zoals in het Context-programma twee tot
vier pregnante contexten. Hij kan echter ook tekstgebonden leren, d.w.z. dat
hij de woordenschat leert uitgaand van teksten. Het programma omvat een
uitvoerig en gevarieerd oefengedeelte dat niet alleen de woorden maar ook hun
grammaticale gedrag (woordgeslacht, werkwoordsvormen) in de oefeningen
betrekt. Ik heb het programma nog niet zelf kunnen uittesten op de PC en moet
me dus noodgedwongen beperken tot de informatie uit de aanbiedingsfolder.
Maar zoals het nu is voorgesteld lijkt het mij bijzonder interessante perspectieven
te bieden.
Ook afzonderlijk inzetbaar, maar op een gevorderd niveau is de zeer degelijk
gestructureerde computercursus Grammatica op maat van J. Ansems en L. van
den Munkhof. Deze cursus is niet een systematische leergang met teksten,
grammatica en woordenschatoefeningen, maar veeleer een remediërend
vervolmakingspakket op het gebied van woordenschat, morfologie en syntaxis.
Het richt zich primair op anderstaligen in het hoger onderwijs aan wie de
finesses van het Nederlands nog wel eens ontgaan. Grammatica op maat
bestaat uit drie systematisch opgezette modules. De module Woordenschat op
maat biedt uitgebreide oefeningen op vaste voorzetsels en idiomatisch
taalgebruik. De oefenvorm is heel simpel. Een voorbeeldscherm over het
gebruik van vaste voorzetsels illustreert dat duidelijk:
Vaste voorzetsels en werkwoorden A-N [ I Algemene toets
aandringen= druk uitoefenen
De vakbonden dringen aan ... betere arbeidsvoorwaarden
U typt het voorzetsel in. U bevestigt met <Typefouten verbetert u met DEL / BACK SPACE
[ I F2 Menu [ I F6 Stop [ I
Op dezelfde manier kan ook geoefend worden op betekenis van idiomatische
uitdrukkingen zoals "hemel en aarde bewegen" of "de proef op de som nemen" .
Foutief beantwoorde vragen worden opgeslagen in een lijst en na de oefenronde
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kan de leerder die lijst opvragen op het scherm of laten afdrukken. In een
herhalingscyclus worden de fout beantwoorde items opnieuw aangeboden,
maar nu in andere contexten. Zo wordt er dus gedifferentieerd volgens de
individuele behoeften.
Grammatica op maat heeft ook nog een morfologische module waarin
werkwoordsvormen, lidwoordgebruik en voornaamwoorden geoefend worden
en een syntactische module waarin woordvolgorde, het gebruik van er,
samengestelde zinnen aan bod komen. Dit grammaticale deel van de
computercursus is veel systematischer dan het woordenschatgedeelte. Per
onderwerp worden de regels beknopt uitgelegd. Het leerproces wordt hier zeer
duidelijk gestructureerd. Eerst bestudeert de leerder de regels. Vervolgens maakt
hij een algemene toets. Bij elke vraag krijgt hij het juiste antwoord te zien en
kan hij desgewenst gerichte uitleg vragen. Bovendien kan hij tijdens het maken
altijd even de bijbehorende theorie raadplegen. Ook hier weer volgt een
geïndividualiseerde hertoets over foutief beantwoorde items.
Grammatica op maat lijkt mij een bijzonder nuttig remediërend en aanvullend
computerprogramma voor gevorderde leerders. Bovendien is het een zeer
gemakkelijk hanteerbaar programma. Hier loopt werkelijk niets fout: duidelijke
en overzichtelijke schermen, alle nuttige informatie op het scherm, grote
flexibiliteit in het gebruik, permanente afbreekmogelijkheid. Kortom, een vlot
lopend en bruikbaar gesloten programma.
Behalve dit soort gevarieerde gesloten programma's zijn er ook beperkte
programma's op de markt die b.v. alleen maar de werkwoordsspelling toetsen :
Werkwoordsvorm (Dainamic Van In), DeeTee (Wolters) of Taalstappen) (NIB).
Als typisch voorbeeld van een boek-plus programma zal ik nader ingaan op de
cursistenprogramma's bij de Delftse methode Nederlands voor buitenlanders
van F. Montens en A. Sciarone. Die programma's sluiten exclusief aan bij het
bekende Delftse lesmateriaal. Het zijn er vijf: Vertaal, Tekst, Oefen, Oe f en f en
Luister.
Vertaal bevat een bestand met alle teksten uit het cursusboek. Met dit
programma kan de cursist een willekeurige tekst oproepen, er doorheen lopen
met de pijltjestoetsen en de vertaling van een willekeurig woord opvragen door
op ENTER te drukken. Is dat woord al in eerdere teksten voorgekomen, dan
verschijnt de oorspronkelijke context waarin het voorkwam plus de vertaling. Is
het een nieuw woord, dan verschijnt alleen de context. Dit programma is dus
geen echt oefenprogramma, maar een soort controletoets. Zelf vind ik dit niet
zo nuttig: ik lees liever de teksten in een boek. Een computer is niet zo geschikt
om teksten te lezen.
Het programma Oefen is niets anders dan een bestand met alle oefeningen uit
het boek. Het zijn allemaal invuloefeningen en van de in te vullen woorden
wordt de eerste letter gegeven. De cursist vult het juiste woord in op de plaats in
de zin waar het thuishoort. Hij kan vlot door de oefening heenlopen:
antwoorden overslaan, terugkeren, zelfcorrecties aanbrengen, tussentijds
afbreken, etc. In feite is ook dit onderdeel slechts een herhaling van het
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oefenmateriaal in het boek, met dit verschil dat het programma terugkoppeling
bezorgt. Het programma is m.i. niet zo nuttig.
Iets bruikbaarder is het programma Tekst waarmee de cursist eigen gatenteksten
kan construeren bij bestudeerde teksten. Zodoende kan hij nagaan in hoeverre
hij de bestudeerde teksten kent.
Deze drie toetsvormen zitten samen op één privé verkrijgbare diskette die
fl .150,- kost. Wie echter een krachtig en didactisch verfijnder taalleerprogramma
wenst, moet het veel duurdere pakket met de Oefenf aanschaffen (f1.750,-).
Dat Oefenf is inderdaad een bijzonder ingenieus oefenprogramma dat zeer
uitvoerig commentaar en feedback geeft ... tenminste op papier. Op papier
geeft het programma feedback op drie niveaus: 1. op het niveau van de hele
oefening geeft het via help-toetsen de vervoeging van werkwoorden; 2. op het
niveau van elk afzonderlijk item geeft het via help-toetsen voltooide deelwoorden
of verleden tijden ; 3. bij individuele fouten geeft het feedback over foute spelling
of over morfologische fouten. Bovendien kan de cursist via een Index een
overzicht krijgen van de volledige grammatica, alle teksten en woordenlijsten
van de Delftse methode. Op papier is dat prachtig. Dat blijkt ook uit het
afgedrukte scherm in de folder.

DEMO De Delftse Methode

'Spelling 11
L -- --

Wij / oorsen___ nu in Nederland. Wij /spr

Nee, dat is niet goed.
Kijk naar de volgende voorbeelden:

jij al lang i

- lk leer Nederlands

Berland. IW_

- Wij leren Nederlands

-_ ,

nog

Nederlands. Wij ^k,
nog geen Nederlands. Wij
Nederlands. hij /kr,
Nederlandse les. Wie /k
beetje Nederlands? lk, ik /k,
al een beetje
Anita /k,
ook al een beetje Nederlands. Wij
we
een paar maanden in Nederland. Daarom /begr
beetje Nederlands.

al een beetj

- Jij woont in Nederland

_ - -_-R

groot
deur

talen
u.Jnen
grote
d re

nan
stop
kop

Stoppen
koppen

taal
W0011

m,u7^ien

ik geef
geven
brieven een brief

il

- Jullie wonen ook in Nederland

item 1 op 17 items
\\, F2:tekst

2

goed: 1

i

F3:leren, werken

figuur 3
Maar de demo-diskette die EUROCALL mij van dit programma bezorgde, liep
heel stroef. Vooreerst kon ik geen enkele keer de beschikbare feedback
oproepen. Bij een fout blokkeerde het hele programma en kreeg ik midden
door mijn scherm de voor de gewone gebruiker raadselachtige zin: "File already
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open in line 0 of module OEFENG" . Het enige wat ik kon doen was
terughoppen naar het systeemmenu en weer van voren af aan beginnen om bij
de eerstvolgende fout weer te crashen. Erg ontmoedigend was dat. Ik kan
alleen maar hopen dat de docent die de echte diskette koopt, niet in dezelfde
ontgoochelende misère terechtkomt.
2. Raamwerkprogramma's of auteursprogramma's
Raamwerkprogramma's waarmee de docent oefeningen kan maken voor zijn
specifieke doelgroep zijn uiteraard erg nuttig, maar vergen nogal wat werk. Als
men zijn teksten niet via een scanner kan invoeren in de tekstverwerker, is men
verplicht elke tekst helemaal in te tikken.
Er zijn al heel wat raamwerkprogramma's op de markt, gaande van heel
simpele, enkelvoudige programma's die slechts één oefenvorm bevatten (b.v.
maken van gatentekst: in de CLOZE van de Delftse methode) tot en met
bijzonder fraaie en krachtige analyseprogramma's als PARADISE .
Ik zal mijn bespreking alweer beperken tot die programma's die exemplarisch
zijn voor een bepaald bruikbaar soort.
Vooreerst zijn er tekstreconstructieprogramma's. In Nederland zijn de bekendste
DOKA en VERHAAL (Hogeschool Holland). In DOKA kun je met de werkpunt
(cursor) op een bepaalde plaats in de tekst gaan staan en een woord intikken.
Als dat woord correct is, laat Doka het staan, anders wordt het verwijderd. Je
kunt ook bepaalde letters of woorden `kopen': Doka vult die dan in op elke
plaats waar ze voorkomen. VERHAAL is een gelijksoortig programma, maar
daar hoef je niet op de juiste plek te gaan staan bij het raden van de woorden: je
tikt een woord in en automatisch wordt het ingevuld op elke plaats waar het
moet voorkomen. De docent kan teksten (max. 19 regels!) invoeren via de
SCHRIJFoptie in het hoofdmenu.
Behalve de tekstreconstructieprogramma's zijn ook meerkeuzeprogramma's erg
handig. Het door SLO beschikbaar gestelde CALIS is daar erg goed voor,
vooreerst omdat het werkt via courante tekstverwerkers (o.a. Wordperfect) en
omdat je er even gemakkelijk teksten met meerkeuzevragen kunt mee ingeven
als grammatica-oefeningen die louter uit meerkeuzevragen bestaan (Stoks 1988).
Een bijzonder krachtig en ingenieus programma is het programma PARADISE.
(Van In) waarmee zelfgekozen teksten kunnen worden ingevoerd waarbij dan
verklaringen uit databanken kunnen worden opgeroepen en oefeningen kunnen
worden gegenereerd. De docent kan een tekst intikken of oproepen uit zijn
tekstverwerker. Bij het opslaan van de tekst vindt er automatisch een
morfologische analyse plaats die elke verbogen of vervoegde vorm naar zijn
woordenboekvorm(en) terugbrengt en terzelfdertijd de woordsoort(en) en de
grammaticale vorm(en) van elk woord vaststelt (b.v. geolied > oliën, werkwoord,
zwak voltooid deelwoord; tafeltjes > tafel, zelfstandig naamwoord,
verkleinwoord, meervoud). Zo kunnen voor het Nederlands nagenoeg 300.000
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tekstwoorden tot 50.000 grondwoorden herleid worden. Bij elk woord uit de
tekst kan op ieder moment verklarende informatie opgevraagd worden (b.v.
voorbeeldzinnen, vertalingen, woordenboekdefinities). Op basis van de
morfologische analyse kunnen met PARADISE specifieke selecties voor
doelge richte oefeningen uitgevoerd worden: b.v. alle werkwoorden in de infinitief
(enige handmatige bijstelling is wel nodig, omdat Paradise sommige substantieven
ook als infinitieven zal herkennen :b.v. de kaarten t.o. wil kaarten). Die
kunnen dan vervangen worden door blanco invulruimten, en eventueel kan men
nog kiezen om de geselecteerde woorden bovenaan in een kader te zetten. Na
het handmatige opschonen van de tekst krijgt men dan de volgende oefening,
die men eventueel kan bewaren :
worden combineren selecteren kunnen behoren

Vul de bovenstaande infinitieven op de juiste plaats in
De gebruiker kan de woorden uit de tekst
die tot de
met een selectie op
en die selectie
woordenlijsten
selecties
woordsoorten. Ook volgens mathematische principes
, zoals de selectie van ieder n-de woord voor Clozegemaakt
oefeningen.

Een interessante optie in PARADISE is de V-NEDBAS waarmee men de
moeilijkheidsgraad van teksten kan vaststellen, omdat de PC aangeeft hoeveel
procent van de tekst uit de 2000 frequentste woorden van het Nederlands
bestaat.
De vele selectiemogelijkheden (woordsoort, woordvorm) en de combineerbaarheid met elektronische woordenboeken, eigen databestanden en oefenvormen
(gatenteksten, cloze-oefeningen, meerkeuzeclozes etc.), maakt dit PARADISE
tot een paradijs voor de creatieve, maar toch ook wel handige en linguistisch
beslagen docent-PC-gebruiker.
Met dit overzichtje heb ik de meest gangbare types taalprogramma's aan de
orde gesteld. Ik heb mij voorlopig wel nog onthouden van een bespreking van
programma's die spraak combineren met de PC. Het programma LUISTER van
de Delftse methode draait b.v. op een PC met een `prijzige' geluidskaart. Dit
programma kiest een willekeurige passage uit een tekst, laat die éénmaal horen
en laat vervolgens telkens één zin ervan horen die de cursist moet intikken. Nog
verfijnder zijn de recente interactieve CD-programma's voor talen. Philips is
volop aan de ontwikkeling bezig van taalleergangen waarbij teksten, gesproken
woord, filmfragmenten, plaatjes op een compact disk worden opgeslagen die de
Teerder vervolgens op zijn gewone CD-speler en televisie door middel van een
muis op een interactieve manier kan gebruiken. Voor Nederlands heeft deze
Nederlandse firma jammer genoeg nog geen materiaal ontwikkeld.
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Van partikels tot fraseologismen
Kroniek van de taalkunde
Joop van der Horst (Amsterdam)

Het afgelopen jaar zijn er verschillende studies over het Nederlands verschenen,
geschreven door niet-Nederlandstaligen. Dat is verheugend, want het bewijst
eens te meer dat de belangstelling voor het Nederlands zich niet beperkt tot
Nederland en België. Omgekeerd kunnen deze boeken, geschreven in het
Engels respectievelijk het Duits, een grote rol spelen voor diegenen buitengaats
die wel belangstelling hebben maar onze taal niet machtig zijn. Kortom, bij
uitstek boeken die in NEM bespreking verdienen. ik noem er drie.
Het eerste dat hier aandacht verdient, is An Introduction to Middle Dutch van
Cole tte M. van Kerckvoorde (uitg. Mouton/De Gruyter, Berlijn 1993; ISBN 311-013535-3). In 22 hoofdstukken behandelt Van Kerckvoorde aan de hand
van een twintigtal tekstfragmenten de voornaamste kenmerken van het
Middelnederlands. Het boek is voorzien van een goede inleiding, een bibliografie
en een glossarium Middelnederlands/Engels op alle in de teksten voorkomende
woorden. Lastige passages worden goed verklaard en de behandeling van de
grammatica is uitstekend gedoseerd over de hoofdstukken. Het is bruikbaar
zowel onder leiding van een docent als bij zelfstudie. Mevrouw Van Kerckvoorde
heeft hiermee de studie van het Middelnederlands in het buitenland dan ook een

grote dienst bewezen. Nooit eerder was het Middelnederlands zo toegankelijk
gemaakt voor Engelstaligen. En ik voeg er graag aan toe: tegelijkertijd zo
grondig en zo interessant. Het ware te wensen dat alle Nederlandstalige
neerlandici dit alles in hun mars hadden.
Het tweede boek dat in dit verband genoemd moet worden, is de Gesch ich te
der niederlandischen Sprache van Herman Vekeman en Andreas Ecke (uitg.
Peter Lang AG, Bern etc. 1993; ISBN 3-906750-37-X). Er zijn de laatste jaren
verschillende boeken verschenen over de geschiedenis van het Nederlands,
waaronder Marijke van der Wal, Geschiedenis van het Nederlands (Utrecht
1992), J.M. van der Horst & F. Marschall, Korte geschiedenis van de
Nederlandse taal (3de druk Amsterdam 1992) en J.W. de Vries, R. Willemyns
& P. Burger, Het verhaal van een taal: negen eeuwen Nederlands (Amsterdam 1993). Maar voor wie het Nederlands niet machtig is, bestond tot dusverre
alleen maar de (overigens voortreffelijke) brochure van Omer Vandeputte, door
de Stichting Ons Erfdeel in verschillende talen uitgegeven. De genoemde
werken zijn in meerdere of mindere mate geschreven voor een ruim publiek van
geïnteresseerde lezers; het boek van Vekeman en Ecke daarentegen is echt een
studieboek: degelijk, uitvoerig en met een heel uitgebreide bibliografie. Er zullen
buiten Nederland en België niet veel universiteitsbibliotheken zijn die ook maar
het merendeel der genoemde publikaties in huis hebben. De behandeling is
tamelijk traditioneel: externe geschiedenis, klankleer en morfologie, en
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nauwelijks syntaxis. Maar dat is bij de huidige stand van de neerlandistiek (het
boek van Van der Wal uitgezonderd) niemand kwalijk te nemen. Een belangrijke
aanwinst in ieder geval.
Het derde boek "van buiten af" is Syntactic Change in Germanic; aspects of
language change in Germanic, with particular reference to Middle Dutch
van Kate Burridge (uitg. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1993; ISBN
90 272 3589 9/ 1-55619-146-4). Geen boek voor wie het Middelnederlands
wil leren kennen (ook al bevat het als bijlage een schets van de Mnl. grammatica
van 20 bladzijden), maar voer voor de vakman. (Er is in Nederland een trend om
hier vakmens te schrijven, om vrouwelijke onderzoekers niet te discrimineren.)
Burridge heeft een groot corpus Middelnederlandse en 16de- en 17de-eeuwse
teksten onderzocht op de volgorde van centrale zinsdelen als subject en
werkwoord, en op het gebruik van negaties. Het materiaal is afkomstig uit
Brabantse en Hollandse teksten van ca. 1300, 1350, 1400, 1450, 1500,
1550, 1600 en 1650, alles voorbeeldig uitgesplitst. Daardoor komen niet
alleen verschillen aan het licht tussen "Noord" en "Zuid", maar vooral ook
ontwikkelingen in de betreffende periode. Ieder die wel eens vergelijkbaar
corpusonderzoek gedaan heeft, heeft weet van de talloze uitzonderingen, de
moeilijke gevallen en de onbegrijpelijke passages. Burridge gaat er secuur mee
om, en bespreekt niet alleen de tendensen maar ook de problematische
gegevens. In overzichtelijke tabellen worden de uitkomsten van haar tellingen
samengevat. Zij betoogt dat de woordvolgorde in het Middelnederlands primair
pragmatisch bepaald werd, terwijl het latere Nederlands een meer syntactisch
bepaalde volgorde vertoont. Veel van de door haar opgemerkte veranderingen
in de periode 1300-1650 lijken inderdaad goed te verklaren als men haar
stelling accepteert. Uiteraard hebben de gevonden getallen in de tabellen maar
betrekkelijke waarde: bij enigszins andere telcriteria krijgen we andere getallen
te zien. Burridge is zich daarvan bewust. Maar ook al gaan de uitkomsten met
enige onzekerheid gepaard, het valt niet te ontkennen dat Burridge veel en erg
interessante gegevens aandraagt, en dat haar voorstel voor een verklaring
serieuze overweging verdient. Burridge (1993) zal nog lang een standaardwerk
zijn bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse woordvolgorde.
De Nederlandse taalwetenschap, hoe divers ook in haar uitgangspunten, haar
stromingen en scholen, lijkt het ten minste over een ding eens te zijn: partikels
zijn interessant. De laatste jaren wordt er verrassend veel onderzoek gedaan
naar woordjes als maar, nu, toch, pas, al, soms, wel, dan enz. En niet alleen
verrassend veel, maar ook vanuit verrassend verschillende optiek. Het zijn
semantisch moeilijk grijpbare woordjes, getuige het gebruik in zinnen als
(1) Ze was pas veertien toen ze trouwde.
(2) Ze was pas veertien.
(3) Pas toen ze 53 was, trouwde ze.
In zin (1) lijkt pas aan te geven dat de spreker haar rijkelijk jong vindt om al te
trouwen; in zin (3) daarentegen suggereert pas dat de dame in kwestie naar de
mening van de spreker tamelijk oud is als ze trouwt. In zin (2), waar pas met
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enige nadruk wordt uitgesproken, drukt het uit dat ze "nog niet lang" veertien is.
Heeft pas in deze zinnen dezelfde grondbetekenis, of moeten we homoniemen
aannemen? Of iets daartussenin?
Wat soms betreft, kan de moeilijk te vatten betekenis gedemonstreerd worden
met een grapje van Wim Kan, aan wie eens gevraagd werd: "Bent u soms Wim
Kan?". Waarop hij antwoordde: "Nee, altijd". En verschillende toepassingen
van maar zien we in
(4) Ga jij maar `ns met me mee!
(5) Komt u maar.
(6) Ik heb maar weinig kunnen slapen.
Ook syntactisch vertonen zulke woordjes allerlei interessante eigenschappen. Zo
lijkt hun onderlinge volgorde opmerkelijk vast te liggen (Ga jij nou maar `ns
even buiten spelen; niet: `ns nou maar even, nou `ns maar even, even nou
`ns maar etc.), en sommige vertonen bijzondere relaties met aan- of afwezigheid
van negaties.
De belangstelling voor partikels komt vanuit verschillende hoeken. In de eerste
plaats is er de pragmatiek en de tekstlinguïstiek, die partikels onderzoeken om
hun onmiskenbare, volgens sommigen zelfs vitale bijdrage aan de interpretatie
van taalhandelingen. Partikels nuanceren niet alleen, maar kunnen uitingen ook
beslissend tot een andere taalhandeling maken dan op grond van de overige
woorden verwacht mocht worden. Vanuit de generatieve taalkunde zijn althans
sommige partikels hoogst interessant gebleken wegens allerlei relaties met
negaties. Dit is het onderzoek naar de zogenaamde negatief-polaire elementen.
En of dat nog niet genoeg is, heeft ook de analytische taalkunde zich op
partikels gestort; voor haar uitgangspunt dat een taal te beschrijven is in termen
van taaltekens, eenheden van vorm en betekenis, zijn partikels met hun
kameleontische betekenis uiteraard een grote uitdaging: kan er inderdaad steeds
één grondbetekenis geformuleerd worden, of is dit uitgangspunt tegen de
wereld van de partikels niet opgewassen?
Het is in deze sfeer van algemene interesse voor partikels, dat we de boeken van
Ad Fooien en Willy Vandeweghe moeten verstaan. Fooien promoveerde in
1993 bij A. Kraak op De betekenis van partikels; een dokumentatie van de
stand van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor `maar' (ISBN 90
373 0186 X). Vandeweghe promoveerde al in 1983, bij V.F. Vanacker, maar hij
heeft die (onuitgegeven) dissertatie na bekroning door de Koninklijke Academie
voor Nederlandse taal- en letterkunde nu uitgegeven bij diezelfde Academie als
Perspectivische evaluatie in het Nederlands; de partikels van de `al/nog/pas'groep, Gent 1992 (ISBN 90 72474 09 0).
Het boek van Fooien is opgebouwd uit twee delen: 1: "theoretische
verkenningen" en 2: "Maar, een exemplarische analyse". In een weldadig
aandoende rustige en duidelijke stijl behandelt Fooien in het eerste deel
achtergronden en theoretische problemen van het partikelonderzoek. Het
onderzoek naar de betekenis van maar is verdeeld in maar als voegwoord, maar
als focuspartikel en maar als modaal partikel. Tenslotte gaat hij ook nog in op de
erg interessante geschiedenis van maar, die voor het begrip van de huidige
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situatie wel eens van groot belang zou kunnen blijken.
Ook Vandeweghes boek is primair semantisch. Geleerde terminologie gaat hij
niet uit de weg, zodat het boek van Fooien beslist geschikter is als introductie in
het partikelonderzoek dan dat van Vandeweghe. Dat neemt niet weg dat ook
Vandeweghe een boeiende bijdrage heeft geleverd aan het partikelonderzoek,
ook al worden zijn feitelijke (en erg interessante) observaties soms wat
overwoekerd door zijn geleerdheid.
Beide studies, zowel die van Fooien als die van Vandeweghe, zijn strikt
taalkundig, dat wil zeggen beschrijvend en theoretisch gericht. De buitenlander
die Nederlands leert en daarbij moeilijkheden heeft met onze partikels, heeft er
weinig aan. Maar dat mag men een strikt taalkundige studie niet als tekortkoming
verwijten. Wel mag men verwachten dat het taalonderwijs aan nietNederlandstaligen zijn voordeel kan doen met onderzoek als van Fooien en
Vandeweghe.
Een ander onderzoeksgebied waar de laatste jaren een groeiende belangstelling
voor is, vormt de zogenaamde fraseologie. In de meeste soorten taalkunde is het
schemergebied tussen enerzijds de woorden en anderzijds de (vrije)
woordgroepen en de zinnen altijd wat verwaarloosd. Men erkende het bestaan
van min of meer vaste combinaties, maar wist er eigenlijk niet goed raad mee.
Men verwees zulke combinaties meestal als "uitzondering", als "bijzonder geval"
of als "idioom" enz. naar het lexicon. Niet toevallig wordt nu juist vanuit de
lexicologische hoek aandacht gevraagd voor zulke verbindingen. We moeten
dan denken aan bijvoorbeeld geen flauw idee hebben, een wandeling maken,
door het lint gaan, iemand op stang jagen, er als een haas vandoor gaan,
vlug als water, nijdig als een spin, de kat uit de boom kijken, maak dat de
kat wijs e.d. Zowel semantisch als syntactisch zijn hier al heel ongelijke
voorbeelden genoemd: sommige zijn variabel of elementen zijn weglaatbaar,
andere zijn als geheel gefixeerd; ze vertonen verschillende graden van
metaforiek, enz. Het gaat niet aan, al deze verbindingen met uiteenlopende en
ongelijksoortige graden van "vastheid" af te doen als idiomatisch en over te
laten aan de lexicograaf. Daarvoor zijn ze niet alleen te talrijk, maar ook te
belangrijk voor de taal: het is geen marginaal verschijnsel. Ook de grammaticus
zal er iets mee moeten doen. Waar wat?
Ik krijg de indruk dat er op dit moment nog geen enkele taalkundige theorie
opgewassen is tegen fraseologismen. Die indruk baseer ik op lezing van de
dissertatie van Linda P. Verstraten, Vaste verbindingen; een lexicologische
studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar fraseologismen in het
Nederlands, waarop zij 9 juni 1992 te Leiden promoveerde bij P.G.J. van
Sterkenburg (ISBN 90 5434 003 7). Want hoewel Verstraten onder leiding van
haar promotor toch enkele jaren gezocht heeft, heeft dit niets opgeleverd. Zelf is
zij positiever en ze meent in de cognitieve semantiek een bruikbaar kader
gevonden te hebben, maar dit overtuigt mij volstrekt niet. Ik denk dat zij het
taalkundige probleem schromelijk onderschat heeft: het is niet voor niets dat
eeuwen en eeuwen taalkunde steeds huiverig de fraseologismen uit de weg
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gegaan zijn. Als er al een oplossing voor gevonden kan worden, dan niet door
aansluiting bij een bestaande (en voor een ander doel ontworpen) theorie, maar
door een fundamenteel andere benadering van taal en grammatica. Dat is geen
werk voor een nijvere AIO of OIO. Ondertussen is het spijtig voor Verstraten dat
zij zich moest vergrijpen aan dit titanenwerk en een tot mislukken gedoemde
dissertatie schrijven. Het enige dat men haar zou kunnen verwijten, is dat zij zelf
volstrekt niet in de gaten lijkt te hebben de wanverhouding tussen enerzijds haar
onderwerp en anderzijds haar onnozele onderzoekinkjes. Ze heeft heel wat
fraseologismen verzameld uit de Van Dale Hedendaags Nederlands (op de kop
af 11008), maar nergens wordt duidelijk waartoe. De lezer wenste wel dat er
minder verzameld en meer nagedacht was. Er wordt ook af en toe iets geteld,
maar met die getallen wordt verder niets gedaan. Er wordt een nagenoeg
kritiekloze weergave gegeven van de prototype-ideeën van Rosch etc., waarna
deze onthutsend gemakkelijk op betekenissen worden toegepast, wat toch heus
iets heel anders is. In feite wordt zodoende het onderscheid tussen betekenis en
interpretatie willens en wetens overboord gezet. Anderzijds wordt volstrekt geen
aandacht besteed aan wat morfologen reeds over samenstellingen en hun al of
niet ge diomatiseerde betekenis te berde gebracht hebben. Toch zijn daar nu
juist in de bestaande taalkunde parallelle problemen aan de orde. Kortom, het
op zichzelf bijzonder interessante terrein van de fraseologismen ligt nog geheel
open voor toekomstige onderzoekers. (Ik heb nog geen kennis kunnen nemen
van H.J.B.M. van der Linden, A categorial computational theory of idioms,
diss. K.U. Brabant; zie Dokumentaal 23 (1994), 29.)
Goed nieuws is, dat uitgeverij Het Spectrum zijn bekende Prismawoordenboeken
herzien heeft en blijft uitgeven. Ze zijn er allemaal weer: Nederlands, Engels (EN
en NE), Frans (FN en NF), Duits (DN en ND), Spaans (SN en NS) en Italiaans (IN
en NI). In deze tijd van fusies en van zware concurrentie tussen uitgevers
verdwijnt menig goed boek van de markt doordat er commercieel geen ruimte
meer voor is. Gelukkig blijven de Prismawoordenboeken bestaan, en in het
formaat en de omvang die zo bruikbaar zijn gebleken. Natuurlijk kan men hier
en daar detailkritiek leveren en bieden ze minder dan de grote
vertaalwoordenboeken. Maar daarmee moeten ze dan ook niet willen
concurreren. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik er verrassend weinig iets
tevergeefs in opzoek. Prijs (ca. f1.15,--), formaat en inhoud zijn in zeer gunstige
verhouding. Of dat ook geldt voor de onlangs verschenen nieuwe reeks "Kleine
Prisma's" moeten we afwachten. Deze laatste boekjes zijn een stuk kleiner,
bevatten veel minder en kosten dan ook maar fl. 7,50. In ieder geval zijn het ook
sympathieke boekjes.
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De Januskop van Nederland
Kroniek van Land en Volk
Kees Snoek (Auckland)

Er wordt vaak beweerd dat Nederland door het calvinisme is gestempeld, dat
Nederlanders echte calvinisten zijn, en bij het geloofsverlies van de laatste
decennia wordt dat woord `calvinist' synoniem met minder vleiende kwalificaties
als `principenruiter' en 'betweter'. Het boek van het Duitse schrijverspaar Ingrid
en Klaus Brandenburg, vertaald onder de titel De Hugenoten en in 1992
verschenen bij De Bataafsche Leeuw (188 blz., fl. 69,90), beschrijft de
geschiedenis van de Franse protestanten, die werden uitgescholden voor
hugenoten (i.e. zwarthalzen), welke geuzennaam ze met trots zijn gaan dragen.
De bekendste hugenoot aller tijden is Jean Calvin ofwel Johannes Calvijn
(1509-1564), die `geflipte Fransman' zoals Ephimenco hem noemt. Zo geflipt
was hij niet of hij wist zich al in een vroeg stadium een goed heenkomen te
zoeken en zijn leerstellige wil op te leggen aan Genève, de stad die hem asiel
verschafte. In de eerste helft van hun boek schetsen Ing rid en Klaus Brandenburg
de geschiedenis van de hugenoten in Frankrijk. Heilige boontjes waren het niet
bepaald! Kwaad werd met kwaad vergolden. Maar het ultieme kwaad kwam van
de kant van de vorsten die in 1572 de Bartholomeusnacht op hun katholieke
geweten hadden waarin 2000 a 3000 hugenoten het leven lieten, onder wie
hun leider Gaspard de Coligny. Philips II zond zijn gelukwensen: Dat is een van
de meest vreugdevolle gebeurtenissen van mijn leven ...' (p. 47).
Het sein voor de ballingschap werd gegeven, toen in 1685 het edict van Nantes
(1598), dat een vreedzame coëxistentie van katholieken en protestanten had
beoogd, werd herroepen. In de tweede helft van het boek worden per land de
lotgevallen van de gevluchte hugenoten verteld. Wat mij nu interesseert, is de
vraag wat er in de diaspora gebeurde met hun calvinisme. Op die vraag, die in
het boek niet op systematische wijze wordt gesteld, wordt op bladzijde 122
misschien toch antwoord gegeven: `Maar de strenge calvinistische moraal
verzwakte. Het leven in de diaspora, de nederlagen in Frankrijk en de
samenwerking met andere protestantse kerken lieten hun sporen na. De leer
werd liberaler. [...1 Bovendien sloeg het gedachtengoed van de Verlichting een
bres in de calvinistische drieëenheid van geloof, arbeid en zelfgenoegzaamheid.'
Zulke passages komen sporadisch voor. Er wordt vooral de loftrompet gestoken
over de hugenoten, `vermaard om hun wijsheid en kennis' (p. 119), terwijl de
`aandacht voor een goede opvoeding en een ruime algemene ontwikkeling' naar
voren wordt gebracht als een kenmerk van het calvinisme (p. 141). De
hugenoten blonken uit als goud- en zilversmeden, als textielbewerkers, als
vernieuwers in land- en tuinbouw èn als militairen; in de invasie van stadhouder
Willem III in Engeland (1688) hadden hugenoten een aanzienlijk aandeel.
Voor de jonge republiek waren de vluchtelingen, waaronder veel bemiddelde
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lieden, ook economisch aantrekkelijk. Voor de koloniale expansie waren
investeringen nodig van mensen en kapitaal. Huizinga heeft in zijn boek over
Nederland's beschaving in de 17de eeuw de invloed onderkend van
protestantse uitwijkelingen in het orthodoxer worden van de republiek. Hij doelt
hier met name op Vlaamse calvinisten. De rol van de hugenoten zal waarschijnlijk
door het taalverschil beperkt zijn gebleven. Het is jammer dat dit soort kwesties
niet aan de orde komen in het overigens fraai geillustreerde boekwerk van de
Brandenburgs. De vertalers hadden de tekst wel wat kritischer onder handen
mogen nemen. Zo wordt Willem II de kleinzoon van Maurits genoemd, terwijl hij
de zoon was van Maurits' halfbroer. Voor het Nederlandse lezerspubliek zou het
aardig zijn geweest als er iets was gezegd over Louise de Coligny, niet alleen een
dochter van de vermoorde hugenotenleider, maar ook de vierde vrouw van
Willem van Oranje. Het woord `etiquette' wordt gespeld als `etiketten' en in een
zinnetje als `Zijn invloed was ook in Engeland speurbaar' is de invloed van het
Duits naspeurbaar.
In Nederland & Vlaanderen. Een pamflet over grenzen (De Arbeiderspers
1993, 144 blz., fl. 29,90) duikt Flip G. Droste ver in het verleden om verschillen
tussen Nederland en Vlaanderen te verklaren. Hij hanteert daarbij een origineel
perspectief door niet bij het begin te beginnen, maar met elk volgend hoofdstukje
een periode verder terug te gaan, tot aan de Romeinen toe. Droste heeft dit te
zeggen over het zogenaamde calvinistische karakter van ons land: `We weten
dat het bekeringsproces bij de Germanen moeizaam verlopen is. Dat is
begrijpelijk, want ze waren niet geromaniseerd en ze hadden hun eigen goden.
Maar met de technische beschaving is ten slotte ook het geloof meegekomen.
Onder die Germanen van Duitsland, Scandinavië en de Lage Landen heeft dat
zuidelijke geloof een aantal eeuwen standgehouden. Hoe, dat weten we niet.
Maar wat we wel weten, is dat een reformatorische interpretatie individualistisch, gedecentraliseerd, buiten strakke organisatievormen om - zo
heftig is gaan bloeien, dat een definitieve scheiding het gevolg is. Nederland is
dus niet "anders" dan het zuiden door het calvinisme, maar doordat het
"anders" was - Germaans van geest en denken - heeft de reformatie er
gemakkelijker kunnen aarden.' (p. 89). Overigens noemt Droste het noorden
van de afgelopen vier eeuwen liever reformatorisch dan calvinistisch.
De Vlaamse protestanten die zich na de val van Antwerpen in Nederland
vestigden, waren tegen het centralistische geloof in hun land. Het noorden
moedigde de massale immigratie aan met vestigingspremies. Het feodale zuiden
liep leeg; de absolutistische denktrant van vorst en hogere adel hield er stand,
terwijl het geloofsleven door een eenvormige staatsgodsdienst werd beheerst.
Het noorden daarentegen had in het statuut van de Unie van Utrecht (1579)
voor het eerst in de geschiedenis het principe van de gewetensvrijheid
geformuleerd bij het kiezen van een godsdienst. Droste ziet hierin een belangrijk
Nederlands erfgoed. De orthodoxe reactie van de calvinisten die deze
gewetensvrijheid lijkt te weerspreken, verklaart hij met een fraaie paradox: `In
de schaduw van de tolerantie beweegt zich het fanatisme' (p. 42). Terwijl in
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landen met een staatsgodsdienst de geloofsijver van bovenaf werd getemperd,
konden in de republiek conflicten tussen verschillende geloofsrichtingen in
vrijheid hoog oplopen.
Droste relateert de opstandigheid, kritische afstand en protestbeweging van het
noorden aan de diep ingrijpende nivellering die daar heerste en nog steeds
heerst. Ook dat is weer een paradox: het gevoel van onafhankelijkheid leidt tot
egaliserende tendensen, terwijl de zuiderling die zich schikt, zich verschanst in
zijn eigen wereld, de individualist mag heten. Ook in het hedendaagse Nederland,
principieel en uniform als het is, staat volgens Droste het gemeenschappelijk
belang voorop. Een beetje schamper spuwt hij twee lapidaire zinnetjes uit: `De
voorhoede van het noorden. Een mengeling van idealisme, chiliastische droom
en hysterie' (p. 123). Kortom, de pretenties van het gidsland hebben nou niet
direct de sympathie van deze geboren noorderling, die nu al zo'n dertig jaar
behoort bij de `vijf miljoen enkelingen' in het zuiden.
Op bladzijde 81 haalt Droste met enige instemming de bekende passage van
Plinius aan, waarin deze de Friezen, die armzalige terpbewoners, beklaagt om
hun moerassige bestaantje. Voor Droste is dat aanleiding om `die primitieve
Friezen en Chauken' af te zetten tegen de veel beschaafdere Belgen met hun
Keltische cultuur. Maar de Leidse mediëvist H.P.H. Jansen (die in Droste's
literatuurlijst ontbreekt) schrijft over Plinius' oordeel het volgende: `Wat Plinius
gezien heeft, weten we niet, maar zeker niet de terpen die de hedendaagse
archeologen aan het licht hebben gebracht met hun welvarende veehouders,
met hun grote boerenhuizen waarin soms wel tweeënvijftig runderen gestald
konden worden, zoals in een huis te Ezinge.' (Levend verleden. De Nederlandse
samenleving van de prehistorie tot in onze tijd. Sijthoff, Amsterdam 1983, p.
23).
Droste's pamflet geeft een verfrissende kijk op Nederland en Vlaanderen, in een
elegante stijl met fraaie aforismen zoals: `Werkelijk, om de wereld te verbeteren,
moet men eerst hartgrondig in de slechtheid ervan geloven.' De Nederlandse
taal, die hij zelf zo vaardig hanteert, is hèt grote bindmiddel van Nederland en
Vlaanderen: `Talig zijn we als een een-eiige tweeling, bij wie alleen de naaste
familieleden kleine varianten zien.' Alle culturele verschillen ten spijt zijn
Nederland en Vlaanderen ook geografisch (als deltagebied) en economisch één
gebied. Droste's pamflet eindigt dan ook met een pleidooi voor `een
samenwerking die berust op nuchter inzicht' - met nadruk op nuchter en wars
van alles wat groot-Dietse gedachte heet.
Bekijkt Droste zijn geboorteland met een vreemde bril op, de rest van deze
kroniek is gewijd aan de visies van echte `buitenlanders' die kijken met Vreemde
ogen. Dit is de titel van een aantrekkelijk boekje dat is samengesteld door
Arendo Joustra en dat in 1993 bij Prometheus verscheen (192 blz., fl. 29,90).
Eén Tsjech, één Columbiaan, één Nepalees, één Portugees, twee Fransen, drie
Duitsers en vijf Amerikanen worden aan het woord gelaten over de Nederlandse
identiteit. Natuurlijk schrijven zij ook op grond van hun eigen nationale identiteit.
Zo is het niet verwonderlijk, dat de Tsjech (Vladimir Bina) hoog opgeeft van `het
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zeer open karakter van de [Nederlandse] samenleving' . Stel daartegenover de
Amerikaanse Laura Raun die zich in een ronduit giftige bijdrage boos maakt
over `het virus van geheimzinnigheid en geslotenheid, waardoor de individuele
en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden ondermijnd.' Zij noemt als
voorbeeld, dat de resultaten van een onderzoek naar dioxinevergiftiging niet zijn
bekendgemaakt. De geslotenheid van het bed rijfsleven, het paternalisme dat
zo'n groot percentage vrouwen (59%) buiten het arbeidsproces houdt en de
algehele economische futloosheid wekken haar afkeer op. Wat Nederland
volgens haar nodig hee ft , is individualisme. Hiermee zal ze doelen op `individuele
verantwoordelijkheid en eigen initiatief' die haar landgenoot Derek Phillips
kenmerkend acht voor de Amerikaan. In een genuanceerd betoog vergelijkt
Phillips de Amerikaanse levenshouding met de Nederlandse, die afgestemd is op
collectieve verantwoordelijkheid, op vaste netwerken van onderlinge
afhankelijkheid met geritualiseerde activiteiten en op dat typisch Nederlandse
gevoel van saamhorigheid.
Het lijkt erop, dat samenlevingen die autoritairder zijn dan de Nederlandse,
conflicten eerder naar de oppervlakte stuwen en een levendiger intellectueel
verkeer bevorderen, terwijl uitblinkers en dominante figuren er meer kunnen
bereiken dan in het egalitaire Nederland. Zo schrijft de Duitser Michael Masuch:
`Maar het Nederlandse egalitarisme, de middelmatigheid als teamgeest, zal dit
land nog een tijd blijven teisteren.' Ernest Zahn meent dat het Nederlandse
geestesleven de autoriteit van intellectuele elites moest ontberen, omdat het
altijd gebonden was aan de vroomheid en tegenwoordig aan het maatschappelijk
engagement. `Wie briljant is, heeft het niet makkelijk', verzucht hij. De bekende
Portugese peiler van de Nederlandse ziel, José Rentes de Carvalho, vraagt zich
af `wáár de Nederlander [is] die de moed hee ft om de expert tegen te spreken of
te wantrouwen?'
De geestigste bijdrage is van de Nepalees Rajendra Pradhan, die enkele
gesprekken over het weer opdist. Volgens hem is het weer voor Nederlanders
een metafoor voor alles wat onregelmatig, wanordelijk en onbeheersbaar is.
Door erover te praten tracht men het weer te temmen, te domesticeren, zodat
alles toch weer knus wordt. De twee Fransen, Christian Chartier en Sylvain
Ephimenco, vallen het conservatisme aan dat voortvloeit uit de
consensusmaatschappij. Het felste is Ephimenco, maar zijn aanklacht bewaar ik
even voor straks.
De samensteller van Vreemde ogen hee ft gezocht naar dieper gravende verhalen
en is grotendeels in die opzet geslaagd. Van een veel trivialer gehalte is het
boekje The Undutchables. Leven in Holland van de Engelsman Colin White
en de Amerikaanse Laurie Boucke. (Nijgh & Van Ditmar 1990; elfde, uitgebreide
druk in 1993; 176 blz., fl. 19,90) Beiden hebben de nodige jaren gewoond in
het land dat ze `een vrolijke lachspiegel' voorhouden. Hun geestigheden komen
echter dikwijls niet uit boven het niveau van de moppentrommel Eén cola met
zes rietjes, het Vlaamse antwoord op de 'Belgenmoppen'. De geforceerde
hilariteit werkt op den duur wat vermoeiend, hoewel het boek ook aardige en
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trefzekere momenten kent. Geestig vond ik bij voorbeeld deze passage: `Hoedt
u voor automobilisten op lee ft ijd. Zij houden stug vast aan het ouderwetse
remmen voor oranje en stoppen vol overtuiging voor rood. Deze onverbeterlijke
senioren zijn oorzaak van veel botsingen' (p. 92). White en Boucke richten hun
pijlen op de hedendaagse Nederlanders, die ze duidelijk verwend vinden en
weinig individualistisch in de Amerikaanse zin (zie boven). Ook reageren ze
kregelig op de apenrotsverschijnselen in het dichtbevolkte land (daar kunnen
mensen die de 'wide-open spaces' gewend zijn niet tegen) en de horror vacui
van het gezelligheidsdier dat de Nederlander is. Zo geven de voortwoekerende
kamerplanten in veel Nederlandse huizen de auteurs een claustrofobisch gevoel.
Natuurlijk worden de lachspieren in beweging gebracht door het verabsoluteren
van waarnemingen die veel herkenbaars beva tten maar niet algemeen geldig
hoeven te zijn. Met enige instemming las ik de passage over kinderen die
opgroeien als `vrije, onbeschofte, bedorven en verwende halfgodjes'. De humor
kan het nooit stellen zonder een zeker fundament in de werkelijkheid. Soms is
de humor gezocht (zoals het zigzaggend afdalen door skiënde Nederlanders - om
zo het meeste rendement te krijgen voor hun goeje geld); anderzijds klinkt er
ook vaak een bloedige ernst door die niets met humor te maken hee ft . De
toonzetting is die van verontwaardiging als de auteurs het hebben over
vandalisme, actiegroepen, de mores in het Nederlandse leger, het verzet tegen
het pausbezoek en in het algemeen `de aangeboren (Hollandse) opstandigheid
en vrijgevochten moraal'. Dan walmt mij soms een wel erg behoudende visie
tegemoet van deze fris-van-de-lever-yuppies. Zelfs de vertaler, gezegend met de
olijke naam Justus van Oel, wordt het af en toe te gortig en voegt
verontschuldigende voetnoten toe, zoals deze op blz. 86: `Tijdens NAVOoefeningen deed en doet de Nederlandse soldaat het zeker zo goed als zijn
buitenlandse collega.' Voor blz. 130, waarin de auteurs afgeven op die gierige
Hollanders die zulke geringe fooien geven, zou ik een voetnoot willen
suggereren, nl. dat in de Verenigde Staten een fooi van 15% bittere noodzaak
is, omdat het bedienend personeel er schandelijk wordt onderbetaald. In Australië
en Nieuw-Zeeland worden overigens helemaal geen fooien gegeven. Dat het
boek nu al elf drukken achter de rug heeft, mag geen geringe prestatie heten:
het is de auteurs gelukt die zuinige Hollanders flink wat geld uit de zakken te
kloppen!

Sylvain Ephimenco werkt sinds 1981 als journalist van het Franse dagblad
Libération in Nederland. In al die jaren heeft hij zich ontpopt als een groot stilist

èn fel criticus van de Nederlandse maatschappij. Bij uitgeverij In de Knipscheer
verscheen in 1991 zijn in het Nederlands geschreven roman Façades (fl.29,50);
zijn jongste geschrift heet Hollandse kost en is uitgekomen bij de Hollandszuinige uitgeverij Contact (100 blz. voor fl. 24,90; er kon weer geen recensieexemplaar vanaf). Evenals andere buitenlandse critici heeft Ephimenco scherp
de dubbelheid van de Nederlandse samenleving in het vizier: de dingen zijn niet
altijd wat ze schijnen. Bestaat de Nederlandse tolerantie, waar Nederlanders zo
vaak over opgeven, eigenlijk wel? Nederland is een land met een Januskop; de
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glimlach die de buitenwereld wordt getoond kan plotseling veranderen in een
akelige, hebberige grijns. In Vreemde ogen formuleert Ephimenco het zo:
`Nederland is een land van aimabele sjoemelaars waar men je knollen voor
citroenen verkoopt als je niet uitkijkt. Een land vol bedrieglijke façades die je
ongenuanceerd moet neerhalen wil je wat daar verder nog aan geheimen achter
zit, ooit kunnen ontrafelen.'
In de roman Fagades, die 262 bladzijden telt, komen twee verhaallijnen voor.
De eerste is gebaseerd op de Bosio-affaire. Een samenvatting van die affaire
geeft René Zwaap in De Groene Amsterdammer van 13 april 1994: `De
Franse zakenman M. Bosio ontving in 1982 een subsidie van 650.000 gulden
van het ministerie van Economische Zaken om zijn failliete onderneming in
airconditioningssystemen voor auto's nieuw leven in te blazen, om daarna te
moeten ontdekken dat zijn bedrijf in een samenspel van de Amerikaanse Drugs
Enforcement Agency (DEA) en de Nederlandse Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI) werd misbruikt als dekmantel voor handel in wapens en
drugs.' Façades is een sleutelroman, waarin we in Berteau de zakenman Bosio
herkennen en in Ron Lubeek premier Ruud Lubbers. De tweede verhaallijn
draait om Dingetje', een Rotterdamse heroïneprostituée die de politieke
ro tt igheid doorheeft en daarover lange gesprekken voert met Fabien, de protagonist en alter ego van Sylvain Ephimenco. De auteur laat met sardonisch
plezier Dingetje afkomstig zijn uit een zwartekousendorp: `Van de
zwartekousenhoer druipt de symboliek af. Zoiets gebeurt wellicht juist in
Nederland. Een land van uitersten waar de meest vooruitstrevende evenementen
plaatsvinden in een sfeer van conservatisme en behoudend klimaat' (p. 101).
De twee verhaallijnen vloeien niet echt samen, maar de roman is wel met vaart
geschreven en met een aanstekelijke ontmaskeringsdrang. De TweedeKamerleden worden vergeleken met dubbeltjes: `Een dubbeltje is het meest
sprekende symbool van soberheid. Zijn omvang is evenredig aan de dimensie
van zijn werkelijke waarde: bijna niets' (p. 134). De minachting die hieruit
spreekt, komt voort uit het feit dat de auteur bij geen enkel kamerlid, ook niet
van GroenLinks, voet aan de grond kreeg bij het blootleggen van de Bosioaffaire. Ephimenco verdedigt twee stellingen, in deze roman en daarbuiten: 1.
de pers (de zogenaamde `vierde macht') is deel van het spel en 2. het hele
consensussysteem waarop de Nederlandse politiek berust, is contraproduktief
geworden.
Naar het einde toe verandert de roman zo'n beetje in een pamflet waarin de rol
van Ron Lubeek wordt belicht, die na de invasie van Koeweit eerst grote
sommen geld sauveerde voor zijn bedrijf Neerlandia (lees: Hollandia) voordat hij
in zijn functie van premier overging tot bevriezing van de Koeweitse tegoeden.
In Hollandse kost wordt in het eerste hoofdstuk, `Boterham met tevredenheid
van de chef', de aanval op Lubbers voortgezet. De verklaring die Ephimenco
geeft voor de Nederlandse onwil om schandalen tot op de bodem uit te zoeken,
luidt als volgt: `Het land waar het geluid van woedende stemmen snel door een
elastisch kordon van commissies en inspraakorganen wordt gedempt, waar een
eenvoudig meningsverschil een ruzie heet te zijn en een echte ruzie
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gebagatelliseerd wordt met kwalificaties als "gekissebis" . In dit land van welzijn
en goed renderende pretparken past geen schok, geen abrupte omwenteling,
geen pijnlijke revelatie, geen politiek schandaal' (p. 27/28).
Ephimenco's specialisatie is schandalen, die hij dan ook overal wil constateren,
o.a. in de Nederlandse literaire wereld die `een poel van corruptie' heet `waar
incestueuze praktijken op grote schaal voorkomen' (p. 57). De affaires rond
Poncke Princen en Graa Boomsma waar oud-strijders zich zo druk over hebben
gemaakt, bevestigen Ephimenco's gezichtspunt dat het gidsland zijn reputatie
moet hooghouden: `Terwijl Nederland zijn papperige moralisme gretig over zijn
buurlanden uitgiet, verstopt het zorgvuldig zijn eigen intolerantie en onverwerkte
trauma's diep in de mand vol vuile was' (p. 94). Het cliché dat Nederlanders niet
chauvinistisch zouden zijn wijst hij te enen male af; met instemming citeert hij
Herman Pleij's paradox: `Zo zitten we met een sterk geprofileerde nationale
identiteit, die bestaat uit de afwijzing daarvan' (p. 49).
Slechts een enkele keer geeft hij toe, dat er toch wel een paar Nederlandse
scribenten zijn die zich - heel af en toe! - gedragen als heuse vertegenwoordigers
van de vierde macht. De naam Adriaan Venema ben ik echter niet
tegengekomen. Zou onze Fransman een anarchist als Anton Constandse wel
hebben gelezen? Diens Oranje zonder mythe biedt heel wat tegengif tegen het
oranjechauvinisme waar hij zo'n bittere smaak van in de mond krijgt. Het lijkt
erop dat wie Ephimenco's jacht op de feiten niet met dezelfde passie meebeleeft
te licht wordt bevonden. Zijn wereldbeeld komt erop neer, dat de mens door en
door slecht is, maar dat de Nederlanders alleen de splinter in het oog van
vreemden willen zien en niet de balk in hun eigen oog. Hoe verwant is Sylvain
aan zijn landgenoot Calvin?
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Gij zult krabben waar het jeukt
Kroniek van het proza
Jos Paardekooper (Decenter)

In de eerste maanden van 1994 stonden twee Nederlandse auteurs in de
schijnwerpers, die niet bepaald tot de jongste producenten van ons proza
gerekend kunnen worden. Maar de belangstelling was er niet minder om, en dat
is al verheugend genoeg in een tijd waarin de omloopsnelheid van literatuur is
teruggebracht tot minder dan een kalenderjaar. Een overigens respectabele
uitgeverij, die net dit voorjaar haar 50-jarig bestaan vierde met het uitwerpen
van leesvoerbonnen boven Nederland, adverteert al sinds jaren met de woordspelige slogan `Bij met lezen', alsof literatuur een sportieve race tegen de klok is.
Die belangstelling is ook verheugend in een tijd waarin, volgens een onderzoek
onder middelbare scholieren, alle teksten van vóór de oorlog als hopeloos
ouderwets, dus onleesbaar worden beschouwd. Met die oorlog is overigens de
Golfoorlog van begin 1991 bedoeld en met scholieren alleen het vrouwelijk deel
der natie, want naar het schijnt is de laatste mannelijke lezende scholier enkele
jaren geleden van leeshonger omgekomen.
Aan die twee auteurs, hierboven bedoeld, zal ik desondanks maar een paar
regels wijden, niet omdat ik bang ben anders door De Bezige Bij en de
vaderlandse schooljeugd voor overjarig te worden versleten, maar omdat ik
vrees mij anders toch te veel buiten mijn opdracht — een overzicht van recent
verschenen proza — te begeven.
Op 19 januari 1994 werd het feit herdacht dat Francois HaverSchmidt zich een
eeuw daarvoor van het leven had beroofd. Letterminnend Nederland heeft het
geweten: tentoonstellingen, kransleggingen, herdenkingsdiensten, symposia,
heruitgaven en luxe-edities van alle de werken: van nu af kan niemand meer
beweren dat F.H.S. een onderschat auteur is. Naast alle heruitgaven van Piet
Paaltjens verdienen vooral twee prozawerken, beide verzorgd door uitgeverij
Querido, een aparte vermelding. Peter van Zonneveld en Nop Maas redigeerden
een herdenkingsbundel onder de titel Francois HaverSchmidt en zijn tijd
(fl. 32,50). Een van de aardigste artikelen daarin handelt over de voordrachten
die HaverSchmidt gedurende veertien jaar, soms wel drie maal per week, door
het hele land hield. Het waren uitgebreide versies, met alle denkbare romantische
omtrekkende bewegingen, van de verhaaltjes zoals wij er een aantal tot nu toe
kenden als Familie en kennissen. Marita Mathijsen verzorgde een uitgave van
deze voordrachten, die de titel Winteravondvertellingen meekreeg (fl. 39,90).
Wie de verhalen en hun receptiegeschiedenis in beide boeken leest, zal het
betreuren dat de ontwikkeling van de grammofoon niet net een decennium
eerder van de grond is gekomen.
Aandacht was er daarnaast voor Kees de jongen en zijn schepper. Vlak voor de
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jaarwisseling verscheen dan eindelijk het eerste deel van het al vele jaren
aangekondigde Verzameld Werk van Theo Thijssen, in een coproduktie van
Thomas Rap en Athenaeum-Polak & Van Gennep (fl. 59,90) Tegelijkertijd
startte een nieuwe opvoering van de toneelbewerking van Kees de jongen,
ondersteund door een zestien man sterk muziekensemble, met muziek van
Willem Breuker. De Samenwerkende Uitgeverijen Prometheus en Bert Bakker
lanceerden een nieuwe reeks Ooievaars Pockets, met als een der eerste deeltjes
de 31ste druk van (alweer) Kees. Wanneer in de loop van 1994 het Theo
Thijssenmuseum zijn poorten (nu ja: voordeur) opent, in Thijssens geboortehuis
in de Jordaan, Eerste Leliedwarsstraat, dan staat bijna niets het geluk van de
Thijssenfans meer in de weg. Bijna niets, want er moet alleen nog strijd geleverd
worden met de redactie van Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse
taal inzake de definitie van de beroemde zwembadpas. Volgens Van Dale 12de
dr. (1992) is dat een `wijze van lopen die overeenkomst vertoont met de
zwemslag bij het borstzwemmen'. Theo Thijssen zou zich bij deze omschrijving
kostelijk vermaakt hebben, vermoed ik.
Bij het samenstellen van deze kroniek is de winnaar van de Libris-Literatuurprijs
(voortzetting van de AKO-prijs) nog niet bekend. Wel is de zogeheten `shortlist'
al prijsgegeven. Ik weersta de verleiding de zes genomineerde boeken nu tot
onderwerp van mijn bespreking te maken, en beperk me tot de constatering dat
Margriet de Moor — tweemaal eerder genomineerd, eenmaal zelfs winnares —
wederom van de partij is. Haar laatste roman De virtuoos is al besproken door
Francis Bulhof, maar het zij mij vergund dat ik er toch nog een enkele gedachte
aan toevoeg. Ik geloof namelijk dat zowel de recensenten als Bulhof een aantal
belangrijke aspecten van de roman ongenoemd hebben gelaten. Bulhof noemde
`de hartstocht veruit het belangrijkste ingrediënt van deze roman'. Ik zou dat
willen preciseren: achter de zorgeloze hartstocht van `het hitsige hertoginnetje'
Carlotta en haar castraatzanger Gasparo schemert wel heel veel melancholie.
Het lijkt me geen toeval dat centraal in de roman dat merkwaardige intermezzo
is opgenomen, waarin, in kreeftegang, het schijnbaar doelloze leven van
Carlotta's dienstmeisje Faustina (nomen est omen) is ingelast. Korter kan de
zinloosheid van een dienstbaar bestaan niet worden samengevat dan in de
slotalinea van dit hoofdstuk, bestaande uit maar één woord: `Gebeurd'.
Maar meer nog dan over melancholie lijkt mij deze roman te gaan over
virtuositeit — zoals de titel al suggereert. Dat beperkt zich niet tot virtuoze
beschrijvingen van een virtuoos zingende castraat en een virtuoos minnend
hertoginnetje. Er wordt in de tekst te veel gewezen op de stad Napels en de
vulkaan die haar beheerst, te veel dan dat het alleen maar dienst doet als
inkleuring van de historie. Ook de oude naam van Napels, Partenopolis, wordt
niet vrijblijvend gememoreerd. De Sirene Partenope, naamgeefster aan `de stad
die men gezien moet hebben voordat men kan sterven', verschijnt hier bovendien
in de gestalte van een castraatzanger (op het gebied van de seksen loopt alles
toch al door elkaar in dit boek), waarmee de koppeling tussen de personages en
hun omgeving is gelegd. En waar een stad zich koestert in weelde, waar de
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schoonheid van de muziek wordt vertolkt door `kanaries in de gestalte van een
olifant', daar ligt de geweldsuitbarsting van de Vesuvius op de loer. (Zou het
toeval zijn of niet dat de vulkaan precies in de jaren waarin de roman speelt een
serie grote empties heeft gehad ?) Achter de vrijblijvende opera buffa van
Pergolesi gloort tussen de regels de Franse Revolutie. Achtergrond en voorgrond
schuiven in dit boek uiteindelijk steeds meer in elkaar, totdat seksualiteit en
geweld niet meer van elkaar te scheiden zijn. De virtuoos gaat aan de oppervlakte over hartstocht en virtuositeit, maar daaronder borrelt de vulkaan.
Wie de Librisprijs 1994 ook mag krijgen, het wordt per definitie een romancier;
non-fictie kwam op voorhand niet voor nominatie in aanmerking. In Nederlandse
openbare bibliotheken wordt ook alle literatuur waar geen kop en staart aan zit,
verbannen naar de afdeling Studieboeken. En ook in deze rubriek is het geen
gebruik om aandacht te besteden aan beschouwend proza. Het is een verkapte
vorm van censuur waartegen niet heftig genoeg kan worden geprotesteerd, en
ik maak van de mij geboden gelegenheid dan ook graag gebruik om bijvoorbeeld
Patricia de Martelaere, Jaap van Heerden en Kees Fens de plaats te gunnen die
hun toekomt.
Het werd hoe dan ook tijd dat eerstgenoemde eens voor het voetlicht werd
gehaald, al heeft ze over het algemeen niet te klagen over een onwelwillende
pers. De Martelaere debuteerde op 13-jarige leeftijd met een kinderboek,
voltooide een muziekopleiding aan het Brusselse conservatorium, en zag haar
studie wijsbegeerte bekroond met een hoogleraarschap aan de Katholieke
Universiteit van Brussel. Met haar bij Meulenhoff en Kritak verschenen romans
De schilder en zijn model (1989), Littekens (1990) en De staart (1993) — dit
laatste boek bestaat uit één ononderbroken tekst van 140 bladzijden - kreeg ze,
zoals dat eufemistisch heet, in beperkte kring al grote bekendheid. Maar het is
haar essaybundel met de onweerstaanbare titel Een verlangen naar
ontroostbaarheid (Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, fl. 32,50) waarmee
ze de critici wist te verleiden tot smeekbeden als deze : Daar waar jeuk overgaat
in pijn, daar gaat dit boek niet alleen over, dat is het boek. Wanneer, mevrouw De Martelaere, mag ik weer krabben ?' (Willem Offerspeer in NCR

Handelsblad)
Het is een bundel van twaalf essays `over leven, kunst en dood', volgens de
ondertitel, en daarmee is dit keer nu eens geen woord te veel gezegd. Het essay
dat zijn titel aan de hele bundel heeft geleend, handelt over Freud en melancholie,
en eindigt in de stelling dat een melancholicus iemand is die `voorlopig niet
sterft' (cursivering van P.d.M.). Het is de opmaat voor het meest verrassende
essay uit dit rijke boek, waarin de stelling wordt geponeerd en verdedigd dat
schrijven - meer in het algemeen: kunst bedrijven - de gesublimeerde vorm is
van zelfmoord plegen. Alleen in de kunst kan een mens zichzelf voltooien, kan
hij, in de woorden van de schrijfster, zijn eigen einde meemaken. Zo kan De
Martelaere aan het eind van het essay dat met de deur in huis valt met de zin:
`Zelfmoord is "in"' laconiek schrijven: `Eén ding kan alvast met vrij grote
zekerheid worden gezegd: hoe ijdel en kortstondig de vreugde ook is na het
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beëindigen van een roman, zij is altijd nog aanzienlijk groter dan de vreugde die
ons zal overblijven na het beëindigen van ons eigen bestaan.'
Jaap van Heerden behoeft geen introductie meer. Drie jaar geleden ontving hij
voor zijn essaybundel Wees blij dat het leven geen zin heeft de Dr. Wijnaendts
Franckenprijs, waardoor officieel werd bevestigd wat zijn talrijke lezers al wisten :
dat Van Heerden zich heeft gevoegd in het gezelschap van essayisten als Renate
Rubinstein, Rudy Kousbroek, Cornelis Verhoeven, Karel van het Reve. Misschien
is hij met deze laatste nog wel het meest verwant. Hij lijkt zelfs diens
estafettestokje te hebben overgenomen met zijn `ideeën die haaks staan op wat
men meestal vindt' (citaat uit het juryrapport van de Dr. Wijnaendts Franckenprijs). Inderdaad lijken uitspraken als: `Het is een gigantisch hedendaags
misverstand dat kunst verrijkt en wetenschap verarmt' of: `Ieder weldenkend
mens stelt zich wel eens de vraag waarom hij geen lid wordt van de
Levinasstudiekring' , en lijken essaytitels als `Het gezond verstand bestaat niet'
en `Kennis is onmacht' door hun opzettelijk tegendraadse formulering zo
weggelopen uit Van het Reves ideés revues-bundel Uren met Henk Broekhuis.
De blijdschap om de zinloosheid van het leven, zelfs verheven tot boektitel, is
wel een van de treffendste voorbeelden, en het verwondert dan ook niet dat Van
Heerdens nieuwste bundel, Van oude en nieuwe trauma's (Prometheus, Amsterdam, fl. 24,90) een hilarisch verslag bevat van de weerstanden die hij
ontmoet bij het uitdragen van deze stelling. (`Ik ben wel eens eerder gevraagd dat
idee nader toe te lichten en het is mijn ervaring dat het altijd door iemand uit het
gehoor bestreden wordt als buitengewoon onwijs, infantiel en vulgair. Zeker
voortgekomen uit de omstandigheid dat ik nog niets heb meegemaakt.')
Wat nog het minst verwondert, is de bewondering die Jaap van Heerden aan de
dag legt voor `de Grootste Aansteller van Nederland' (het epitheton waarmee
Martin van Amerongen in Karel van het Reve zijn meerdere erkende). Wanneer,
over vele jaren, Jaap van Heerden de gezegende leeftijd van zeventig jaar zal
hebben bereikt, kan zijn opvolger over hem schrijven wat Van Heerden in Van
oude en nieuwe trauma's over zijn leermeester schrijft: `Karel van het Reve
werd onlangs zeventig jaar en dat is een goede gelegenheid om hem te prijzen.
Studenten vragen mij wel eens hoe zij kunnen leren schrijven en ik zeg dan altijd
dat zij het werk van Karel van het Reve moeten lezen. Ik geloof niet dat zij dat
ooit doen, want hij schrijft niet ingewikkeld genoeg voor hen (...). Deze studenten
weten wel dat Karel van het Reve iemand is die schrijft, maar zij geloven niet dat
hij iemand is die denkt. Want als Karel van het Reve werkelijk de reputatie had
van een groot denker dan was allang een inleiding op zijn denken verschenen
van de hand van Lolle Nauta of professor Delfgaauw.'
Leermeesters (Querido, Amsterdam, fl. 35, -) is de al te bescheiden titel van een
keuze uit de stukken die Kees Fens elke maandag laat verschijnen in de
Volkskrant. Die bescheidenheid siert hem, die zelf zo al niet leermeester, dan
toch zeker inspirator is van generaties neerlandici intra en extra muros. Het
resultaat van die inspiratie is zelden meetbaar, maar het moet hem goed doen te
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vernemen dat hij ten minste één middelbare scholier, dertig jaar geleden, heeft
doen besluiten Nederlands te gaan studeren nadat die tijdens een verplicht
middagje cultuur Kees Fens hoorde spreken.
Fens' leermeesters, dat zijn de hele groten uit de middeleeuwen (Augustinus,
Franciscus, Gregorius), de renaissance (More, Petrarca, Erasmus), de negentiende eeuw (Wilde, Hopkins), onze eeuw (Waugh, Auden, Borges). Collegahoogleraar Frits van Oostrom, die bij het verschijnen van Fens' bundel een rede
hield, signaleerde bij deze gelegenheid dat Fens' keuze impliciet twee uiterst
belangrijke zaken onthult: ten eerste dat cultuur niet gedragen wordt door
stromingen maar door individuen; en ten tweede dat het portretteren van
individuen uit de middeleeuwen het beeld van dat tijdperk als een collectieve,
onpersoonlijke maatschappij – in contrast met de individugerichte renaissance –
aantast. Fens zelf staat centraal in, en daarmee borg voor, een meeslepend
nummer van het literaire tijdschrift-in-boekvorm Raster (no. 64, De Bezige Bij,
Amsterdam, fl. 25, -). De spreker Fens kan in het Rasternummer wedijveren
met de bespreker in Leermeesters. De redactie heeft hem alle ruimte gelaten
voor prikkelende uitspraken, zoals deze over de literatuurgeschiedenis van Ton
Anbeek: `het superieurste voorbeeld van: wat niet past, bestaat niet'. Of over
het wezen van het katholicisme, dat door Claus in Het verdriet van België zo
exact is verwoord: `Het wezen is de keerzijde. Degenen die niet verder kijken,
zien de planten, en Claus ziet de wortels en alle rottigheid in de grond, waar die
planten mee te maken hebben', en over de katholieke nestgeur: `Alle nonnen
die ik in mijn leven heb geroken, roken naar stijfsel.'
Geur is de gewaarwording bij uitstek in Vluchtig eigendom (Querido, Amsterdam, fl. 47,50), de nieuwste roman van K. Schippers. Het boek borduurt voort
op het verhaal `Sonate' uit Schippers' laatste essaybundel Eb (1992), in welke
bundel, zoals in vrijwel het hele oeuvre, het zien centraal staat. En wie daarbij
bedenkt dat Vluchtig eigendom de zoektocht van een pianiste naar haar jeugd
behandelt, die kan zich voorstellen hoezeer het in deze roman draait om de
zintuigen. Een naamloze pianiste, eens een wonderkind, gaat op zoek naar het
geheim van haar pianospel. Dat geheim schuilt in een geur, die zij ooit ook rook
bij een jongen die ze in een badplaats ontmoette. Tijdens en door haar
pianospel probeert ze steeds die geur, dat vluchtige eigendom, op te roepen.
Daardoor wil ze haar jeugd, de tijd dat alles in haar leven nog ongerept was,
hervinden. Waar Margriet de Moor muziek onder woorden heeft proberen te
brengen door de combinatie met erotiek, daar roept muziek in deze roman
ervaringen op die liggen in het gebied van andere zintuigen dan het gehoor. Dat
levert dan typische Schippers-zinnetjes op als : `Heel New York klapt voor wat
ze in een badplaats heeft ingeademd'.
`Als ik je zie kan ik wel aan kamperfoelie denken / Maar als ik kamperfoelie mik
/ Zal ik dan aan je denken ?', schreef, lang geleden, de dichter K. Schippers.
Zijn proza geurt net als zijn poëzie.
Ook in Thomas Rosenbooms nieuwste roman Gewassen vlees (Querido, Am54

sterdam, fl. 65, -) ruikt, en als het zo uitkomt, stinkt het dat het een lieve lust is.
Na een verhalenbundel De mensen thuis (1983), waarvoor hij de Lucy B. en
C.W. van der Hoogtprijs ontving, en de roman Vriend van verdienste (1985)
scheidde Rosenboom begin 1994 het produkt van acht jaar nauwgezet
documenteren en schrijven af: zijn nieuwe roman telt niet minder dan 732
bladzijden. Zelfs als wraakoefening jegens de jury van de Van der Hoogtprijs, die
hem een veelbelovend talent noemde `mits hij zich in de toekomst kan hoeden
voor de neiging van overdrijving en imiteren' is dit buitenproportioneel te
noemen. Een recensent noemde het boek een waarlijk historische roman, niet
omdat het verhaaltje de lezer terugvoert naar de pruikentijd, maar omdat,
volgens de recensent in kwestie, nooit eerder in de Nederlandse taal zo'n bizar
boek is geschreven. Voor wat de inhoud betreft, moet ik hier volstaan met de
vermelding dat Gewassen vlees de geschiedenis vertelt van een zekere Willem
Augustijn van Donck, een Friese burgemeesterszoon, die in Hulst het ambt van
baljuw mag gaan bekleden. Maar onderweg wordt hij het slachtoffer van allerlei
ontwikkelingen, die zich in toenemende mate meer in zijn hoofd dan in de
werkelijkheid afspelen. Rosenboom beschrijft met kennelijk genoegen, maar
ook vanuit een verbluffende kennis van zaken, het aftakelingsproces van een
anaal gefixeerde jonker, die — naar de mode van zijn tijd — de klisteerspuit
hanteert waar wij — naar de mode van onze tijd — Dr. Vogelpreparaten plegen te
nemen. Of men Rosenboom nu wil beschouwen als het knapste neefje van
Willem Brakman (zoals Brakmanhater Jaap Goedegebuure doet), of als de
ghostwriter van 011ie B. Bommels trouwe bediende Joost (Rob Schouten), over
één ding is men het inzake deze hilarische roman, waarin gegrossierd wordt in
verbale bizarrerieën, eens: het vlees is woord geworden.
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Boekbesprekingen en aankondigingen

Willem Elsschot, Verzameld werk, Amsterdam, Querido, 14de druk, 1992,
768 blz., fl. 45,00.
Willem Elsschot, Brieven, verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met
medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Querido, 1993, 1237 blz.,
fl. 89,00.
Johan Anthierens, Willem Elsschot: Het ridderspoor, Amsterdam/Leuven,
Meulenhoff/Kritak, 1992, 201 blz., fl. 36,90.
Uit het Museum van Inlandse en Uitheemse Voortbrengselen
In 1976 werden van Willem Elsschots Verzameld Werk in korte tijd 40.000
exemplaren verkocht. Het enthousiasme van het publiek gold in de eerste
plaats de stilist Elsschot, de meester van het citeerbare. Een van zijn vurigste
aanhangers, Karel van het Reve, voorspelde destijds, verheugd over deze
onverwacht grote belangstelling, dat het toch nog wel twintig, dertig jaar zou
duren voordat Elsschot zou worden erkend als onze grootste schrijver sinds
Multatuli. Als we nu achttien jaar later de balans opmaken, dan is dat doel nog
niet helemaal bereikt: er blijven altijd nog Nescio en Alberts. Niettemin zijn we
op de goede weg: kon Van het Reve nog anno 1977 in een gezelschap
neerlandici geen enkele schok van herkenning opmerken toen hij "un stout,
un!" riep (hoe en waar riep hij dat? Stoet? In Drenthe?) — toen ik laatst tegen een
extramurale collega zei dat ik met mijn hele staf naar Rijssel ging voor de
internationale conferentie, werd ik wel degelijk ontmaskerd.
In 1992 is er een nieuwe oplage van Elsschots Verzameld werk verschenen.
Wie naar de drukgeschiedenis kijkt, stelt vast dat er tussen 1963 en 1976 geen
nieuwe druk was uitgekomen, maar dat dan opeens een tijdlang bijna ieder jaar
een nieuwe oplage nodig is. In de laatste jaren is het wat rustiger geworden. Het
Verzameld werk mag nu zo ongeveer iedere drie jaar op een herdruk rekenen.
Moge dat nog lang zo blijven.
De tekst zoals die nu voor ons ligt, is overigens niet vlekkeloos. De lijst met
errata die achterin is opgenomen is kort en uiterst onvolledig. Over de druk van
1989 heeft Johan Anthierens al de staf gebroken. Als het aan hem lag, moest
die "vanwege de talloze zetfouten en variaties aan slordigheden voor toegewijde
leesconsumptie worden afgewezen" (Het ridderspoor, blz. 121). Zo'n rigoureus
oordeel zou ik niet willen vellen, maar ik ben het met Anthierens eens dat een
goed verzorgde leeseditie van dit oeuvre zo langzamerhand bovenaan het
literaire verlanglijstje zou moeten staan. De stad Antwerpen is een dergelijk
initiatief aan zijn eigen stand van tweede cultuurstad der Nederlanden verplicht.
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De status van modern-klassiek werk kan men, behalve aan de verzorgdheid van
de editie, ook aflezen aan de hoeveelheid secundaire literatuur die er omheen
ontstaat. Op dat punt komt Elsschot niet tekort. De hausse begon in het
herdenkingsjaar 1982. Ik denk aan Marc Somers: Willem Elsschot en het
Wereldtijdschriftt (1983), aan de dissertatie van A. Kets-Vree: Woord voor
woord (1983), aan Boris Rousseeuws niet oncontroversiële Twee heren, over
E. du Perron en Willem Elsschot (1986), aan Donald Betlems artikel "Het
losse been van Willem Elsschot" in: Oog in `t zeil, okt. 1990. Uit het recente
aanbod werd voor deze recensie een uitgave van Elsschots Brieven en een in
hoofdzaak biografische schets van Johan Anthierens: Willem Elsschot: het
ridderspoor gekozen. Beide geven een voornamelijk anecdotische visie op het
leven van de Antwerpse burger Willem Elsschot, dikwijls in zijn schijngestalte
Alfons de Ridder. Dat is bij een schrijver die zo onmiddellijk uit zijn eigen bestaan
stof putte voor zijn oeuvre ook wel te wettigen.
De uitgave van de Brieven is door de bezorgers Vic van de Reijt en Lidewijde
Paris niet bedoeld als wetenschappelijke editie. Ze bevat bij elkaar 1281 brieven
van de "nalatigste brievenschrijver van Europa", zoals Elsschot zichzelf noemt.
Eerdere pogingen om een zo volledig mogelijk brievenboek tot stand te brengen
mislukten telkens door een soort successieoorlog tussen Elsschots dochter Adèle
en zijn oudste zoon Walter, die ieder grote delen van hun vaders correspondentie
onder hun hoede hadden.
De uitgave is in vijf hoofdstukken ingedeeld, waarvan het eerste van ongeveer
1898 tot 1918 loopt. Veel literaire brieven staan er niet in dit korte hoofdstuk:
de eerste die men als zodanig zou kunnen karakteriseren, is gericht aan Jan van
Nijlen en dateert pas uit 1911. Andere auteurs met wie in deze periode een
enkele brief wordt gewisseld zijn Cyriel Buysse en Pol de Mont. Ook de tweede
periode "Boorman 1919-1932" bevat naast de voornamelijk zakelijke
correspondentie met de Wereldbibliotheek weinig literair nieuws.
De derde periode (1933 tot 1940) is veel langer en documenteert vooral het
contact met Jan Greshoff, die destijds in Brussel woonde. Daarin kunnen we
lezen hoe Elsschot op 21 jan. 1933 in Antwerpen deze grote animator tezamen
met "die sympathieke Menno ter Braak" ontmoette en door hen aangemoedigd
in een paar weken Kaas op papier zette. Tsjip schrijft Elsschot nog in hetzelfde
jaar. Op 6 jan. 1934 vraagt hij aan Jan Greshoff om het manuscript daarvan te
corrigeren: "Ik wensch mijn boek in absoluut zuiver Nederlandsch geschreven te
zien" (blz. 144). Typerend voor zijn afstand tot het culturele leven in Europa is
het zinnetje dat Elsschot zich op 9 mei 1934 laat ontvallen: "Wie is Freud waar
in Forum zoo dikwijls over gesproken wordt?" (blz. 183). We krijgen nogal wat
te lezen over Dr. Goris (Marnix Gijsen), die als secretaris van het Vlaamse deel
van Forum fungeert. Van Vestdijk en Ter Braak zijn enkele brieven opgenomen.
Du Perron die toch redelijk goed thuis was in het Vlaamse literaire wereldje, had
Elsschot al in de jaren twintig kunnen ontdekken en voor Forum winnen, maar
dat is niet gebeurd. En als Greshoff hem "ontdekt", is Du Perron net naar Parijs
verhuisd. Greshoff blijft de voornaamste literaire correspondent van deze
periode. Als deze vlak voor de oorlog de wijk neemt naar Zuid-Afrika, raadt
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Elsschot, die een heldere kijk heeft op de boerenpolitiek, hem dat enkele malen
ernstig af.
Om bij het anecdotische te blijven: omstreeks 1937 komen bewonderaars uit
Holland op de proppen: de psychiater Andries Kaas V!] en zijn vrouw Meia
Albarda. Deze correspondentie wordt voor hen beiden zo belangrijk dat ze
Elsschot enkele malen bezoeken. Curieus detail: midden in de oorlog schrijft
Meia's vader, vanaf 1939 minister van waterstaat, eerst bij De Geer en later in
Gerbrandy's oorlogskabinetten, vanuit Londen Elsschot een op 4 mei 1944
gedateerde brief, waarin het belang van die vriendschap ook voor hem wordt
onderstreept. Een maand voor de invasie zou een Nederlands minister andere
zorgen aan zijn hoofd gehad kunnen hebben. Om van de censuur en het gevaar
van de koeriersdienst maar te zwijgen.
Uit de oorlogsperiode die in het hoofdstuk "Mijnheer Verbruggen 1941-1949"
aan de orde komt, haal ik enkele gebeurtenissen naar voren. Op 15 juli 1942
heeft Elsschot een Franse vertaling van Gerard Walschaps novelle "Genezing
door aspirine" afgemaakt. Drie dagen later bezoekt hij voor het eerst zijn
overbuurman, die al sinds 1930 in de Antwerpse Lemméstraat tegenover hem
woonde, Walschap op nr. 12, Elsschot op nr. 21. Het is met die vertaling
vreemd gelopen. "Cure d'aspirine" is volgens het Brieven-commentaar (zie 20
jan. 1943) bewerkt door Paul de Mont en/of René de Pauw. Nu zou je denken
dat sedert Walschaps bijdrage aan Bzzletin 45 (april 1977, blz. 14) de identiteit
van de verbeteraar van Elsschots Frans wel vastlag: het is volgens Walschap een
"oomzegger van oud-minister Hendrik de Man" geweest. De naam van Paul de
Man zal in het Algemeen Beschaafd Antwerps wel zo ongeveer op dezelfde
manier zijn uitgesproken als die van Paul de Mont. Enige verwarring ligt dus
voor de hand. Maar in Het ridderspoor, blz. 117, wordt dan toch weer van Paul
de Mont gesproken en wordt de legende van de medewerking van Paul de Man
op rekening van Boris Rousseeuw geschreven. Die heeft het in ieder geval uit
Walschaps artikel kunnen halen. Zekerheid is voorlopig niet te krijgen, wel is het
zo dat de omstreeks 1977 op het hoogtepunt van zijn roem staande
Amerikaanse literatuurtheoreticus Paul de Man — zijn diepe val dateert van tien
jaar later — in en na de oorlog wel meer teksten, waaronder Moby Dick, in het
Frans vertaald heeft. Hij zou zich stellig over deze onzekerheid verkneukeld
hebben.
Als lid van de jury voor de Leo-Krijn-Prijs (brief van 12 juni 1942) heeft Willem
Elsschot zonder aarzeling zijn stem gegeven aan Louis Paul Boons De voorstad
groeit. Zeven jaar later oordeelt hij eerst uiterst kritisch over Claus' De metsiers
(brief van 22 nov. 1949), hoewel niet zo kritisch als later Claus zelf. In zijn brief
van 10 jan. 1950 stemde hij toch zonder zijn standpuntwijziging te motiveren
voor Claus' eersteling.
Aanzienlijke ruimte (Brieven, blz. 643-672 en Het ridderspoor, blz. 75-97)
besteden beide boeken aan het probleem-Borms. De Vlaamse nationalist Borms
(1878-1946) werd zowel na de Eerste als na de Tweede Wereldoorlog ter dood
veroordeeld. Zijn executie in april 1946 maakte bij Elsschot al zijn oude
flamingante gevoelens los. Het gevolg was een aantal versies van een stevig anti58

Belgisch herinneringsgedicht waarvan er enkele de publiciteit haalden. Louis
Paul Boon verzette zich hevig tegen Elsschots fulminatie. Hoewel het gedicht in
Nederland destijds nauwelijks werd opgemerkt, schijnt het dat het hele Vlaamse
literaire establishment zich van Elsschot afkeerde. Het gedicht "zal hem van zijn
collega's vervreemden" (Brieven, blz. 409), zo formuleert Van de Reijt het
eufemistisch. In Het ridderspoor (blz. 75-97) laat Anthierens de verstrekkende
gevolgen van het Borms-gedicht voor Elsschots toenemend isolement in
Vlaanderen nog eens duidelijk zien. Het is bij zo'n gelegenheid dat de these van
"twee culturen — één taal", die uitgaat van fundamenteel cultureel verschil tussen
Noord en Zuid, de meest concrete contouren krijgt.
Het Borms-gedicht en de reacties daarop vormen het einde van Elsschots
literaire leven. De correspondentie verzandt. In de jaren vijftig is hooguit het
contact met Carmiggelt, de Hollander die hem op zijn laatste levensdag bezocht,
nog van belang. Voor onze kring is het wel leuk om te weten dat Jan Greshoff
op 11 nov. 1955 via de in New York werkende Marnix Gijsen een mogelijke
Engelse vertaler van Lijmen noemde. Met diens naam wisten de bezorgers zich
geen raad, zodat Prof. Seymour Flaxman (City University of New York), een der
pioniers van de Amerikaanse neerlandistiek, er in het register van de Brieven als
voornaamloze "Flaxmann" wat bekaaid van is afgekomen. Het is met die
Engelse vertalingen overigens curieus gesteld. Ook anderen hebben geprobeerd
om de vertaalrechten van Lijmen te verwerven, maar in de jaren vijftig kon het
Elsschot geen zier meer schelen of zijn werk vertaald werd of niet. Hij reageerde
niet eens op de brieven van de befaamde Dermout- en Albertsvertaler Hans
Koningsberger, die daar heel ongelukkig van werd. Lijmen werd pas na Elsschots
dood in de insulaire variant van het Engels vertaald en wel door A. Brotherton in
de serie Bibliotheca Neerlandica (Sijthoff, Leiden/Heinemann, Londen/London
House & Maxwell, New York, 1965).
Voor het enthousiasme van Anthierens en de soliditeit van de Brieven-bezorgers
kunnen de Elsschotliefhebbers dankbaar zijn. Beide boeken geven waardevolle
informatie, maar ze bepalen zich dikwijls tot de biografisch-anecdotische
achtergrond. Het wachten is op een goede editie van Elsschots volledig werk.
Francis Bulhof (Oldenburg)
Janssens, J. De Middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de
12de tot de 15de eeuw. Leuven: Davidsfonds 1993. 227 blz.
De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. Vertaald
door W. Wilmink. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de
Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift door een werkgroep
van Utrechtse neerlandici onder leiding van W.P. Gerritsen en S. Oppenhuis de
Jong. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker 1994. Klassieken van de
Nederlandse letterkunde, Deel 1.154 blz.
Wenseleers, L. De pels van de vos. Historische achtergronden van de
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middeleeu wse Reinaert-satire. Amsterdam/Leuven: Meulenhoff, Kritak, 1993,
310 blz.

De Middeleeuwen zijn anders, het jongste boek van J. Janssens, is een vurig
pleidooi voor een hernieuwde belangstelling voor de middeleeuwen. Ondanks
de ruime weerklank die auteurs als G. Duby, R. Pernoud, B. Tuchman en U.
Eco in de jaren tachtig onder het grote publiek hebben gevonden, verliest de
medioneerlandistiek aan de universiteiten in Vlaanderen voortdurend veld. De
auteur klaagt dat Eco's grote roman De naam van de Roos en de verfilming
ervan niet in staat zijn geweest en zelfs niet eens de bedoeling hebben gehad het
klassieke, 19de-eeuwse beeld van de `duistere middeleeuwen' te corrigeren. Ten
onrechte, want de hele westerse cultuur zoals wij ze vandaag kennen, mag
waarschijnlijk nog eerder als het resultaat worden beschouwd van de
zogenaamde `renaissance van de twaalfde eeuw' dan van die van de 16de
eeuw.
"Wie middeleeuwers als naief aanziet, kijkt meestal in een spiegel," houdt de
auteur ons voor. Wil men middeleeuwse teksten begrijpen, dan moet men
vermijden zijn twintigste-eeuwse wereldbeeld op deze werken te projecteren. Dit
wordt aan de hand van een hele reeks boeiende voorbeelden uit de Karel ende
Elegast, de Reis van St. Brandaan, Maerlants Alexanderroman, het werk van
Jeroen Bosch enz. voortreffelijk gedemonstreerd. De auteur wil zijn lezèrs ertoe
aanzetten `doe-het-zelvers in de mediëvistiek' te worden. Hij doet hen daartoe
twee belangrijke richtlijnen aan de hand. In overeenstemming met de typologische denkwijze van middeleeuwse auteurs moet men in het bijzonder oog
leren hebben voor analogieën in de teksten. Daarnaast is het raadzaam alert uit
te kijken naar dingen, die op het eerste gezicht onlogisch, fantastisch en
onverstaanbaar lijken. Ze mogen niet beschouwd worden als uitingen van een
naïeve middeleeuwse geest, maar als symptomen van de totaal andere
wereldvoorstelling die de middeleeuwers erop na hielden. De tekst geeft zijn
inhoud pas prijs, wanneer men deze geheimen weet te ontraadselen.
Als zo'n `doe-het-zelver in de mediëvistiek' begon de dichter W. Wilmink enkele
jaren geleden op een wat argeloze manier aan een nieuwe vertaling van de Reis
van St. Brandaan. Na verloop van tijd ging hij echter twijfelen aan de eigen
intuïtie en zocht hij contact met W.P. Gerritsen en een groep Utrechtse
neerlandici, door wie hij zijn vertaling aan het origineel liet toetsen. Het resultaat
van deze samenwerking ziet er nu weliswaar heel anders uit dan in Wilminks
eerste ontwerp, maar het kan de vergelijking met de intussen klassiek geworden
editie van M. Draak en B. Aafjes uitstekend doorstaan. De Middelnederlandse
tekst en de volkomen parallel lopende vertaling staan naast elkaar afgedrukt.
Terwijl M. Draak in 1949 nog een poging deed om de oorspronkelijke tekst van
de Brandaan te reconstrueren, heeft de Utrechtse werkgroep zich op voorstel
van Wilmink, die de versie van het Comburgse handschrift het `uitbundigst'
vond, uitsluitend op dit éne manuscript gebaseerd en de tekst hiervan in een
60

gematigd kritische transcriptie uitgegeven. Wilmink maakt in zijn vertaling geen
gebruik van een metrische versmaat zoals Aafjes, maar geeft de voorkeur aan
een goed lopend heffingsvers dat het Middelnederlandse voorbeeld imiteert. De
dichter tilt er niet zwaar aan als de beoogde precisie van de vertaling wel eens tot
onzuivere rijmen leidt. Archaïsmen worden niet steeds vermeden, verregaande
modernismen zijn zeldzaam.
Tekst en vertaling gaan vergezeld van twee reeksen aantekeningen. Naast
woordverklaring krijgt de lezer een aantal nuttige aanwijzingen voor een beter
begrip van de tekst. In de dubbele inleiding licht Wilmink de ontstaansgeschiedenis van de vertaling toe en situeert Gerritsen het middeleeuwse verhaal
in zijn context. Het nawoord bevat vooral bibliografische aanwijzingen voor wie
meer wil weten. Of de volgende delen van deze nieuwe reeks `Nederlandse
Klassieken' op dezelfde leest geschoeid zullen zijn, wordt nergens meegedeeld.
Een voortreffelijke start is dit in ieder geval.
Doe-het-zelver in de mediëvistiek' is zonder twijfel ook L. Wenseleers. Hij heeft
echter van werken als die van J.Janssens geen kaas geheten en hij wordt
evenmin gehinderd door al te grote kennis van middeleeuwse literaire conventies.
In De pels van de vos gaat hij zoals zoveel beroemde en ook minder bekende
auteurs vóór hem (J. Grimm, W.J.A. Jonckbloet, L. Peeters, M. Gysseling en J.
de Wilde om er maar een paar te noemen) op zoek naar de historische
achtergronden van de personages en de feiten die aan de diverse middeleeuwse
Reinaert-teksten ten grondslag liggen.
In hoofdstuk 11 van dit lijvige boek wordt het enige Reinaert-verhaal voorgesteld,
waarvan we met zekerheid weten dat het op een historisch feit gemunt is. Uit
zijn vergelijking van de historische feiten en dit verhaal trekt Wenseleers het
wijze besluit dat het „door het partijdig vertekende beeld van de feiten" voor ons
als twintigste-eeuwers volkomen onmogelijk zou zijn geworden de historische
persoonlijkheden achter de personages te identificeren, ware het niet dat de
auteur ons de sleutels zelf had aangereikt. Deze in eerste instantie aan hemzelf
gerichte waarschuwing heeft Wenseleers met bravoure in de wind geslagen. In
de even twijfelachtige als stellige overtuiging dat alle middeleeuwse Reinaertverhalen steeds op één en hetzelfde historische feitencomplex moeten slaan,
presenteert hij de verraste lezers eindelijk de ultieme waarheid: alle branches van
de Franse Roman de Renart, de Duitse Reinhart Fuchs en onze eigen Reinaert
zijn een spiegel van de strijd tussen de Welf en en de Staufen in de tweede helft
van de 12de eeuw met de Saksische hertog Hendrik de Leeuw in de titelrol.
Geen ogenblik staat de auteur stil bij de gedachte dat het in de middeleeuwen zo
geliefkoosde (en ook door J. Janssens uitvoerig toegelichte) literair-esthetische
procédé van de eindeloze variatie op hetzelfde thema een dergelijke hypothese
compleet overbodig zoniet zinloos maakt.
Wie wil weten hoe een leeuw een vos, een paus een hond, een (mannelijke)
kameel een abdis wordt enz., moet Wenseleers lezen. Hij zal er ook precies te
weten komen wie de (drie?) auteurs van onze Reinaert zijn, wie hun
opdrachtgeefster was en waar en wanneer het werk geschreven is. Historische
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feiten en feitjes, kleurrijk navertelde Reinaert-verhalen en voetnoten bij de vleet,
maar wie naar bewijzen vraagt, is aan het verkeerde adres. Misschien is toch niet
iedereen in de wieg gelegd om een `doe-het-zelver in de mediëvistiek' te
worden.
Armand Berteloot (Keulen)
Kees Groeneboer, Weg tot het Westen; het Nederlands voor Indië 1600 1950; een taalpolitieke geschiedenis. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1993,
Verhandelingen 158. XII + 580 blz., geill., fl. 60, -. ISBN 90-6718-063-7.
In New-Delhi kan elke in onberispelijk Brits padvindersuniform gestoken
politieagent je in vloeiend Engels de weg wijzen naar het dichtstbijzijnde
cricketveld. Maar als je in Jakarta in het Nederlands aan een politieagent vraagt
waar de korf balwedstrijd is, kijkt hij je niet-begrijpend aan — en niet eens van
boven zijn jas tutup. Dit verschil in impact van de taal en cultuur van de
kolonisator is natuurlijk mede het gevolg van de gevoerde taalpolitiek. Hoe die
er in het voormalige Nederlands-Indië uitzag, weten we sinds kort door de hier
besproken studie van Groeneboer, waarop hij in 1992 in Leiden promoveerde.
Het is een monumentale publikatie, vooral door zijn volledigheid. Alles staat
erin, vanaf de bepaling in 1641 van Anthony van Diemen dat slaven alleen
hoeden en mutsen mochten dragen als ze het Nederlands "redelyck verstaen
ende spreecken" konden tot de tragikomische geschiedenis van het kortstondig
bestaan van de vakgroep Nederlands (van 1949 tot 1952) aan de nooduniversiteit van Indonesië te Batavia — waarbij Groeneboer zelfs niet verzuimt
mee te delen dat, dank zij de aanstelling van de dialectgeograaf Heeroma als
hoogleraar Nederlandse taalkunde, de bibliotheek van de huidige vakgroep
Nederlands kan bogen op de aanwezigheid van publikaties als De Nederlandsche benamingen van de uier en De namen van de misdienaar in de
Zuidnederlandse dialecten. Het mooie vind ik dat Groeneboer dergelijke
details meedeelt zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken om het zo maar
eens uit te drukken : hij schrijft een ambtelijk soort Nederlands dat je — zonder
dergelijke hilarische mededelingen — zelfs saai zou kunnen noemen.
Maar ik vergeef hem dat graag, vooral vanwege die, volgens sommige critici
zelfs te, grote volledigheid. Niet alleen de taalpolitiek van de regering, maar ook
die van onderwijsorganisaties, kerk, rechterlijke macht en dergelijke instituties
komt aan de orde. Elke nota, elk voorstel, elke verzuchting over het Nederlands
in Indië van wie dan ook zo lijkt het wel, heeft hij vastgelegd voor het nageslacht.
Dat hij tussen al die details uit archiefstukken, schoolboekjes, onderwijstijdschriften en nota's de draad van zijn verhaal niet is kwijtgeraakt, is op zichzelf al
een prestatie. Veel van zijn materiaal heeft hij dan ook wijselijk opgeslagen in
voetnoten, waarvan sommige ettelijke bladzijden beslaan.
Groeneboer trekt ook lijnen naar de actualiteit, bij voorbeeld waar hij de nog tot
in de jaren veertig van deze eeuw voortdurende discussie over "de
62

voertaalkwestie" (moest de streektaal, Maleis of Nederlands, als voertaal in het
onderwijs worden gebruikt?) tussen onder anderen Nieuwenhuis en De la Court
in verband brengt met hedendaagse methoden voor het Nederlands als tweede
taal als die van Van der Ree, en Montens en Sciarone.
Hoewel Groeneboer een opvatting van geschiedschrijving hanteert "waarbij
zoveel mogelijk wordt geprobeerd af te zien van een normerend waardeoordeel
of een morele beoordeling" (p. 11), kan hij zijn oordeel toch niet altijd voor zich
houden. Zo typeert hij de Nederlandse taalpolitiek als "kruidenierspolitiek" (p.
459) en onderschrijft hij het oordeel "te laat en te weinig" over een twintigsteeeuwse taalpolitiek die ertoe leidde dat zelfs in 1942 niet meer dan 1,2 % van de
inheemse bevolking Nederlands sprak.
Wie voortaan iets wil weten over "het Nederlands voor Indië" - althans tot aan
het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht in 1949 over het Nederlands in
Nieuw-Guinea heeft de auteur een aparte studie aangekondigd kan dat opzoeken
in "Groeneboer", dat ongetwijfeld als standaardwerk de geschiedenis in zal
gaan. Ik geef nog even de indeling.
Na een inleiding waarin de auteur zijn methode en bronnenkeuze verantwoordt,
beschrijft hij de taalpolitiek in drie chronologisch op elkaar volgende delen: l7de
en 18de eeuw, l9de eeuw en 20ste eeuw. Dit laatste deel beslaat ongeveer de
helft van zijn studie. Binnen deze drie delen is de stof thematisch gerangschikt,
soms geografisch zoals in hoofdstuk 2, soms naar bevolkingsgroep (Europeanen,
Inheemsen, Vreemde Oosterlingen). Na een samenvatting volgen nog een groot
aantal tabellen met kwantitatieve gegevens, een bibliografie (van 60 bladzijden!)
en een register. Dat laatste vind ik, zeker voor zo'n belangrijke publikatie,
ontoereikend. Als personenregister voldoet het, maar als zakenregister niet:
begrippen als Petjo, creooltaal, Nederlands als tweede taal, Delftse methode en
Mardijkers zocht ik er tevergeefs. In een volgende druk zou een apart
zakenregister aanbeveling verdienen. En als de auteur nog eens wat tijd over
heeft, kan hij er misschien meteen nog een standaardwerk bij schrijven waarin
hij de Nederlandse koloniale taal- en cultuurpolitiek vergelijkt met die van de
Engelsen, Fransen, Portugezen en Spanjaarden — aan zijn ijver en acribie kan
het niet liggen. Dan komen we misschien eindelijk ook eens te weten waarom
het verkeer in Indonesië links houdt.
H.J. Boukema (Ankara)

Gerrit Olivier & Anna Coetzee, Nieuwe perspektiewe op die geskiedenis van
Afrikaans. Midrand : Southern, 1994, R 44,95.
Aan Edith Hildegard Raidt, hoogleraar aan de Universiteit van Witswatersrand
te Johannesburg, de auteur van vele publikaties op het gebied van de
geschiedenis van het Afrikaans, waaronder Afrikaans en sy Europese verlede
(1976, 3e druk 1991), zijn twintig artikelen opgedragen. Zes handelen over het
ontstaan van het Afrikaans in contact met andere talen (Waher, Davids, Du
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Plessis, Kotzé, Nienaber en Roberge), zes over de Europese (dus Hollandse)
connectie (Conradie, Goossens, Lass, Ponelis, Van Marie en Waher) en vijf over
etymologische problemen (Botha, Coetzee, Combrink, Odendal en Swanepoel).
De overige drie artikelen zijn weliswaar onder één noemer gebracht (`Teks en
geskiedenis'), maar tonen onderling nauwelijks relatie: over spellingvariatie (De
Klerk), over semiotiek (Slabbert) en over uitgeve rijen (Steyn). Edith Raidt, in
kringen van de I.V.N. zeker geen onbekende, kan zich terecht vereerd voelen
met deze bundel; de lezers zijn gebaat bij de inhoud.
J. W. de Vries (Leiden)

The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. A
yearbook 1993-94. Uitg. `Stichting Ons Erfdeel'. Murissonstraat 260, B-8931
Rekkem. 320 blz., BF 1500, fl. 85, -.
Langzamerhand rijpt de gedachte dat op internationaal vlak de cultuurpolitiek
van de Lage Landen de grenzen van de nationaliteit moet openbreken. In een
tijd van gedwongen europeanisering van de cultuur en van onstuitbare amerikanisering van het mediabestel, groeit ook in de Nederlanden de behoe fte om
de culturele identiteit te definiëren en aan de buitenwereld te tonen.
Het nieuwe Engelstalige jaarboek van de `Stichting Ons Erfdeel' is in dit opzicht
een opportuun en gelukkig initiatief. Dit jaarboek is bedoeld als een cultureel en
maatschappelijk visitekaartje van het Nederlandse taalgebied. Dat dit jaarboek in
het Engels is, maakt de Nederlandse cultuur voor de buitenwereld weer een
stukje toegankelijker. Bekende Nederlandse en Vlaamse medewerkers, maar
gelukkig ook Engelse en Ame rikaanse scheppen een kaleidoskopisch beeld van
de Nederlanden. Het boek is opgezet als een interculturele dialoog. De artikelen,
die vaak vertalingen zijn van eerder in `Ons Erfdeel' verschenen bijdragen, gaan
meestal over een raakpunt met de Engelstalige wereld of situeren een eigen
cultuurverschijnsel in een ruimere culturele context.
Het zal dan ook niemand verwonderen dat in dit boek artikelen voorkomen over
Mondriaan die de laatste jaren van zijn leven in New York doorbracht, of over de
'English World of Guido Gezelle', of over Newton in de Nederlanden, of over de
muzikale uitwisseling tussen Engeland en Vlaanderen van de 15de tot de 17de
eeuw.
Gepoogd wordt een representatief beeld op te roepen van de grote diversiteit in
de Nederlandse cultuur. Het boek handelt zowel over literatuur als over taalkunde,
zowel over schilderkunst als over film, zowel over staatsinrichting als over
geschiedenis, zelfs de mestproblematiek en de biotechnologie worden aan de
orde gesteld.
Dooreen genomen is de kwaliteit van de artikelen zeer hoog. Op dat punt is de
selectie dus beslist geslaagd te noemen. Toch is het boek niet helemaal
bevredigend. De grote variatie in stijl, in benadering en diepgang maakt een
vlotte lectuur moeilijk. Als het boek als synthese bedoeld is van de cultuur in de
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Nederlandse taalgemeenschap, dan schiet het enigszins aan zijn doel voorbij,
want de heterogeniteit in de benaderingen en de op zijn minst merkwaardige
ordening van de artikelen breekt de samenhang die je bij een doorlopende
lectuur verwacht.
Het boek voldoet wel als je alleen maar grasduint en de artikelen als losse
stukken leest. Zelf vond ik bijzonder boeiende duolectuur in de artikelen van
Christopher Brown over 'Dutch painting' en dat van Svetlana Alpers over
`Dutch Culture' (waarom staan die overigens niet bijeen in het boek ?). Ik denk
dat het ook voor de Engelstalige lezer boeiend moet zijn te zien hoe een
Engelsman en een Amerikaanse in de confrontatie met de 17de-eeuwse
Nederlandse kunst heel verschillend aangesproken worden. Brown en Alpers
worden beiden in de eerste plaats getroffen door het bekende realiteitsaspect
van die schilderkunst. Bij Brown geeft dat aanleiding om achter die realiteit
andere aspecten te gaan zoeken, terwijl het Alpers aanzet om zich vragen te
gaan stellen over de positie van de waarnemer van die realiteit. Dat levert
uiteraard totaal verschillende percepties van de Nederlandse kunst op. En dat is
boeiend. Zo gelezen is het jaarboek een schatkamer met vele verborgen hoekjes.
Maar af en toe zou je wel eens het plattegrondje willen raadplegen om de
verborgen hoekjes wat makkelijker te ontdekken ... en dat plattegrondje
ontbreekt.
Zo'n prachtig uitgegeven bundel, op zacht-crème papier, boordevol schitterende
kleurenillustraties zou op zijn minst een handige leeswijzer mogen bevatten. Een
inleidende tekst en een weldoordachte ordening van de artikels had van dit boek
de toegankelijke synthese kunnen maken die ik nu een beetje mis. Dit tekort
wordt wel enigszins goedgemaakt door de kroniek op het einde van de bundel
die wel een systematische opbouw heeft met een indeling in architectuur,
culturele politiek, film, geschiedenis, taal, literatuur, muziek, filosofie en
wetenschap, maatschappij en visuele kunst.
Al bij al is The Low Countries wel een mooi boek geworden en zeker voor de
Engelstalige neerlandici extra muros een rijke bron voor de lessen `land en volk'.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Liesbeth Dolk, Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op
Java (1900-1957). Leiden : KITLV Uitgeverij, 1993. 217 blz. fl. 45, -.
ISBN 90-6718-064-5.
"Dat je dat allemaal hebt kunnen bedenken. Ik begrijp er nu niets meer van" zei
R. Nieuwenhuys op 1 augustus 1988 tegen de schrijfster van deze Leidse

dissertatie. Hij doelde op zijn poging om in het tijdschrift Oriëntatie (19471954) Indonesische intellectuelen en Nederlandse progressieven bij elkaar te
brengen en samen een gemeenschappelijk vaderland op te bouwen. Achteraf
gezien is het duidelijk genoeg waarom dat niet lukte: de Indonesiërs wilden hun
eigen zaken regelen en hadden ook aan de goedbedoelde adviezen van
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progressieve Nederlanders geen boodschap. In het tijdschrift Indonesia van
februari 1949 hekelde de schrijver Idrus de guru-mentaliteit van de volgelingen
van Du Perron die "ons net zo als kleine kinderen op de schouder kloppen als
Du Perron dat vroeger bij Takdir en Senoesi Pene deed" (p. 175). Nieuwenhuys'
verzuchting is de trieste maar onvermijdelijke conclusie van een geschiedenis
van illusies, geschiedenis die in Dolks proefschrift boeiend is vastgelegd.
De dissertatie geeft niet wat de ondertitel suggereert maar concentreert zich op
vier "fragmenten" waarvan er twee al eerder als tijdschriftartikelen gepubliceerd
werden: de receptie van Multatuli bij Indonesische intellectuelen in de onderzochte periode (hoofdstuk 1) en de geschiedenis van enkele Nederlandstalige
tijdschriften van na 1940. In hoofdstuk 2 komt De Fakkel (1940-1942) aan de
orde, in hoofdstuk 3 Uitzicht en Het Inzicht (1946-2947) en OpbouwPembinaan (1947) en in hoofdstuk 4 Oriëntatie (1947-1954). Daarbij gaat het
de auteur vooral, zoals ze in de inleiding uiteenzet, om "de ontmoeting
— samenwerking en confrontatie, aanvaarding en verzet — van Nederlandse en
Indonesische intellectuelen op het culturele vlak: welke invloed oefende de
Nederlandse cultuur en literatuur uit, welke pogingen deden Nederlanders en
Indonesiërs om tot culturele toenadering te komen ?" (p. 17). Dit uitgangspunt
brengt met zich mee dat Dolk zich, wat de Indonesiërs betreft, richtte "op de
groep van westers opgeleide Indonesische intellectuelen die (...) contacten met
Nederlanders niet bij voorbaat uitsloot" (p. 6) en degenen die dergelijke contacten
niet wensten, buiten beschouwing liet. Dat is jammer. Want het zou interessant
geweest zijn te weten welke argumenten deze radicalen daarvoor aanvoerden —
al was het maar om de positie van degenen die contacten niet afwezen beter op
hun waarde te kunnen schatten — en welke cultuurpolitiek hun voor ogen stond.
Enfin, dat is nu eenmaal niet gebeurd en wat er wel in Dolks dissertatie staat, is
interessant genoeg.
De Fakkel werd in 1940 op initiatief van Koets opgericht om De Gids die in
Indië immers niet meer ontvangen kon worden, te vervangen. Hoewel zich
onder de "twaalf opperbevelhebbers van de culturele campagne, zorgvuldig
geselecteerd naar ras, geloof en stand" zoals Veenstra schreef (p. 78) ook een
Chinese redacteur en twee Indonesiërs bevonden, was het een tijdschrift dat
primair "het Nederlandsche cultuur- en geestesleven vertegenwoordigde" — zij
het dat men, zeker na de benoeming van Nieuwenhuys tot redactie-secretaris,
het ontstaan van een Indische variant van die cultuur nastreefde. Nieuwenhuys
had het niet gemakkelijk met "die pijprokers en breteldragers" zoals hij zijn
hooggeleerde mederedacteuren noemde en zag zijn streven naar een
goedgeschreven literair blad nogal eens getorpedeerd "door het een of andere
flutstuk, althans een stuk dat vervelend geschreven is" zoals hij aan Greshoff
schreef (p. 92). Vijftig jaar later zou Nieuwenhuys zich als redacteur van
Indische letteren in dezelfde positie bevinden toen hij het aan de stok had met
zijn academici-mederedacteuren "die zo erbarmelijk schrijven" (Vrij Nederland,
14 maart 1992). Maar dit terzijde. Kritiek en Opbouw noemde De Fakkel "een
vergaarbak van pennevruchten van allerlei menschen die zich gedrongen voelden
over dit of dat te schrijven of te dichten, maar een bepaalde lijn ontbrak" (p. 95).
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Met dat oordeel zal Nieuwenhuys het wel eens zijn geweest. Dat neemt niet weg
dat in de dertien verschenen nummers de debuten te vinden zijn van Resink,
Vroman, Breton de Nijs en Walraven. Na de Japanse inval was het afgelopen
met het blad.
Uitzicht en Het Inzicht waren voorlichtingsbladen, resp. van de Rijksvoorlichtingsdienst en van het Indonesische ministerie van Voorlichting. Het
eerste was volgens Beb Vuyk "een uiterst voorzichtig huiskamerblaadje" (p. 148)
waarmee progressieve Nederlanders dan ook niets te maken wilden hebben, het
tweede een blad "voor allen, die mede voelen met de strijd naar onafhankelijkheid van het Indonesische volk" (p. 111) waaraan ook Nederlanders
(Jacques de Kadt, Beb Vuyk) meewerkten. Voor Nederlandse soldaten was het
verboden (p. 148). Na het akkoord van Linggadjati ontstond, min of meer als
samenvoeging van de culturele afdelingen van deze bladen, op 7 juni 1947 het
Nederlands-Indonesische "onafhankelijk weekblad voor Indonesië", OpbouwPembinaan . Het blad haalde niet meer dan acht nummers. Na het uitbreken
van de "Politionele Actie" moest redacteur Beerling constateren dat "onze
Indonesische vrienden hun medewerking hebben gestaakt" (p. 142) : het einde
van een illusie. In het hoofdstuk dat deze geschiedenis beschrijft, besteedt de
auteur ook veel aandacht aan de rol van VN-redacteur Van Randwijk die een
"digest" van Vrij Nederland in Indonesië wilde uitbrengen.
Het laatste hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van Oriëntatie dat in 1947 als
voorlichtingsblad van de RVD ("ambtelijk cultuurbedrijf" volgens Resinck, p.
153) in een oplage van 12.000 exemplaren begon en waarvan in januari 1954
het laatste nummer verscheen. Nieuwenhuys, die vanaf het vierde nummer als
redactiesecretaris was opgetreden, was toen al naar Nederland vertrokken. Ook
in dit blad was de samenwerking tussen Indonesiërs en Nederlanders mislukt.
Als bijlagen bevat het proefschrift een lijst Indonesische en Nederlandse
tijdschriften, uitgegeven in Nederlands-Indië/Indonesië van 1900 tot 1942 en
van 1945 tot 1966 (de Japanse periode ontbreekt dus), een lijst van artikelen
over Multatuli in deze bladen, en de Indonesische vertaling van Multatuli's "Ik
weet niet waar ik sterven zal". Een bibliografie, een personen- en een
zakenregister sluiten deze dissertatie af, die een boeiend beeld geeft van het
culturele leven in de nadagen van het Nederlandse koloniale tijdperk in
Nederlands-Indië/Indonesië. Dat het eerste hoofdstuk voor mijn gevoel een
beetje losstaat van de rest van het verhaal, is niet meer dan een
schoonheidsfoutje.
H.J. Boukema (Ankara)

E.A. van Trotsenburg, Niederlande Osterreich: Eine fun fhundertjöhrige
Begegnung, Wien/Kóln/Weimar: Bi hlau Verlag, 1993. 267 blz., DM 98.00.
De hoogleraar voor internationale en vergelijkende pedagogiek uit Klagenfurt,
Edmund A. van Trotsenburg, beschrijft in zijn monografie Niederlande
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Osterreich voor het eerst de politieke, economische, culturele en wetenschappelijke contacten tussen Oostenrijk en Nederland sedert de verbinding van het
rijk der Habsburgers en het rijk der Bourgondiers door het huwelijk van Ma ria
van Bourgondie met Maximiliaan van Oostenrijk in 1477. Het boek is een
hoeksteen van Van Trotsenburgs `Nederland-Oostenrijk'-project. In deze studie,
waarvan de eerste exemplaren ter gelegenheid van het door het Oostenrijkse en
Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen georganiseerde symposium 'Osterreich-Niederlande' (Wenen, 26-28 april 1993) aan de respectievelijke ministers van onderwijs van Oosten rijk en Nederland werden overhandigd,
verschijnen de resultaten van een aantal deelonderzoeken nu gebundeld. Van
Trotsenburg putte bij zijn onderzoek uit een overvloed van ten dele uiterst
heterogeen materiaal dat hij onder andere in Washington en Praag verzamelde.
Alleen daarom al zijn het boek en de bijbehorende bibliografie van bijzonder
belang.
De hoogtepunten uit het verhaal van Van Trotsenburg zijn natuurlijk de functie
van het huis Habsburg als Europees cultureel centrum, de Nederlands-Habsburg
betrekkingen in de 16de eeuw, de culturele, economische en politieke rol van
Nederland in de 17de eeuw en de 'brain-drain' in de 18de eeuw, toen Maria
Theresia heel wat specialisten uit de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden
naar Wenen haalde. Maar ook in andere periodes plaatst Van Trotsenburg
interessante accenten. Daarbij blijkt dat de auteur niet alleen wil informeren. Hij
wil ook een bijdrage leveren tot een constructieve dialoog over de `schaduwen
van gisteren' en de mogelijkheden van morgen. De auteur met NederlandsOostenrijkse nationaliteit noemt dan ook de `handlangers en de vrienden' uit de
zwarte periode na 1938, toen de diplomatieke betrekkingen tussen Oostenrijk
en Nederland, die in de 17de eeuw aangeknoopt werden, voor het eerst weer
onderbroken werden, met naam en toenaam. Tegelijkertijd probeert Van
Trotsenburg oude vooroordelen te benoemen en te weerleggen of te relativeren.
Zo bevordert hij de kennis van de wederzijdse geschiedenis en cultuur en het
nodige respect voor elkaar: de noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling
van de Oostenrijks-Nederlandse betrekkingen die de auteur met steun van de
overheid (trefwoord: `pedagogische diplomatie') hoopt te bevorderen.
Niederlande Österreich is natuurlijk het resultaat van een selectie. Toch vind ik
dat enerzijds de behandeling van de literaire contacten een beetje te kort schiet
(in Oostenrijk verschenen o.a. vertalingen van Conscience, Vestdijk en De
Hartog), terwijl anderzijds een en ander ook bondiger had gekund. Verder is het
jammer dat de monografie zich beperkt tot de Oostenrijkse betrekkingen met
Nederland en de relaties met de zuidelijke Nederlanden om pragmatische
redenen verregaande uitsluit. Een paar stevige zinnen over de pogingen tot en
de problemen met de integratie tussen Vlaanderen en Nederland waren in dit
boek zeker niet misplaatst geweest. Tenslo tte maakt men zich juist in Oostenrijk
ook zorgen over de (culturele) overmacht van buurland Duitsland.
Herbert Van Uffelen (Wenen)
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Jaarboek voor de Claus-studie
Bij uitgeverij Kritak (Diestsestraat 249, B-3000 Leuven, tel. 016-230131) is het
eerste jaarboek voor de Claus-studie verschenen, onder de titel Het teken van
de ram. De redactie bestaat uit Paul Claes, Jaques de Decker, Joris Duytschaever,
Dirk de Geest, Gert Jan Hemmink, Kris Humbeeck, Rudi van der Paardt,
Gerard Raat, Freddy de Vree en Jean Weisberger. Het redactiesecretariaat is
gevestigd op de UIA - Departement Germaanse - A1.21, Universiteitsplein 1,
B-2610 Antwerpen (tel. 03/820 27 79). De geillustreerde paperback (15 x 20)
telt een 200-tal bladzijden en kost plm. fl. 30, - of 600, - BF.
Het jaarboek wil, aldus de redactie, Claus' uiteenlopende artistieke activiteiten
op een toegankelijke, ondagmatische en zo veelzijdig mogelijke wijze benaderen.
Elke aflevering bevat een aantal vaste rubrieken: onuitgegeven werk, een
bibliografische kroniek, ongepubliceerde illustraties. Per aflevering wordt nader
ingegaan op de produktie uit een bepaalde periode. In nummer 1 staat het
vroegste werk tot 1950 centraal en wordt er onder meer aandacht besteed aan
Claus' rol bij de oprichting van het tijdschrift Janus, de nooit gepubliceerde
voorloper van Tijd en Mens. Verder worden beschouwingen gewijd aan diverse
werken van Omtrent Deedee (1963) tot en met De sporen (1993).
Middeleeuwse letterkunde
Voorjaar 1994 is het eerste nummer verschenen van Queeste, tijdschrift over
middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden.
De redactie, zo blijkt uit een persbericht, wordt de eerste drie jaargangen
gevormd door W. van Anrooij (Rijksuniversiteit te Leiden). J.D. Janssens (UFSAL
Brussel) en Orlanda S.H. Lie (Universiteit Utrecht). Aangezien boekbesprekingen
beschouwd worden als essentieel onderdeel van het tijdschrift, is een aparte
recensieredactie in het leven geroepen bestaande uit A.M.J. van Buuren
(Universiteit Utrecht) en Th. Mertens (Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Universiteit van Antwerpen).
Artikelen en besprekingen zullen niet alleen betrekking hebben op Middelnederlandse teksten tot 1600, maar ook op anderstalige middeleeuwse literatuur
uit de Nederlanden voor zover deze teksten van belang zijn voor de bestudering
van de Middelnederlandse le tt erkunde. Met het oog op de internationalisering
van de medioneerlandistiek zullen de artikelen in Queeste worden voorzien van
een samenvatting in het Frans, Duits of Engels. De redactie streeft er tevens
naar om in iedere jaargang een of meer artikelen te plaatsen die in één van deze
talen geschreven zijn.
Queeste zal tweemaal per jaar verschijnen (april en oktober) en heeft per
nummer een omvang van 96 pagina's. Een apart vouwblad met informatie kan
worden aangevraagd bij Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL
Hilversum (telefoon 035-859856; telefax 035-836557). Ingenaaid, los nummer
fl. 35, -/BF 700, jaargang fl. 60, -/BF 1200, studenten, AIO's, 0I0's fl. 40, -/
BF 800, instellingen f 1. 80, -/BF 1600. Voor collectieve abonnementen van
meer dan tien exemplaren geldt een korting van 25 %.
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Diversen

In memoriam Prof. Dr. Ludwig Erich Schmitt
Op 3 januari 1994 overleed te Marburg/Lahn, bijna 86 jaar oud, prof. dr.
Ludwig E rich Schmitt , wijlen hoogleraar in de Germaanse en Duitse filologie en
tevens directeur van de "Deutsche Sprachatlas".
L.E. Schmi tt werd geboren op 10 februari 1908 te Remscheid-Lennep. Hij
studeerde taalkunde, geschiedkunde, wijsbegeerte en volkenkunde te GieRen,
Berlijn en Leipzig. In 1934 promoveerde L.E. Schmi tt te Leipzig op een
proefschrift over een taalhistorisch onderwerp. Na "Habilitation" te Leipzig in
1941 werd hij hoogleraar voor Germaanse en Duitse filologie in Groningen, en
later, weer in Leipzig, hoogleraar voor Duitse en Nederlandse filologie. In 1956
beklom L.E. Schmitt de bovengenoemde leerstoel in Marburg, waar hij als
neerlandicus werkzaam was. De verschijning van het lijvige boek "Entstehung
und Struktur der `Neuhochdeutschen Schriftsprache' (1966) vormde een
hoogtepunt in zijn wetenschappelijke loopbaan. Hij was voorzi tter van de
Vereinigung der Professoren, Dozenten und Lektoren der Niederlandistik in der
Bundesrepublik Deutschland' (1953-1980) en lid van het IVN-bestuur (19591979). Prof. Dr. L.E. Schmitt was een boeiende hoogleraar en een eminent
geleerde, die zijn studenten en jonge medewerkers kon interesseren voor de
onderwerpen van de taalgeschiedenis, dialectologie en neerlandistiek. Zijn grote
bekwaamheid in de wetenschapsorganisatie is de Duitse en Europese
dialectologie en de Nederlandse taalstudie in Duitsland ten goede gekomen. Ten
slotte mag niet worden vergeten, dat L.E. Schmitt een leraar en collega was die
zich altijd inspande om jonge mensen op het pad van de wetenschap te
brengen. We zullen hem steeds met grote vriendschap en dankbaarheid
gedenken.
Dieter Stellmacher (Gottingen)

Zuid-Afrika
Op 5 augustus 1993 werd de Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek
(SAVN) opgericht.
Uit de statuten van de vereniging:
2. Doelstelling
2.1. Die bevordering van die studie van die Nederlandse taal- en
letterkunde, ook in sy verhouding met die Afrikaanse taal- en le tterkunde,
en die bevorde ring van die Afrikaanse taal- en le tterkunde in Nederlandstalige gebiede.
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2.2. Die daadwerklike bewerkstelliging van kontak en samenwerking met
persone by akademiese instellings in Suider-Afrika wat die studie van
Nederlands in sy wydste betekenis wil bevorder.
2.3. Die bevordering van kontakte en uitwisseling van dosente èn studente
met afdelings Nederlands by universiteite in Nederland, Vlaandere,
Suriname, die Nederlandse Antille en Indonesië, asook met ander
universiteite met afdelings Nederlands wêreldwyd.
2.4. Die bevordering van noue kontak met die Nederlandse Taalunie, die
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en verwante instellings.
De SAVN zal twee maal per jaar een tijdschrift uitgeven "Tydskrif vir Nederlands
en Afri kaans" (T.N.A.) en geregeld een nieuwsbrief onder haar leden verspreiden.
Het lidmaatschap kost R 50 voor Zuidafrikaanse leden en R 80 voor leden
overzee.
Correspondentieadres : mw. prof. dr. H. Roos, secretaris, Departement
Afrikaans, UNISA, Postbus 392, Pretoria 0001, Zuid-Afrika
Nederlands tekstcorpus
Het instituut voor Nederlandse Lexicologie INL biedt, aldus een persbe richt, u
de mogelijkheid een Nederlands tekstcorpus bestaande uit ca. 5 miljoen woorden
te raadplegen via het computernetwerk. Dit corpus heeft een andere
samenstelling dan dat op de multilinguale ECl/MCI CD-ROM, die gedistribueerd
wordt dor het Linguistic Data Consortium en ELSNET. De teksten zijn ontleend
aan o. a. boeken, tijdschriften, kranten, en TV-nieuwsuitzendingen. Ze betreffen
verschillende deelgebieden, zoals journalistiek, politiek, milieu, linguïstiek, v rije
tijd. Op basis van deze parameters kan men eenvoudig subcorpora definiëren.
Het opvraagsysteem stelt u in staat te zoeken naar afzonderlijke woorden of
naar woordpatronen, inclusief enige vooraf gedefinieerde syntactische patronen,

die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden. Zoekacties zijn mogelijk op de
niveau's van woordvorm, lemma (trefwoord) en woordsoort, elk afzonderlijk,
maar ook gecombineerd in één zoekopdracht met gebruikmaking van zgn.
Boolese operatoren en proximity searches. Op verschillende niveau's van de
zoekactie worden gegevens verstrekt over frequentie en spreiding over de
bronnen. Het resultaat van een zoekvraag is meestal een lijst van aan de
zoekvraag beantwoordende items, of een reeks concordanties (woorden in
context) met een variabele, door de gebruiker in te stellen textuele context.
Diverse sorteermogelijkheden kunnen uw analyse van de resultaten ondersteunen. Binnen beperkingen die door het auteursrecht worden opgelegd,
kunnen resultaten naar uw eigen computer worden getransporteerd met e-mail.
Het is niet toegestaan volledige teksten of substan ti ële tekstgedeelten over te
halen.
Er zijn nauwelijks extra correctieslagen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de
teksten zelf, als voor de linguïstische gegevens woordsoort en lemma.
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Woordsoortcodes en lemmavormen zijn automatisch toegekend aan de
woordvormen in de elektronische teksten door een op het INL ontwikkeld
computerprogramma.
De leveranciers van de teksten hebben toestemming gegeven voor het gebruik
van hun materiaal uitsluitend voor niet-commerciële onderzoeksdoeleinden. De
voorwaarden voor commercieel gebruik zijn nog onderwerp van besprekingen.
Voor een optimaal gebruik van dit systeem dient u te beschikken over een VT
220 (of hogere) terminal, of een geschikte terminal-emulator (bijv. Kermit).
Indien u toegang tot dit corpus wilt, dient u een individuele gebruikersovereenkomst te tekenen. Een elektronische versie hiervan kunt u verkrijgen
door een e-mail te sturen naar de INL mailserver : Mailserv@Rulxho.
Leidenuniv.NL. Tik als boodschap in : SEND [5MLN94]OVERKMST.GEB
Wilt u zo vriendelijk zijn zelf een harde kopie te maken, die te lezen, in te vullen
en ondertekend terug te sturen naar : Instituut voor Nederlandse Lexicologie
INL, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; fax: 071-272115.
Na ontvangst van de ondertekende gebruiksovereenkomst zult u worden
geïnformeerd over uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar :
Helpdesk5min@Rulxho.Leidenuniv.NL, of een faxbericht naar Mw. dr. J.G.
Kruyt.
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