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De geheimen van Nederlands New York
Charles T. Gehring (New York)

Als het anders was gelopen en de Zeven Verenigde Nederlanden en de Westindische Compagnie hun bezittingen in Noord-Amerika hadden behouden,
zouden New Yorkers vandaag eerder Nederlands hebben gesproken dan Engels.
Het Engelse streven naar hegemonie aan de Oostkust echter en het feit dat de
Nederlanders inzagen dat hun positie - gezien de snelle bevolkingsgroei in New
England en de tabakskoloniën Maryland en Virginia - onhoudbaar was, heeft
ertoe geleid dat dit enorme gebied tussen de Connecticut en de baai van
Delaware in een van de artikelen van het verdrag van Westminster in 1674 werd
toegevoegd aan het Britse Rijk. Was dit niet gebeurd dan zou de geschiedenis
van de eerste jaren van de Nederlandse vestiging het Amerikaanse publiek even
bekend zijn geweest als de landing van de Pilgrim Fathers bij Plymouth Rock en
de oorsprong van Thanksgiving. In plaats daarvan is de vroege geschiedenis van
New York en de "Midden-Koloniën" gereduceerd tot enkele stereotypen en
mythen, genoeg voor het grote publiek dat ze alleen maar ziet als aanloopje
voor belangrijker gebeurtenissen als de Boston Tea Party en de Amerikaanse
revolutie.
De Nederlanders voerden een 80-jarige onafhankelijkheidsoorlog tegen het
Habsburgse Rijk en wonnen, onderhielden een van de grootste handels- en
oorlogsvloten in de wereld en beheersten een handelsimperium waarboven de
zon nooit onderging. Voor de meeste Amerikanen echter roepen de termen
Nederlanders of Nederland doorgaans beelden op van klompen, molens en
tulpen. Nieuw-Nederland vergaat het weinig beter, want dat wekt de associatie
met Minuits verkoop van Manhattan en het houten been van Stuyvesant. De
negentiende-eeuwse schetsen van Washington Irving van de Nederlanders in
Nieuw-Nederland worden door veel lezers als historische feiten in plaats van als
satirische fictie opgevat. Irvings portrettering van de dikke Nederlandse burger
die op zijn stoep een lange Goudse pijp zit te roken is representatief geworden
voor de Nederlanders van Nieuw-Nederland.
Wat maakt het uit allemaal? De Nederlandse kolonie heeft maar zo'n vijftig
jaar bestaan. Waarom tijd verspillen aan zo'n historische anomalie als NieuwNederland, terwijl men als vormgevers van de Amerikaanse koloniale geschiedenis de Britten zou moeten bestuderen?
Om te beginnen is Nieuw-Nederland geografisch gezien niet alleen maar
New York of, zoals vaak wordt gedacht, Manhattan en het westelijke deel van
Long Island. De Nederlandse kolonie strekte zich uit van de Connecticut tot de
baai van Delaware, een gebied dat de tegenwoordige staten Delaware, Pennsylvania, New Yersey, New York en het westelijk deel van Connecticut omvat. De
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Nederlandse kolonie vormde dus niet alleen de oorsprong van een kleine
enclave langs de Oostkust, maar ook van wat genoemd wordt de `MiddenKoloniën'. De positie van Nieuw-Nederland tussen New England en de
tabakskoloniën in het Zuiden bracht het gedurende het grootste deel van de
zeventiende eeuw in con fl ict met Engeland. Nieuw-Nederland is belangrijk
vanwege z'n strategische ligging en omdat het in een uitgestrekt gebied in
Noord-Amerika Westeuropese cultuur, waarden en tradities bracht die niet
Engels zijn. De Middenatlantische staten zijn uniek omdat hun Europese
oorsprong niet-Engels is. Hoewel de Engelsen hun eigen specifieke culturele en
sociale patroon inbrachten in al hun bezi tt ingen langs de Oostkust van NoordAmerika boven Flo rida, waren niet-Engelse tradities er al stevig geworteld toen
zij in 1674 ten slo tte de permanente controle over Nieuw-Nederland verwierven.
De Engelsen waren veroveraars in een vreemd land, een minderheid die het
voor het zeggen kreeg in een samenleving met onbekende gewoonten en
tradities.
In dit artikel wordt de term `niet-Engels' gebruikt in plaats van Nederlands. Want
hoewel alle instellingen in Nieuw-Nederland Nederlands waren en het Nederlands
de dominante taal was in rechtspraak, onderwijs, handel en kerk, kwam niet
meer dan zo'n vijftig procent van de bewoners uit Nederland. De andere hel ft
kwam uit vrijwel ieder ander land in Europa: Skandinaviërs, vooral Noren, voor
de houtindustrie, Franse protestanten op de vlucht voor religieuze vervolging,
Duitsers en anderen uit Midden- en Oost-Europa ten gevolge van de
verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog. De Westindische Compagnie stelde
geen eisen aan de herkomst van zijn kolonisten, zol an g ze maar gezond waren
en zich loyaal betoonden. Als gevolg daarvan werd Nieuw-Nederland de eerste
waarlijk multi-etnische kolonie in Noord-Ame ri ka. Vergeleken met de homogene
bevolking van New France en New England ontwikkelde de Nederlandse kolonie
rond Manhattan zich al in de zeventiende eeuw tot een smeltkroes van
Europeanen. Binnen één generatie leidden gemengde huwelijken, aanpassing
aan de nieuwe omgeving en een nieuwe mentaliteit als gevolg van een
verschoven perspectief tot de eerste Nieuw-Nederlanders. Al is het waar dat in
de Engelse koloniën unieke Amerikaanse politieke instellingen gesmeed werden,
het zaad van die specifieke menselijke eigenaardigheden waardoor `Amerikanen' zich kenmerken, was gezaaid in Nieuw-Nederland.
Ondanks de belangrijke rol van Nieuw-Nederland in de geschiedenis van
Noord-Amerika en zijn effect op de ontwikkeling van Amerikaanse eigenaardigheden, is de geschiedenis van de Nederlandse kolonie lang verwaarloosd. Dit
hee ft tot gevolg gehad dat de vroege koloniale geschiedenis van Amerika vrijwel
helemaal geïdentificeerd werd met die van New England. Deze stand van zaken
is niet het resultaat van de arrogantie of zelfs een complot van de wetenschappers, maar van een gebrek aan primair bronnenmateriaal waarop historici,
demografen en andere wetenschappers hun onderzoek kunnen baseren. Zonder
toegang tot de oudste overheidsarchieven van Nieuw-Nederland moeten historici
genoegen nemen met rapporten en waarnemingen over de Nederlandse kolonie
2

door zijn Engelse buren (doorgaans onnauwkeurig of bevooroordeeld), of de
Nederlandse erfenis totaal buiten beschouwing laten. Het eerste leidt tot een
vervormde beeldvorming van de kolonie, het laatste reduceert haar geschiedenis
tot mythe en satire.
In feite is een groot deel van de overheidsarchieven van Nieuw-Nederland
bewaard gebleven. Voor de jaren 1646 tot 1674 vormen ze een zo volledig
koloniaal archief als men zich maar wensen mag. De 12 000 bladzijden
documenten, nu bewaard door het archief van de staat New York, beva tten
papieren van de secretarie, notulen van de bestuursraad, wetten en
verordeningen, kadastrale documenten en correspondentie. Helaas zijn deze
documenten voor Amerikaanse onderzoekers zonder leesvaardigheid in zeventiende-eeuws Nederlands en/of zonder erva ring met de verschillende handschriftstijlen van deze periode nauwelijks of niet toegankelijk. In de loop der tijd is voor
gebruik door historici ongeveer twintig procent van dit Nederlandse materiaal
vertaald, maar helaas alleen een bepaald soort materiaal. Alle documenten van
zogenaamd `persoonlijke aard' werden buiten beschouwing gelaten: aan alles
inzake privé-aangelegenheden als privaatrechtelijke geschillen tussen particulieren werd voorbijgegaan en alles wat als onkuis, wellustig, geil en obsceen
werd beschouwd of kwetsend was voor negentiende-eeuwse vertalers met
Victoriaanse gevoeligheden, werd geschrapt. Zelfs de zogenaamde `politieke
documenten' werden zorgvuldig geselecteerd. Als ze volgens de vertaler niet
belangrijk genoeg waren, werden ze buiten beschouwing gelaten. Daarom
omvat datgene wat werd geselecteerd ter vertaling maar een klein deel van het
materiaal en weerspiegelt die keuze het oordeel van de vertaler over wat hij
belangrijk genoeg vond om te vertalen. Belangrijker nog was het totale gebrek
aan belangstelling voor die `persoonlijke documenten', die tegenwoordig zo
belangrijk geworden zijn voor beoefenaren van de sociale geschiedenis.
Meer dan twintig jaar geleden zijn de New York State Library in Albany en de
Hollandse Vereniging in New York begonnen met het sponsoren van een
project dat verantwoordelijk is voor vervaardiging en uitgave van een volledige
vertaling van alle Nederlandse koloniale documenten. Sinds najaar 1974 treed
ik op als vertaler en redacteur van wat in de loop der jaren bekend geworden is
als het project Nieuw-Nederland. De voornaamste doelstelling van het project is
het bewustzijn en de kennis van de Nederlandse koloniale periode in NoordAmerika te bevorderen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door de nog
bewaard gebleven Nederlandse overheidsarchieven die bewaard worden door
het archief van de staat New York te vertalen en deze voor onderzoekers
toegankelijk te maken in een reeks geannoteerde delen die van een index zijn
voorzien. Sinds de incubatie van het project in 1974 zijn vijftien delen met
vertalingen in druk verschenen en enkele andere delen bevinden zich in
verschillende stadia van verschijning. Naast het toegang verschaffen tot het
archiefmateriaal van Nieuw-Nederland heeft het project ook een gids
samengesteld van Nederlandse documenten die zich in archieven in de Verenigde
Staten bevinden (Guide to Dutch Records in U.S. Repositories) en een
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collectie kopieën van archiefstukken over Nieuw-Nederland bijeengebracht ter
completering van de afdeling "Nederlandse Koloniale Manuscripten" bij het
archief van de staat New York. Doel van het project is het bevorderen en
vergemakkelijken van onderzoek door alle bekende bronnen voor de bestudering
van Nieuw-Nederland te centraliseren in de bibliotheek van de staat New York.
Het project sponsort ook een jaarlijkse conferentie, het Rensselaerswijck Seminar, met lezingen en verhandelingen over verschillende onderwerpen met
betrekking tot het Nederlandse koloniale erfgoed in Noord-Amerika. Deze
programma's richten zich op het grote publiek en dienen als voertuig voor het
presenteren van het nieuwste onderzoek naar Nieuw-Nederland. Het project
geeft ook een informatie-bulletin uit, de Nieu Nederlandse Mercurius, dat
fungeert als informatiepunt inzake de bestudering van de Nederlandse kolonie.
Hoewel het opnieuw een vijftien tot twintig jaar zal vergen om de vertaling van
de archiefstukken te voltooien, wordt datgene wat vertaald en uitgegeven is al
gebruikt door studenten in dissertaties en door onderzoekers voor monografieën
en artikelen over de koloniale periode die sterk afwijken van ouder geschiedkundig werk. Enkele voorbeelden zijn Oliver Rinks Holland on the Hudson
(Cornell University Press), Joyce Goodfriends Before the Melting Pot : Society
and Culture in Colonial New York City (Princeton University Press), Tom
Burkes Mohawk Frontier: The Dutch Community of Schenectady (Cornell
University Press) en Firth Fabends A Dutch Family in the Middle Colonies,
1660-1800.
Misschien is het een verrassing (misschien ook niet) dat vertalers van oudsher
niet bijzonder gewaardeerd werden en meer als een noodzakelijk kwaad werden
gezien. Dante verwijst ze denkelijk naar de uiteinden van de hel. Een van de
ongunstigste kwalificaties van een vertaler wordt gegeven in het Italiaanse
spreekwoord traduttore, traditore (vertalers -zijn- verraders) of, om het te
parafraseren: in zekere zin misleiden alle vertalers de lezer door het origineel te
verbasteren. De heilige Hieronymus was nog duidelijker toen hij stelde dat een
vertaling geen versie was maar een perversie. Een andere kritische geest
beschreef vertalen als het leeggieten van een fles wijn in een emmer water. Maar
Charles Gehrings favoriet is van de hand van Cervantes, auteur van het klassieke
Don Quixote: (Een vertaling is) "als het bekijken van de keerzijde van een tapijt
waar zoveel eindjes en draadjes zitten dat, hoewel de figuren te onderscheiden
zijn, de schoonheid en precisie van het werk verduisterd wordt" . Hoewel
vertalingen gefilterd moeten worden door de culturele lens van de vertaler,
dwingt eerste lezing van een tekst (op zichzelf al een vertaaldaad) de vertaler om
ieder woord zorgvuldig te overwegen alvorens de bredere culturele en historische
context te reconstrueren. Door dit proces van woord-voor-woordanalyse kan
een vertaler een zekere intimiteit met het onderwerp bereiken, die nog intenser
wordt door dagelijkse omgang met de documenten.
Naarmate deze vertalingen van het Nederlandse archief van NieuwNederland beschikbaar komen, komt de kolonie voor onderzoekers in een
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nieuw daglicht te staan. Het vroegere beeld van Nieuw-Nederland als een
slape rig, onbetekenend gebied, eerder irriterend voor de Engelsen dan een
bedreiging voor hen vormend, bevolkt en geregeerd door komische operettefiguren - dit beeld wordt aanzienlijk gewijzigd. Onderzoekers ontdekken dat de
kolonie in de eerste jaren inderdaad streed om het bestaan. In die pionierstijd
verwaarloosde de Westindische Compagnie deze kolonie, die dreef op de
handel in huiden, ten faveure van lucratiever belangen in Afrika en ZuidAmerika. In 1653, tijdens de Eerste Engelse Oorlog, was Nieuw-Nederland
dicht bij de totale ineenstorting. Tegen 1656 echter gaf de kolonie tekenen van
herstel te zien en het potentieel om een troefkaart te worden voor de compagnie.
Na het verlies van Brazilië aan de Portugezen in 1654 verschafte de WIC zijn
kolonie in Noord-Amerika meer middelen, zowel in geld als in mankracht. Het
gevolg van deze toegenomen belangstelling was een snelle bevolkingsgroei en
een zich uitbreidende handel met de naburige Engelse koloniën. NieuwNederland veranderde van een onderbevolkte, excentrisch gelegen nederze tt ing
voor de handel in huiden tot een vrijwel zelfvoorzienend gebied, in staat om de
concurrentie met New England en de tabakskoloniën op eigen kracht aan te
gaan.
Onderzoekers zullen ook ontdekken dat Peter Stuyvesant, directeur van de
kolonie van 1647 tot 1667, herwaardering verdient. In een crisissituatie met
New England in 1653, toen dagelijks oorlogsgeruchten werden gehoord die veel
onrust veroorzaakten onder de bevolking van New Amsterdam, en ondanks een
Engelse blokkade van alle scheepvaart naar Nieuw-Nederland, wist Stuyvesant
zo met z'n schaarse middelen te goochelen dat hij kans zag een vooruitgeschoven
verdedigingswal ten noorden van de stad op te werpen (tegenwoordig bekend
als Wall Street), Fort Amsterdam te versterken en een verdedigingssysteem op
Long Island te organiseren om binnenvallende troepen uit Connecticut te
bestrijden - en dit alles zonder zijn toevlucht te nemen tot draconische maatregelen. Zo stond hij zelf borg voor de aanleg van de beroemde wal door
Manhatt an tijdens de Eerste Engelse Oorlog. Volgt men nauwkeurig Stuyvesants
handelingen in de raad van dag tot dag, dan ontstaat het beeld van een kundig
leider die een kolonie bijeenhield die van alle kanten bedreigd werd. Hoewel hij
voortdurend werd gefrustreerd door onwillige kolonisten en kooplieden, en door
juridische conflicten met Rensselaerswijck, New Amstel en New Amsterdam,
antwoordde hij gedetailleerd op iedere beschuldiging, op ieder verzoek of
bezwaarschrift en behandelde alle zaken, daarbij steeds het belang van de
Compagnie zoals hij dat zag in het oog houdend. Aangezien Stuyvesants
bestuur, eindigend met het verlies van de kolonie aan Engeland in 1664,
zeventien jaren omspant, is het belangrijk dat zijn directoraat in het licht van
deze nieuwe informatie opnieuw wordt beoordeeld.
Recent onderzoek toont een knap gebruik van diplomatie, handel en oorlog
door de Irokese Confederatie - vooral in verdragen met de regering van NieuwNederland en zijn opvolger in New York - om invloed te krijgen op economie en
politiek van koloniën van New France tot Virginia. Het Nieuw Nederland5

materiaal geeft ook inzicht in de scheiding langs etnische, religieuze en geografische lijnen in de samenleving van koloniaal New York en New Yersey en de
blijvende gevolgen daarvan voor de tegenwoordige samenleving. Als in een
microcosmos verscha ft Nieuw-Nederland een interessant vroeg model van een
multi-etnische samenleving, aangezien het in zijn bevolking een breed spectrum
van rassen, godsdiensten en nationaliteiten vertoont: blanken, Afrikanen en
Indianen; protestanten, katholieken en joden; alle nationaliteiten van NoordwestEuropa, Spanjaarden, Polen, Italianen, Kroaten, Pruisen en Tsjechen inbegrepen.
Vertalingen van wetenschappelijk werk zijn niet de enige vruchten van het
project Nieuw-Nederland. Dr. Gehring en zijn staf worden vaak uitgenodigd om
over het project te komen spreken op conferenties, histo ri sche bijeenkomsten,
f amiliereunies, festivals en museumpresentaties in de Verenigde Staten en in het
buitenland. Tal van musea consulteren het project over onderwerpen die met
Nieuw-Nederland te maken hebben. Aan universiteiten zijn cursussen taal en
geschiedenis aangeboden om basiskennis van zeventiende-eeuws Nederlands te
geven aan bibliothecarissen, archivarissen, historici, archeologen en geïnteresseerde leken. Sta fl eden van het project hebben archivarissen in het hele land
geholpen bij het ordenen en beschrijven van hun Nederlands bezit. Het project
verscha ft informatie ten behoeve van restauratie van historische plaatsen,
archeologisch veldwerk, in musea tentoongestelde objecten, rechtszaken,
kranteartikelen, familie-organisaties en populaire en wetenschappelijke boeken.
Het heeft zowel histo ri sch advies gegeven voor de replica van Henry Hudsons
schip De halve maan als voor de historische schilde ri ngen van Leonard Tantillo.
Twee nieuwe encyclopedieën, Encyclopedia of the North American Colonies
(Scribner's 1993) en Encyclopedia of Colonial Wars (te verschijnen) verschaffen
nieuwe en gewijzigde informatie over de geschiedenis van Nederland en van
Nieuw-Nederland, bewijs van het vérreikende effect van het project. Daarbij
komt nog dat activiteiten van het project hebben geleid tot gewijzigde leerboeken
en curricula voor schoolkinderen in de staat New York, een uitwisselingsprogramma tussen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Adirondack Community College in New York, en de oprichting van een studiegroep in Nederland,
de "Werkgroep Nieuw-Nederland", voor Nederlandse wetenschappers met
belangstelling voor dit onderzoeksterrein. Erkenning van de rol van dr. Charles
Gehring in alle verworvenheden van het project kwam in september 1994 toen
hij de Orde van Oranje-Nassau ontving, de hoogste onderscheiding die de
koningin kan verlenen aan iemand die geen Nederlands staatsburger is.
Het project Nieuw-Nederland doet dit allemaal van een begroting van
100 000 dollar, voornamelijk verkregen uit toelagen van het nationale fonds
voor de geesteswetenschappen. De staat New York gee ft alleen kantoorruimte,
telefoon- en verzendkosten; de resterende fondsen moet het project zelf zien te
verwerven van privé-personen, stichtingen en het bed rijfsleven. Een steungroep,
de Vrienden van Nieuw-Nederland, helpt hierbij en stelt ook twee prijzen
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beschikbaar - de Hendrick Manuscript Prijs en de Alice Kenney Prijs - om de
belangstelling voor Nieuw -Nederland te stimuleren.
In de twintig jaar van zijn bestaan is het project Nieuw-Nederland door zijn
publikaties en activiteiten begonnen het gebrek aan belangstelling voor deze
unieke periode uit de Amerikaanse koloniale geschiedenis om te buigen.
Uiteindelijk zal de informatie uit deze archieven in geschriften over koloniaal
Amerika even bekend zijn als bronnenmateriaal uit de archieven van New
England en Virginia. Uiteindelijk zullen feiten in de plaats komen van verzinsels
en zal de werkelijke geschiedenis van Nieuw-Nederland verteld worden. Iemand
spotte eens dat Nieuw-Nederland een van de best bewaarde geheimen uit de
koloniale geschiedenis is. Het project Nieuw-Nederland heeft sinds 1974 hard
gewerkt om iedereen deelgenoot te maken van dit geheim en zal dit blijven doen
zolang er fondsen zijn.
Vertaling: Dick Boukema
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De column en de columnist van Nederlandse bodem
Frida Balk (Amsterdam)

De Column bloeit in Nederland als nooit tevoren. Tenminste, als je afgaat op de
hoeveelheid columns die we dagelijks - in de dagbladen dus - aantreffen. Door
de exorbitante toename is het genre niet langer exclusief, evenmin als de
beoefenaar ervan, de columnist. Er is een duidelijke inflatie opgetreden. Het
verschijnsel bestaat nog niet eens zo lang. Lang zo lang niet als de kranten en
weekbladen waarin de columns nu zo overvloedig verschijnen.
Wat is een column?
In de Grote Winkler Prins Encyclopedie van 1960 ontbreekt zowel `column'
als `columnist'.
Maar de driedelige Van Dale van 1984 heeft ze al beide in voorraad.
"column (Eng.) m. (-s), regelmatige (min of meer kritische en op een
vaste plaats verschijnende) bijdrage aan een krant of weekblad, meestal
ondertekend, en een specifiek domein van het maatschappelijk gebeuren
becommentariërend of afwisselend de meest gevarieerde onderwerpen
behandelend. columnist, m. (-en), columniste, v. (-s, -n), hij, resp. zij die
een vaste column schrijft, rubriekschrijver, commentator: het is voor de
honderden columnisten die ons letterlievende land kent niet eenvoudig
om op te vallen. (Grijs)"
De oervorm is te vinden in de dagbladen, omdat ze zich daarin zo scherp
onderscheiden van al het overige: het nieuws en de advertenties. Een weekblad
biedt geen recent nieuws in strikte zin, maar is zelf een soort van complexe
column. Toch beva tten, volgens de mediatechnische norm, ook de weekbladen
alle mogelijke columns, waarin individuele auteurs zich uitleven in het
wereldkundig maken van hun persoonlijke visie.
Enkele aanze tten tot het genre deden zich in Nederland voor, begin jaren
'50, in Het Parool. Alleen hee tte het toen nog niet zo. Het hee tte een cursiefje,
of het hee tte helemaal niets en het werd afgedrukt in een van het gewone
nieuws afwijkend le ttertype. De beroemdste en oudste Parool-voorbeelden zijn
Carmiggelt, met zijn dagelijkse Kronkel (een van Jeanne Roos afkomstig
pseudoniem) en Annie M.G. Schmidt met haar wekelijkse Impressies van een
simpele ziel. De meesterwerkjes die deze twee auteurs a fleverden, zijn bijna
allemaal gebundeld. De `Kronkels' zijn verhaaltjes, schetsjes van particuliere
gebeurtenissen, op een enkele uitzondering na in de `ik'-vorm geschreven,
veelal gesitueerd in Amsterdam. De "simpele ziel" is een vrouw die met een
zeldzame humor de wereld ontdoet van alle zwaarwichtigheid. Maar columns, in
de moderne gespecialiseerde woordenboekbetekenis van het woord, waren het
nog niet. Daarvoor zijn ze te individueel, te ver verwijderd van de actualiteit.
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Het eigenlijke doel van de moderne column is de actuele gebeurtenissen en
het persoonlijk wedervaren met elkaar te verbinden.
De representatieve, ideale, ja universele column is een persoonlijk commentaar op het wereldnieuws te midden van het wereldnieuws. Dat ook bepaalt de
identiteit en het gezag van de columnist. Hij (m/v) Staat In De Krant. Steeds
weer. Voor zichzelf en de lezers maakt hij het wereldgebeuren tot een intimiteit
en zijn intimiteit tot een wereldgebeuren.
De functie van de column is vergelijkbaar met die van de reien in een
klassieke tragedie of in een drama van Vondel.
Wij edelingen blij van geest
Ter kerke gaan op 't hoge feest ...
En intussen slachten de Haarlemmers en de Amsterdammers in het Amsterdam
van Gijsbreght van Aemstel elkaar af. De gruwelijke feiten zijn in een krant
weliswaar niet gespeeld, maar wel opgeschreven, zo werkelijk en zo objectief
mogelijk. Ook doen columns denken aan de aria's in de Passionen van Bach: het
individu spreekt zich uit over de door de evangelist weergegeven gebeurtenissen,
een recht uit het hart komende reactie.
Ich folge Dir gleichfalls mit freudigen Schritten ...
(Sopraanaria Johannes Passion)
Zowel in theaterstuk als passiemuziek als krant gaat het om weergegeven
gebeurtenissen, terwijl rei, aria en column de gebeurtenissen-zèlf betreffen, een
commentaar inhouden mede namens het publiek, de toeschouwers, luisteraars,
lezers. De krant onderscheidt zich hier doordat dat commentaar niet anoniem
blijft, maar persoonlijk wordt ondertekend. De anonieme column - meestal
dubbelbreed - was er al heel lang en is er nog steeds, in de vorm van een
redactioneel commentaar oftewel het zogeheten Hoofdartikel, waarin de redactie
de feiten nog eens in het licht van haar eigen ideologie plaatst.
Hoewel de steeds talrijker wordende columns een zeer uiteenlopend karakter
hebben, zijn ze in één opzicht alle gelijk: ze bevatten niet het nieuws of puur
zakelijke informatie, maar vertegenwoordigen een persoonlijke noot. Ze zijn
subjectief. Ook wetenschappelijke tijdschriften zoals bijvoorbeeld de Economisch Statistische Berichten (ESB) gaan zich te buiten aan het relatief lichtvoetige
genre.
Een aardige bijzonderheid is dat de beroemdste en bekroondste aller columnisten,
Simon Carmiggelt, erop stond, als journalist te worden aangemerkt. Letterlijk
genomen had hij daarmee groot gelijk, gezien zijn fenomenale dagelijkse portie
bijdragen, gedurende meer dan dertig jaar.
Ook in een ander opzicht is de kwalificatie `journalist' van belang. Carmiggelt is
de eerste columnist die de afstand tussen journalistiek en gecanoniseerde
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literatuur wist te overbruggen en zelfs op te heffen. Hij was de eerste journalist
oftewel `stukjesschrijver' (zijn eigen aanduiding ook) die een officiële literaire
prijs ontving, de Constantijn Huygensprijs (1961). In 1978 kreeg hij zelfs de
P.C. Hooft prijs-1974. Voordien was een journalist, ook al werd hij gebundeld,
te alledaags voor zo'n prestigieuze prijs. In omgekeerde richting was de situatie
eerst net zo: een zo verheven iemand als een erkende tot de hoge literatuur
behorende schrijver schreef niet in de krant. Zeker niet regelmatig. Frederik van
Eeden werd niet uitgenodigd voor een kolommetje Psychoanalyse of Utopische
Idealen in de Praktijk (Walden) in de krant. Wel was Couperus' Eline Vere, vóór
het uitkwam in boekvorm, in de krant verschenen als feuilleton (in het Haagse
Het Vaderland).
Legendarisch is de reactie van het Haagse publiek op het overlijden van Eline
Vere. Door eigen toedoen nog wel. Heel Den Haag sprak erover, geschokt
fluisterend. Een dergelijke triomf van de fictie over de werkelijkheid is alleen
overtroffen door handel en wandel van het personage Inspector Morse uit de
gelijknamige televisieserie. In touringcars lieten grote gezelschappen (voornamelijk vrouwen), mèt gids, zich vervoeren naar de talrijke plaatsen waar de
inspecteur zijn gecompliceerde naspeuringen deed om - vaak meervoudige moorden te ontraadselen. Of waar hij in alle rust zichzelf was en eenzaam naar
Schubert luisterde. In deze (ook op televisie uitgezonden!) excursies bestonden
de locaties uitsluitend in de context van de serie, hetgeen in de opgewonden
doch beschaafde uitroepen van de deelnemers overduidelijk werd. Maar ja, dat
was Engeland.
Couperus schreef in Het Vaderland ook later gebundelde essays en sprookjes.
Zijn postuum in Oostwaarts gebundelde reisimpressies van Nederlandsch Indië
schreef hij in 71 brieven als `Speciaal Correspondent der "Haagsche Post"',
aldus de Inleiding in Oostwaarts( 1). Dat was een prachtig voorbeeld van sponsoring avant-la-lettre. In het eerste hoofdstuk, "De Uitreis", meldde de Correspondent dankbaar:
"Nu ga ik voor de derde maal naar het vreemde lokkende land onzer
koloniën [. ..] Ik ga er nu heen als speciaal correspondent van de Haagsche
Post. Ik reis niet tweede klasse, als destijds, toen ik een eenvoudig toerist
was. Door de zorgen van de Stoomvaart-Maatschappij `Nederland' is, ter
eere van het veel gelezen roze Haagsche blad, een luxe-hut zijn correspondent gerezerveerd, de zelfde hut, die tot salon voor den GouverneurGeneraal Fock bestemd werd. Wij zijn dus gehuisvest als prinsen, met
onze badkamer, kleêrenkast, schrijftafel... en ik vrees alleen dat wij zeer
verwend zullen zijn als deze reis ten einde is." (2)
De prinsen in kwestie waren Couperus en zijn echtgenote Elisabeth Baud.
Dag- en weekblad als plaats van voorpublikatie kwam dus een kleine eeuw
geleden ook al voor. Maar de scheppers van erkende literatuur van nu profileren
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zich menigmaal tevens in de dagbladen, om hun licht te laten schijnen over
uiteenlopende actualiteiten: beeldende kunst (Wolkers), religie (Reve), of op
formidabel gevarieerde terreinen (W. F. Hermans, vijftien jaar vaste medewerker
van NRC Handelsblad). De piepjonge Arnon Grunberg (debuut: het mistroostige
maar meeslepende Blauwe maandagen(3)) vindt men her en der in krant of
weekblad (VPRO-gids) afgedrukt met eigenzinnige impressies. Feuilletons zijn
overigens jammer genoeg uitgestorven, maar voor publikaties van serieuze
Letteren treffen we in dag- en weekblad nog wel aan.
Belangrijke literaire prijzen voor auteurs die voornamelijk columns op hun
naam hebben staan, zijn niet meer ongebruikelijk. Rudy Kousbroek ontving in
1978 de P.C. Hooftprijs-1975.
Met andere woorden: de column verliest door zijn exponentiële groei wel
enig aanzien, maar wint ook aan prestige. Sinds heel kort vindt er in het
verschijnsel `column' nog een andere merkwaardige ontwikkeling plaats. Op
één dag kwam me een, althans volgens de hierboven aangehaalde Van Dalenorm, volkomen verkeerd gebruik van het woord `column' onder ogen, nota
bene in een dagblad en in een weekblad. In beide gevallen gaat het om een
oproep tot een column-wedstrijd, waar doodgewoon van een opstel of een
artikel sprake is. Het dagblad (de Volkskrant) nodigt uit tot een "column over
studieloontje" (9 sept. '95), het weekblad (het roemruchte Amsterdamse
studentenweekblad Propria Cures (PC)) schrijft een "kolomkompetitie" uit (9
september 1995). "Schrijf een column van maximaal 400 woorden en win
fl. 100, - en/of een redacteurszetel." Zoiets IS dus helemaal geen column, die
immers juist bestaat bij de gratie van de frequentie en de vaste plaats (zie Van
Dale). Maar ja, de taal evolueert nu eenmaal, zegt men. Of devalueert zij
(verloedert misschien wel)?
De opmars van de column houdt zo'n beetje gelijke tred met de leegloop van de
kerken. Dat komt doordat `de intellectuelen' de taak van de dominee en de
priester voor een belangrijk deel hebben overgenomen. Zij geven de toon aan
waar de moraal in het geding is. Zij zijn, modern gezegd, opiniërend. Op
moraliseren rust een enorm taboe, maar in bedekte termen en onder verwijzing
naar een verlichte en liefst wetenschappelijk verantwoorde redelijkheid is het de
Columnist nog wel toegestaan. De wetenschap en haar beoefenaars (vooral
fysici en chemici) hebben al jaren de positie ingenomen van de kerk en de
geestelijkheid. Sinds kort is hierover een openbare discussie op gang gekomen,
en niet alleen in de confessionele bladen. Maar dit terzijde. Het verklaart in elk
geval de enigszins priesterachtige status van `de intellectueel'. En al is niet iedere
intellectueel een columnist, zo goed als iedere columnist is een intellectueel en
het gros is academisch gevormd. Een enkeling (Jerome Heldring van NRC
Handelsblad) veroverde zelfs op grond van zijn columns een eredoctoraat.
Het stijgende belang van de column komt sinds kort tot uitdrukking door een
plaatsje op de voorpagina, dat een enkeling bij wijze van uitzondering wordt
toebedacht. Journaille viel die eer te beurt (pseudoniem van Jan Vrijman) in Het
Parool. Hij is één van de weinige columnisten op wie het predikaat `intellectueel'
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niet echt van toepassing is. Daarvoor zijn zijn stukjes te grof en te plat, hetgeen
voor een deel pose is. (Vergeleken met de columns van eertijds ene Derksen in
De Telegraaf is zijn proza verfijnd.) `Journaille', in oorsprong een scheldnaam
voor `journalistentuig', een contaminatie van `journalist' en `canaille', bezigt hij
dan ook als een erenaam. Het Geuzenprincipe dus. Zelfs het strenge en
gerenommeerde NRC Handelsblad had kortelings vele maanden een korte maar
onvervalste column op de voorpagina, links onder, van Koos van Zomeren. Al
eerder waren er van hem stukjes verschenen op andere plaatsen in diezelfde
krant. De auteur is gespecialiseerd in natuur: vogels, egels, koeien, boeren en
dergelijke, een terrein waarvan de gemiddelde NRC-lezer absoluut geen weet
heeft. We zijn nu in dat opzicht een beetje bijgeschoold. Toen Van Zomeren het
in zijn column en passant opnam voor leidinggevende hulpverleners die zich aan
hun pupillen vergrijpen, begonnen de technische verhandelingen over tochtige
en andere koeien en de triest uitgespeelde rol van de stier me wat tegen te staan.
Niet lang daarna verdwenen de column en zijn columnist met een hartelijke
afscheidsgroet van de voorpagina en er is geen andere voor in de plaats
gekomen.
Nee, dan verging het Gijs van Lennep (voormalig autocoureur), kort daarna,
heel anders. Hij verzorgde elke zaterdag een typische persoonlijke-wederwaardigheden-column, getiteld "Waarin...". De NRC Handelsblad-redactie
stuurde hem na ruim twintig jaar trouwe dienst weg, waarvan hij in zijn
zwanezang luid protesterend melding maakte. Nu staan zijn stukjes gelukkig elke
zaterdag in Het Parool.
Onze bekendste nog levende en bij mijn weten nergens weggezonden columnist
is Hugo Brandt Corstius, alias Piet Grijs (in weekblad Vrij Nederland), alias
Battus (in de Volkskrant), alias Maaike Helder, alias de nodige anderen. Evenals
Battus schrijft Maaike Helder in de Volkskrant, Battus in de taal- en
letterkundebranche en Maaike in een ambivalent sekseprobleemkader. Ze heeft
zich inmiddels laten opereren (`ombouwen') tot man, maar is Maaike Helder
blijven heten. Erg moeilijk allemaal. Piet Grijs vertegenwoordigt het schoolvoorbeeld van de Macht van de Columnist. Professor Buikhuizen, criminoloog,
die onderzoek deed naar een mogelijke biologische grondslag voor misdadig
gedrag, heeft hij totaal kapotgeschreven, net zo lang tot deze zijn sociobiologische studies moest staken. Soortgelijke pogingen ondernam Piet Grijs
(wiens column nu kortweg Grijs heet) recentelijk met VVD-fractieleider
Bolkestein, maar met vooralsnog averechts resultaat.
Een afzonderlijke categorie vormen de vakdeskundige columns. Zo had de
cardioloog en rasschrijver A.J. Dunning in NRC Handelsblad zijn rubriek over
geneeskunde, zeer algemeen, maar soms ook specialistisch georiënteerd. Hij is
na een paar jaar ongeveer een jaar geleden opgevolgd door Piet Borst, DNAspecialist op het gebied van het kankeronderzoek. Maar bij hem won de zeer
specifieke deskundigheid het van zijn schrijftalent. Zonder dit laatste kan een
column niet leven.
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Rita Kohnstamm verzorgt, met een zekere onregelmatigheid, in NRC
Handelsblad een lezenswaardige column over psychologie en pedagogiek.
Lex Dura, leuk pseudoniem voor een jurist, Germ Kemper geheten, schrijft
een vaste rubriek in Vrij Nederland. Het is niet helemaal een column, maar een
persoonlijk getint verslag van een opmerkelijke (rechts)zaak, waardoor je zeer
aan het denken wordt gezet over het recht in het algemeen en het strafrecht in
het bijzonder. Een luidruchtige tegenhanger is mr. Moscowicz met een periodiek
strafpleitersbetoog in De Telegraaf. Een advocaat van ook kwaaie zaken schijnt
het, maar een hele goeie.
Aparte vermelding verdient de in alle opzichten eenzame column De Dikke
Man van Ischa Meijer, die dit jaar volkomen onverwacht op zijn vijftigste
verjaardag overleed. Zijn stukjes, in Het Parool, zijn vergelijkbaar met die van
Kronkel, hoewel ze in de derde persoon zijn geschreven (die van Kronkel
overwegend in de eerste). Maar de dikke man is onmiskenbaar op de eigen
persoon van Ischa Meijer geënt, zijn belevenissen zijn zuiver persoonlijk en
voltrekken zich voornamelijk in Amsterdam. Zijn actieradius is klein, maar zijn
wereld is tragisch. Vol van humor en zachtmoedigheid.
Van klassiek allooi - persoonlijk en ongedwongen commentaar op het nationaal
en internationaal wereldgebeuren - zijn Blokker (de Volkskrant) en De Swaan
(NRC Handelsblad). De column van de eerste heet eenvoudig Blokker, die van
de laatste Mijn zinnen. Allebei maken ze het grote nieuws een tikje eenvoudiger
en inzichtelijker en ook wel eens een beetje belachelijk. Dat geeft een zekere
opluchting. Ze presenteren een volkomen heldere eigen visie. Talrijke
columnsoorten blijven hier onbesproken, gewoon omdat het er te veel zijn. Ik
noem nog de sportcolumn, in zijn geheel gevuld door een topsporter of een
trainer, onmiskenbaar in de vorm gegoten (de tekst) door een ghostwriter.
Al met al heeft De Column, afgezien van de genoemde verwantschap met reien
en aria's, wel wat weg van een politieke prent, een karikatuur, een cartoon of
een stripverhaal. Inzonderheid de stripfiguur 011ie B. Bommel, een Heer van
Stand (in alle opzichten het tegendeel van Winnie-the-Pooh, Een beer met maar
Een Heel Klein Beetje Verstand) is vaak herkenbaar achter de columntekst.
Want dat is het gekke: de ware columnist is een Heer van Stand. De belangrijkste
Dame columnist was de eigenzinnige, grillige Renate Rubinstein, jarenlang als
Tamar te vinden in Vrij Nederland. Zeer gevarieerde stukjes schreef zij, vaak
scherpzinnig en verrassend, altijd trefzeker. Zij stond nogal afwijzend tegenover
vrouwenemancipatie en feminisme. In één van haar stukjes betoogde Tamar dat
de man objectief de meerdere is van de vrouw, hij kan immers "tot op hoge
leeftijd een vrouw in het kraambed hebben liggen". Dat een man überhaupt niet,
zelfs niet jong, in het kraambed kan liggen maakte blijkbaar niet uit.
Ten slotte maak ik nog gewag van de doodenkele columnist die, net als de
Godfather Carmiggelt, puur literatuur levert, zoals Gerrit Komrij (NRC Handelsblad) en Remco Campert (de Volkskrant). Bij Komrij wordt elke zin literatuur, of
hij nu scheldt, dweept, of zwelgt in destructief cynisme. Remco Campert is zijn
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subtiele tegenvoeter, die in beknopte juweeltjes waarheid en fictie met elkaar in
evenwicht houdt, dikwijls aansluitend bij het wereldgebeuren. Verrukkulluk vond
ik het verslag van zijn protestmars naar Frankrijk, samen met een vriend, anti de
kernproeven. Ze duwden, langs de snelweg geloof ik, een winkelwagentje voort
vol met flessen Australische wijn en in het Rimbaud Museum declameerden ze
Willem Koos.
Literatuur! dat is toch het mooiste.
Noten
(1) Louis Couperus (1924). Oostwaarts. 's-Gravenhage: Leopold, p. XI. (De inleiding is
van S.F. van Oss.)
(2) Idem, p. 2, 3.

(3) Amon Grunberg (1994). Blauwe maandagen. Amsterdam: Nijgh en Von Ditmar.
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Hel op aarde
Nederlandse reizigers en ballingen in Londen (1700-1900)
Jaap Harskamp (Londen)
Londen is een stad die de geesten verdeelt. Stimulerend voor de één,
deprimerend en afstotend voor de ander. Weinig andere steden geven aanleiding
tot een dergelijke tegenstelling van opinie. Dit opstel poogt een (bescheiden)
panorama van ervaringen, indrukken en beelden te geven die Nederlandse
bezoekers of tijdelijke inwoners van de stad hebben nagelaten: van de stimulans
die de kosmopoliet onderging tot de ontluistering die de balling meedeelde.
Bewust is gekozen voor gesch rift en van vroege reizigers. Het element van
verbazing en ontsteltenis blijkt in hun werk zoveel intenser uitgedrukt dan in dat
van latere bezoekers aan de metropolis. Een reis door Londen dan, een reis
door de tijd: van het koffiehuis met zijn levendig intellectueel verkeer in de
achtt iende eeuw naar de gigantische sociale ellende van Oost-Londen in het
tijdperk dat volgde op de industriële revolutie.
De kosmopoliet
In de vroege fasen van zijn ontstaansgeschiedenis genoot het koffiehuis de
reputatie van een plaats van nieuwsvergaring en -verbreiding. De professionele
journalistiek zoals die zich later zou ontwikkelen, is in het koffiehuis geboren. De
vroege koffiehuis-journalistiek was in eerste instantie niet los te denken van het
domein der letteren. In Londen waren rond 1700 de koffiehuizen opgebloeid als
intellectuele centra, plaatsen waar `men of letters' van gedachten wisselden met
collega's en/of een belangstellend publiek. De literaire vernieuwing van de
Restauratie-periode vond een impuls in het Londense koffiehuis.
Sinds 1660 regeerde John Dryden in Will's Coffee House in Covent Garden.
Gedurende dertig jaar deelde hij aldaar de literaire lakens uit. Rivaliserende
facties in de literaire wereld zochten eigen koffiehuizen en dat bewerkstelligde
een zekere literaire en journalistieke arbeidsverdeling. De zgn. spectatoriale
geschriften - geschreven in en bestemd voor de koffiehuizen - dankten er hun
opmerkelijk succes aan.
Op 12 april 1709 verscheen onder redactie van Richard Steele het eerste
nummer van de `Tatler' . De hechte band met het koffiehuis blijkt uit de
aankondiging van het soort artikelen dat de lezer kon verwachten. Artikelen die
in brede zin de recreatie betroffen, vielen onder het hoofd van Wh i te's Chocolate House, de poëzie onder dat van Will's Coffee House, buitenlands en
f ee House, enz.
binnenlands nieuws onder dat van St. James's Coffee
De brede journalistieke oriëntatie van het blad werd door het lezend publiek
in de koffiehuizen gewaardeerd, niet alleen omdat men informatie zocht, maar
ook omdat men de redactionele idealen van vorming en morele verheffing
18

deelde. Tot 1711 verscheen de 'Tatler' liefst driemaal per week.
Na opheffing van het blad werd zijn rol overgenomen door de `Spectator' .
Joseph Addison was de drijvende kracht achter die onderneming. De `Spectator' verscheen dagelijks, werd in het koffiehuis geredigeerd en was nog
voornamelijk gericht op de bezoekers van dit lokaal. Het succes van Steele en
Addison verbreidde zich buiten de Engelse grenzen. Alom in Europa werden
hun essay-papers nagevolgd en door ontelbare lezers verslonden. Deze en
soortgelijke bladen vormden een onmisbare schakel in de `democratisering' van
de kennis in Europa.
De koffiehuizen in Parijs waren evenzeer van betekenis in het artistieke en
politieke leven. Het Café Procope kreeg eerst een reputatie als een centrum van
Verlichting, een plek waar de Encyclopedisten met elkaar debatteerden. Later
raakte de clientèle meer politiek verhit. Mirabeau, Danton en Robespierre
verhieven het koffiehuis tot hoofdkwartier van de Revolutie. Later brachten
rebelse romantici (Musset, Sand, Gautier, Nerval, e.a.) vanuit deze standplaats
een literaire omwenteling teweeg. Heine bezocht hetzelfde café en ook Richard
Wagner zat er aan een tafeltje, mokkend wellicht dat de Parijzenaars geen
waardering voor zijn kunst toonden.
Het koffiehuis in Nederland heeft een minder opwindende geschiedenis doorgemaakt, maar er zijn parallellen aan te geven. Het intellectuele en literaire
klimaat in ons land aan het begin van de achttiende eeuw was, mede dankzij de
activiteiten van Frans-protestantse immigranten, levendig en Europees gericht.
Het kosmopolitisme in het denken keerde zich tegen het classicisme en droeg bij
tot de verbreiding van eigentijdse ideeën in vrijwel elk domein van kennis en
wetenschap. In die geestelijke atmosfeer vond de vorming van Justus van Effen
plaats. Zijn ontwikkeling droeg een Anglo-Frans stempel. Hij was medewerker
aan het befaamde 'Journal littéraire', maar daarnaast bewogen door de ambities
van Steele en Addison (het is zeer wel mogelijk dat Van Effen hen tijdens een
bezoek aan Londen in 1715 persoonlijk heeft ontmoet). Tijdens dat bezoek aan
Londen - ter gelegenheid van de troonbestijging van George I - moet Van Effen
onder de indruk zijn geraakt van de invloed die de koffiehuizen daar uitoefenden
op het intellectuele en artistieke denken. Eenmaal uit Engeland teruggekeerd
richtte hij samen met de natuurkundige Willem Jacob van 's Gravesande (en dit
onderstreept het multidisciplinaire karakter van intellectuele groeperingen in die
periode) een koffieclub op - naar het schijnt in een koffiehuis aan de Korte
Voorhout in Den Haag - waar de redactie van de 'Journal littéraire' elke
vrijdagavond bijeenkwam om op `Engelse' wijze met elkaar van gedachten te
wisselen.
Van 1731 tot 1735 bracht Van Effen zijn `Hollandsche Spectator' uit en
geheel naar het voorbeeld van Steele en Addison beoogde hij met de verspreiding
van eigentijdse denkbeelden en ideeën het publiek te onderwijzen en te
verheffen. Daarnaast bestreed de redactie de vulgarisering van taalgebruik die zij
in de samenleving meende te constateren. Een cultuurkritische toon hebben de
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talloze spectatoriale geschriften die alom in Europa verschenen met elkaar
gemeen.
De kof f iehuisbladen waren gericht op de gebeurtenissen van de eigen tijd.
Schrijvers en redacteuren poogden de `geest van de tijd' te doorgronden en te
beïnvloeden en in die zin gaan de spectatoriale geschriften aan latere journalistieke ontwikkelingen vooraf. De impuls kwam vanuit Londen. Met de
openheid die de ware kosmopoliet kenschetst, herkende Van Effen het belang
van de ontwikkelingen die in Londen plaatsvonden. In dat opzicht heeft zijn
bezoek aan Londen veel bijgedragen tot de opbloei van het intellectuele leven in
eigen land.
De balling
De decennia rond de wisseling van de achttiende en negentiende eeuw waren in
Nederland politiek roerige jaren. Willem Bilderdijk, in de woorden van Jan
Romein de enige echte romanticus in onze letteren, een dichter die zo overtuigd
was van eigen genie en grootheid dat hij zichzelf met God identificeerde,
speelde een actieve rol in de verschuivingen die plaatsvonden. Deze politieke
betrokkenheid had uiteindelijk uitwijzing tot gevolg. Hij vestigde zich als balling
in Londen.
In het voorjaar van 1785 werd Bilderdijk genoodzaakt tot een overhaast
huwelijk met Catherina Rebecca Woesthoven. Zij was een koele vrouw die weigerde haar echtgenoot te verafgoden (en dat eiste de dichter van een vrouw).
Het huwelijk werd een mislukking. Ondertussen bouwde Bilderdijk in Den Haag
een bloeiende praktijk als advocaat op en diende hij de orangistische partij als
raadsman. Toen Willem V in 1787 Pruisen te hulp riep om binnenlandse
geschillen op te lossen, zond hij Bilderdijk als raadsman in bestuurlijke zaken
naar de Hertog van Brunswijk. Bilderdijks tegenstanders spraken van landverraad.
Zijn houding was ambivalent. Hij weigerde de ambten die de Oranjepartij
hem aanbood en pleitte herhaaldelijk voor vervolgde patriotten. In januari 1795
sloeg de politieke balans opnieuw om. Willem V week uit naar Engeland en de
Staten van Holland werden ontbonden. Bilderdijk werd verzocht plaats te
nemen in een voorlopige regering. Hij weigerde. Zijn rekwest voor vrijstelling
was in zo stuitende termen gesteld dat de regering hem gelastte de provincie te
verlaten. Een politieke vluchteling? Wellicht. Maar een mislukt huwelijk en een
schuldenlast die drukte op een bestaan van grote allure (Bilderdijk had een
bibliotheek van zo'n 6 000 boeken opgebouwd), doen vermoeden dat zijn
overtocht naar Londen mede een vlucht uit de ellende is geweest.
In Londen hield Bilderdijk zich in leven als `rechtsgeleerde consulent' en met
het geven van lessen in de vele vakken die hij beheerste of meende te beheersen.
Maar zijn werk als politiek-rechtsgeleerde kwam in ballingschap tot een einde.
"Bekwaamheden", schreef hij in een brief vanuit Londen, "heb ik in 't geheel
niet meer voor Politique business; 't vuur is er uit, het geheugen uitgesleten, de
vaardigheid verstompt, - met één woord, ik ben niet meer dan een Carricature."
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Een dergelijke passage lijkt een depressieve toestand te verraden, een
geprikkelde gemoedstoestand ook. Geïrriteerd? Dat is een understatement.
Bilderdijks kritiek op de Engelsen en het leven in Londen is bitter als gal. In die
eerder aangehaalde brief uitte de dichter zijn gevoelens in een haatdragende
opsomming. Het leven in Engeland is duur, het eten hopeloos. Engeland is het
meest egalitaire land in Europa en tegelijkertijd de meest domme en achterlijke
natie (met uitzondering van Rusland). De geleerdheid is vol "charlatanismen", de
staat van het recht erbarmelijk, de medische zorg ellendig. Het karakter van de
Engelsen is lafhartig, de rossige kleur van hun haar afschuwelijk. En dan die
walgelijke taal: "Het is geen spreken, maar een gebrom van onbestemde
geluiden, dat hetzelfde uitwerksel op 't gehoor doet als wanneer men op nat
papier schrijft, zoodat de inkt uitvloeit en de letters in een loopen. Voorts is dat
gebrom alleronaangenaamst laag van toon, en heeft iets snorrends."
Bilderdijk, de balling, voelde zich niet thuis in Londen. Zijn kritiek op
Engeland en de Engelsen kan nauwelijks serieus genomen worden. Hier is een
gekwetst man aan het woord, verblind door woede. Daarnaast was Bilderdijk
een zinnelijk mens. De manier waarop hij in detail uiterlijk en voorkomen van de
Engelse vrouw beschrijft, suggereert erotische frustaties. De uitgeweken orangist
moet flink wat tijd hebben besteed aan de studie van het vrouwelijk (on)schoon
in Londen. De dichter is getroffen door iets behaaglijks in de `tournure' van de
Engelse vrouw, door een zekere frisheid die hem bevalt. Hij schrijft dat toe (en
de ziekelijke Bilderdijk beschouwde zich een competent student van medische
aangelegenheden) aan laag alcoholgebruik en krachtig voedsel. Anderzijds heeft
datzelfde voedsel tot gevolg dat vele vrouwen door puisten zijn geschonden.
Bilderdijk lijkt in te stemmen met het Engelse uitgangspunt dat jongedames
niet al te diepgravend onderwijs moeten genieten. Vrouwen zijn gemaakt "als
een popjen voor den man om mee te speelen. Een beginsel, dat wel gemaniert,
gelukkige huwelijken zou kunnen voortbrengen, en dat in der daad ook dikwijls
doet!"
Bilderdijk klaagt over het vrouwelijk gebrek aan stijl en goede manieren. Zelfs
in de betere kringen hebben de dames een lichaamshouding die niet verschilt
van die van een aardappelvrouw. Vandaar dat de mannen zo onverschillig zijn of
ze een "appelteefs dochter, een gemeene keukensloor, bleekersmeid, of
openbare straathoer, dan of ze een vrouw van fatsoen trouwen. Geen mensch
zal zeggen, of zijn vrouw van fatsoen is of niet, want dat is niet te zien ..." De
reden? De Engelsen hebben maar één maatstaf waarnaar alles wordt gemeten:
geld, geld en nog eens geld.
Ballingschap in Londen betekende voor Bilderdijk in vele opzichten een
wending in zijn leven. Zijn loopbaan als advocaat en zijn politieke carrière
kwamen er tot een einde. Zijn woedende en irrationele uitvallen tegen de
Engelsen zijn toe te schrijven aan het gevoel van machteloosheid dat ballingschap
met zich meebrengt. Maar de afzondering had ook een positieve zijde. In
Londen verzoende Bilderdijk zich met de definitieve mislukking van zijn huwelijk.
Dat hij een onwettige verhouding aandurfde met de jeugdige Catherina
Wilhelmina Schweickhardt (dochter van een Nederlands-Duitse schilder en een
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leerling van Bilderdijk in Londen), moet mede gelegen hebben in het feit dat hij
ver van zijn naaste kring was verwijderd. De anonimiteit van de wereldstad en de
ballingschap boden hem die vrijheid.
De moralist
Gedurende de negentiende eeuw al trok Londen grote aantallen buitenlandse
bezoekers. De eeuw gaf de opkomst van het (inclusief de term) toerisme te zien.
De toerist verving de reiziger, een figuur die - als Goethe in Italië - ondanks
risico's, lichamelijke vermoeienis en financiële opoffering, grenzen overschreed
om andere culturen te leren kennen en begrijpen. Het Engelse zelfstandige
naamwoord travel was oorspronkelijk identiek aan het Franse travail. Reizen
eiste werk en moeite.
Het massatoerisme kwam eerst werkelijk op gang toen Thomas Cook in
1840 begon met de organisatie van verzorgde reizen. In 1847 kwam de term
sight-seeing in omloop. Rond het midden van de negentiende eeuw zien we de
toerist verschijnen, een figuur die van alle gemakken voorzien naar het buitenland
trok om zijn/haar vooroordelen over de supe rioriteit van eigen land en cultuur
bevestigd te zien.
Ontelbare Europeanen - en dan vooral in het jaar van de eerste Wereldtentoonstelling - maakten een reisje naar Londen. Onder hen bevonden zich talloze
schrijvers en kunstenaars. In de meeste gevallen staken deze auteurs niet als
toerist het Kanaal over, maar zij kwamen naar Londen om de eerste metropolis
van het industriële tijdperk te aanschouwen. Hoe beoordeelden schrijvers en
kunstenaars als Heine, Flora Tristan, Taine, Dostojevski, Gustave Doré e.a. het
leven in de stad die zich meer en meer over het omringende landschap
verspreidde? Zij ervoeren Londen als een ware nachtmerrie. De omvang van de
stad, de nooit-aflatende activiteit van haar bewoners, het onafgebroken lawaai,
haar drukkende en mistige atmosfeer, weiden een mengeling van verbazing,
haat en pijn. In geschri ften tre ft men veelvuldig de metafoor van de woestijn
aan. De metropolis werd ondergaan als een woestijn van straten, huizen en
mensen, een plaats waa ri n de bezoeker zich volslagen afgesloten en wanhopig
alleen voelt. De meeste auteurs zouden Heinrich Heines kreet van afkeer
gedeeld hebben: "Aber, um Gotteswillen, man schicke keinen Dichter nach
Londen!"
Londen was het Babylon van de negentiende eeuw. Voor de `ontdekkers'
(een juiste term in deze context) van het grootstedelijk bestaan, verple tterd door
de aanblik van gruwelijke tegenstellingen van rijkdom en armoede, van paleizen
en kro tten, van elegantie en alcoholisme, van decadente luxe en kinderprostitutie, was de vergelijking van Londen met Babylon een gevoelde werkelijkheid,
geen literair middel. De stad greep hen bij de keel. Zij werden gekweld door
apocalyptische dromen. Het moderne Londen was een waarschuwing aan de
rest van Europa. In termen van Karl Marx: Londen bood het beeld van de
toekomst. En die toekomst zou het einde van de beschaving inluiden.
Vanuit dat cultuurkritische gezichtspunt zijn Beets' Herinneringen en
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indrukken van een kleinen uitstap naar Londen, in mei 1847 (gepubliceerd
in 1849) belangwekkend. In zijn beschrijving van Londen blijkt de auteur overweldigd door de massaliteit van de stad. Als eenling tussen een dergelijke
menigte mensen, schrijft Beets, raakt men bedwelmd en gedeprimeerd. In
Londen gaat ieder zijn eigen weg, ieder haast zich en gunt de ander geen
aandacht. Wat eens een gemeenschap was, is vergruisd tot los zand. Het
individu dat in die stad ronddoolt, kan zich "in dit middelpunt der beschaving zoo
verlaten en verloren gevoelen ... als een zwerver in de zandwoestijnen van
Afrika" .
Wat zal er uiteindelijk gebeuren, vraagt Beets zich af, als alle stoffelijke en
zedelijke krachten in een land naar één plaats vloeien? Wat zal er voortkomen
uit die schreeuwende tegenstellingen van weelde en ellende? Waartoe zal de
gigantische expansie van de stad leiden? Op al die vragen is volgens de auteur
maar een antwoord mogelijk: de eeuw bouwt aan de val van Londen. Babel,
Palmyre, Ninive, Carthago, Rome - al die steden waren eens topzwaar ingestort.
"Zal ook niet eenmaal van het groote Londen gevraagd worden, waar is het?"
Beets' woorden zijn typerend voor een serie moralistisch getinte beschrijvingen van Londen gedurende de negentiende eeuw. Londen schijnt dat effect
op de beschouwer te hebben - nog altijd. De stad dwingt tot een moreel oordeel.
De contrasten zijn niet uitgewist, verre van dat. Londen is een wrede stad.
Anderzijds werkt het oordeel - toen of nu - benauwend. Een dergelijk oordeel
vloeit met groot gemak uit de pen, ook al blijkt de blik al te vaak beneveld. De
vele geschriften over Londen (en we beperken ons tot de tijd van Beets) tonen
aan dat de bezoeker, hoe literair begaafd deze ook mag zijn, zich maar zelden
rekenschap geeft van het incasseringsvermogen van mensen die leven onder
moeilijke omstandigheden, van een kameraadschap die bestaat ook in de meest
genadeloos individualistische tijden en van de humor waarmee de pijn
gerelativeerd wordt. Wat men mist in deze geschriften is ... mensen.
Londen blijft in het denken van de moralisten een abstractie. Wat is een stad
anders dan haar inwoners, schreef William - wie anders? - Shakespeare. Maar
naar Londenaren zal men in dergelijke literatuur vergeefs zoeken.

De getuige
Chelsea is lang - en tot op zekere hoogte nog steeds - Londens centrum van
mode en artistieke avant-garde (is het nog verantwoord dit woord te gebruiken?)
geweest. In de wijk, het literaire Bohemen, hebben de afgelopen honderd jaar
kunstenaars verbleven als Rossetti, Swinburne, Arnold Bennett, Bram Dracula'
Stoker, Galsworthy, Somerset Maugham, P.G. Wodehouse, Dylan Thomas en
vele anderen. Niettemin heeft Chelsea sinds lang een ietwat ambivalente
reputatie. Enerzijds is het een domein van artistiek en geestelijk nonconformisme, daarnaast - en dan vooral gedurende de laatste jaren - een wijk die
beruchte benden voetbalsupporters produceert en exporteert. Deze samenballing van extremen, van intellectueel individualisme (Sir Thomas More zette
die `traditie' in toen hij zich in 1520 in Chelsea vestigde) en gewelddadige
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groepsvorming grijpt terug naar het midden van de negentiende eeuw. Karl
Marx bijvoorbeeld zou de furie van de Chelsea mob aan den lijve ondervinden.
Na het mislukken van de revolutie van 1848 vluch tte de familie Marx naar
Londen. In september 1849 vestigde Marx zich in Anderson Street 4, niet ver
van de King's Road vandaan. Marx, zonder werk of inkomen, raakte diep in de
schulden. Na zes maanden verblijf in Chelsea werd het gezin op straat gezet. Op
de regenachtige dag dat die pijnlijke gebeurtenis plaatsvond, verzamelde zich
binnen enkele minuten een menigte in de straat die poogde het huis binnen te
dringen en daar zijn slag te slaan.
Oscar Wilde verging het niet beter. In de zomer van 1884 vestigden Wilde en
zijn vrouw Constance zich in Tite Street 16 (nu: 34). Toen zijn homoseksuele
relatie met `Bosie' (Lord Alfred Douglas) bekend werd, verliet Wilde dit adres en
leefde voortaan in hotels. Tijdens zijn arrestatie wegens sodomie verbleef hij in
kamer 53 van het Cadogan Hotel in Sloane Street (beschreven door John
Betjeman in zijn gedicht "The Arrest of Oscar Wilde at the Cardogan Hotel").
En opnieuw was daar een juichend oproer van het gepeupel van Chelsea. Men
brak het huis in Tite Street open en liet de inboedel vernield achter.
Het proces dat tegen Oscar Wilde werd gevoerd was een bizar stuk theater.
In het drama speelde de auteur zelf een rol, hij meende op de planken te staan
en richtte zijn scherp gekruide woorden tot het publiek. De opvoering in de
rechtszaal bereikte een gigantisch publiek, de naam van Oscar Wilde verscheen
dagelijks op de voorpagina van de kranten.
Tijdens die geruchtmakende pe riode verbleef Alexander Cohen als balling in
Londen en hij hee ft zijn herinneringen aan het proces vastgelegd in Van
anarchist tot monarchist. De hypocrisie van het geheel - nooit had Wildes werk
zo'n opgang gemaakt als juist in die periode - versterkte bij Cohen zijn toch al
intense haat jegens Engeland en de Engelsen. Voor het werk van Oscar Wilde
toont Cohen geen enkele waardering (de auteur is een aansteller, snob en
parvenu naar zijn oordeel), maar hij ontzegt een samenleving het recht een
individu voor homoseksualiteit te veroordelen. In het tijdschrift `The Torch of
Anarchy' publiceerde Cohen een artikel ter verdediging van Wilde.
De berechting van Oscar Wilde was de wraak van een samenleving die zich
zorgen maakte over de `immoraliteit' van kunstenaars die in centra als Chelsea
samengroepten. Men vreesde dat de eigentijdse kunst jongeren en moreel
labiele figuren op een dwaalspoor zou brengen. Vanwaar de zware bestraffing
van Wilde? De directe aanleiding daartoe lag niet zozeer in zijn homoseksualiteit
zelf (het land van de public schools was er vertrouwd mee), maar in het feit dat
de sch rijver weigerde te schuilen achter een masker van respectabiliteit. Hij trad
de buitenwereld tegemoet zoals hij was - sterker: hij bespo tt e de hypocrisie van
morele beginselen in de eigen samenleving. De Chelsea-artiest was bereid het
martelaarschap voor een ongebonden kunst in de gevangenis van Reading op
zich te nemen.
Het zegt veel over het kunstklimaat van het tijdperk, over de verhouding van
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artiest en publiek, dat een auteur als Frederik van Eeden bijna met jaloezie dat
`heroïsche' martelaarschap van Oscar Wilde bezag. Van Eeden was niet in
letterlijke zin getuige geweest van arrestatie en proces (hoewel hij juist in die
periode Londen verscheidene malen bezocht). In zijn dagboek echter tekende hij
aan dat hij was getroffen door "Wildes beschrijving hoe hij een half uur lang op
het stations-perron te Chapham-Junction stond, in misdadigers-kleeding, met
handboeien aan, terwijl iedere trein nieuwe nieuwsgierigen bracht. Ik vind hem
gezeegend, benijdbaar, die zulk een half uur doorbracht" .
De literaire bohème, zoals het woord althans in de latere negentiende eeuw
werd begrepen, bestaat niet langer. Anti-burgerlijkheid wordt niet langer als
subversief gewantrouwd, avant-garde is in het marktjargon opgenomen. De
felheid waarmee het gepeupel van Chelsea zich tegen Oscar Wilde keerde,
herinnert aan een tijdperk waarin de kunstenaar-bohémien werd gevreesd als
een verstoorder van de morele orde en de maatschappelijke status quo.
De psychiater
In George Gissings roman The Nether World (1889) komt een passage voor
waarin een groep reizigers Liverpool Street Station verlaat op weg naar Chelmsford. De trein beweegt zich door Oost-Londen. De impressie van dat stadsdeel is
aldus vastgelegd: "Door de pestilente wijken van Oost-Londen ...; langs
kilometers van een stad van verdoemden zoals men zich die in vroeger tijden
niet voorgesteld zou kunnen hebben; straten overbruggend waar een naamloze
menigte zwermde ...; stoppend bij stations die het hart ineen doen krimpen bij
de gedachte dat deze de bestemming zouden zijn van wie dan ook; reed de trein
eindelijk weg van het grenzeloos afschuwelijke ..."
De latere negentiende eeuw beschreef Oost-Londen als een Hel op Aarde.
Sommige auteurs zouden de East End het liefst met de grond gelijk hebben
gemaakt. In zijn utopische roman News from Nowhere (1890) verplaatst
William Morris - zelf geboren in het oostelijk stadsdeel van Walthamstow - de
lezer naar het jaar 2003. Het hoogtepunt van dat jaar is de mei-viering
waarmee men de `Clearing of Misery' herdenkt, d.w.z. de complete afbraak van
de East End.
De erbarmelijke staat van Oost-Londen zette hervormers tot actie aan.
William Booth begon er zijn heilswerk, Gladstone poogde de prostituées tot een
fatsoenlijk bestaan te bekeren, Jack London zwierf door de "human hell-hole
called the East End" en legde zijn ervaringen vast in The People of the Abyss,
en Arnold Bennett liet zich er in 1925 door een politieagent rondleiden.
De East End werd berucht gedurende het Victoriaanse tijdperk. Tot de late
achttiende eeuw was het oosten van Londen een trekpleister voor vele stadsbewoners geweest. Het groen van Wanstead en Epping Forest werd gezocht om
te ontsnappen aan de vervuiling van de City. En de stank in Londen moet
verstikkend zijn geweest. Robert Southey bijvoorbeeld beschreef in 1829 een
novemberdag in de stad. De straten, noteerde hij, zijn bedekt met een dik,
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vetachtig vuil waarop je het gevaar loopt bij iedere stap uit te glijden. De hemel
blij ft verborgen achter een dichte, vochtige, drukkende en schemerachtige mist.
Londenaren ontvluch tten die zwarte smerigheid om in het landelijke OostLonden op adem te komen. De East End echter werd door de industriële
revolutie overmeesterd. Binnen een halve eeuw veranderde het stadsdeel van
karakter en verwierf de reputatie van een werkelijk hels oord.
De East End is in talrijke romans uit het Victoriaanse tijdperk beschreven en
vrijwel altijd in uiterst negatieve termen. (Dickens is in dat opzicht uitzonderlijk:
hij is minder somber, maar hij kende de wijken en mensen van Oost-Londen dan
ook beter dan de meeste van zijn tijdgenoten.) Het werd bijna een literaire truc
om dramatisch-criminele ontwikkelingen in een verhaal in Oost-Londen te
situeren. East End was in dat opzicht niet zelden weinig meer dan een abstractie.
Een dergelijk abstract en literair beeld van East End verbreidde zich buiten de
Engelse grenzen. In talloze Europese romans uit die periode verschijnt de
Londense misdadiger, de slimme en/of genadeloze Cockney. Zo ook in Van
Eedens Van de koele meren des doods. In de aangrijpende scène waar de
psychisch verdwaasde Hedwig met haar dode baby in een koffer naar Londen
reist, wordt zij door criminelen beroofd. Waar komen de boeven vandaan? Waar
anders vandaan dan uit de East End?
Van Eeden beschrijft een markttafereel (Spitalsfield?) dat Hedwig waarneemt.
"De mist was zoo zwaar dat overal de petroleum-fakkels snorrend fl ikkerden, en
de hemel zwart scheen als de nacht, hoewel het midden op de dag was. De
havelooze, stinkende menigte, venters en koopers, joelde en drong door de
nauwe straten." De hel, besluit Hedwig. Dat is de hel.
Een dergelijke beschrijving is literair gevoed. Waar het om geografische
aanduidingen gaat, is Van Eeden in het geheel niet specifiek (dat geldt overigens
voor de gehele roman). Waar de scène zich precies afspeelt, wordt de lezer niet
verteld. In East End - en dat zal genoeg zijn. Daarmee moet het de lezer onmiddellijk duidelijk zijn welke verschrikkingen de arme Hedwig doormaakt.
Van Eeden kende Londen. Hij bezocht de stad enkele malen en in zijn
dagboek heeft hij verschillende uitstapjes naar delen van de stad beschreven.
Maar geen enkele maal blijkt daar dat hij ook de East End heeft verkend. Voor
Van Eeden, de psychiater, ging het om de analyse van Hedwigs geestelijke
aftakeling. En om het meest intense crisismoment in het leven van de jonge
vrouw te duiden, koos de auteur East End als achtergrond. Het doet afbreuk aan
de dramatiek van de scène dat Van Eeden zich in de schildering van die
achtergrond zozeer hee ft laten leiden door een beeld dat in de literatuur tot
gemeenplaats was vervallen.
De anarchist
Londen geniet sinds lang de reputatie van een uitwijkplaats voor politieke
vluchtelingen. Men denke aan Bilderdijk, Marx, Kropotkin en vele anderen.
Waarom Londen? Waren de Britse autoriteiten wellicht toleranter dan die in
andere landen? Misschien.
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Het antwoord op die vraag ligt echter niet in de houding van bestuurders
tegenover de ballingen, maar veeleer in het atomische karakter van Londen als
stad. Wat literaire bezoekers aan Londen met afgrijzen hadden beschreven: de
kille anonimiteit van de metropolis, werd door hen die waren uitgeweken
vanwege onderdrukking in eigen land op een positieve manier ervaren.
Verscholen in de massa wisten zij zich veilig. De veelheid bood de eenling
bescherming. Londen was voor hem/haar een gigantisch onderduikadres.
Neem het voorbeeld van de Russische schrijver Alexander Herzen. Fel criticus
van de wantoestanden in eigen land, was hij gedwongen zijn werkzaamheden
elders voort te zetten. En dat `elders' bood hem geen rust. Herzen bewoog zich
van stad naar stad, totdat hij in 1852 vanuit Italië in Londen arriveerde.
Geschokt door de ontwikkelingen op het vasteland van Europa, zocht hij nabij
Primrose Hill de eenzaamheid. In Londen hervond hij zijn verpletterende
werkkracht. De stad schonk hem alle gelegenheid om te werken. In geen andere
stad dan Londen, schreef Herzen in zijn dagboek van 1852, kan men zich even
gemakkelijk van de anderen afzonderen en wennen aan de eenzaamheid. De
manier van leven, het klimaat, de massaliteit van mensen waartussen het
individu verloren raakt, al die factoren - naast een gemis aan vermaak zoals men
dat elders in Europa kent - dragen bij tot het isolement.
Bijna veertig jaar nadat Herzen deze woorden neerschreef, arriveerde de
Nederlandse journalist/anarchist Alexander Cohen in Londen. In zijn memoires
Van anarchist tot monarchist (1936) beschrijft de auteur zijn vlucht van Parijs
naar Engeland. Hij was in Frankrijk niet langer welkom. Cohen arriveerde op 25
december 1893 in Southampton en reisde per trein naar Londen.
Cohens eerste impressies van Londen waren negatief. Cohen en zijn vrouw
vonden onderdak in Adpar Street, een zijstraat van Edgware Road. Zijn
beschrijving van die straat geeft een beeld van de sfeer in inner city Londen
rond de eeuwwisseling: "Dag en nacht snerpte er het stuipachtig gekrijsch van
als het zand der zee talrijke zuigelingen. Zaterdag-avonds woedde er de
dronkenschap ... een dronkenschap van demonen, en dreunden de muren van
de slagen, tusschen de heeren der Schepping en hun rampzalige gezellinnen
gewisseld. Doodelijk beangste kinderen overschreeuwden, bij wijlen, het tumult:
`Oh! don't daddy!' ... `Oh! mother dear!"'.
Later vestigden de Cohens zich nabij Elgin Avenue (Maida Vale), een betere
omgeving weliswaar, maar Cohens opinie over Londen veranderde niet. Hij
haatte de stad. Cohen voelde zich doodongelukkig in Londen gedurende zijn
ballingschap. Niet dat deze gedeprimeerde gemoedstoestand tot inactiviteit
leidde. Cohen onderhield vele contacten in Londen en hij was daadwerkelijk
betrokken bij de opzet van het tijdschrift 'The Torch of Anarchy' . De redactie
van dit tijdschrift had een kantoortje ingericht in Ossulston Road (zijstraat van
Euston Road) waar het Londense `vreemdelingenlegioen' van politieke
vluchtelingen elkaar ontmoette. Het was een bont gezelschap van hugenoten,
carbonari, Hongaarse en Poolse opstandelingen, communards, nihilisten,
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anarchisten, enz. Zolang dit legioen zich beperkte tot propaganda, werd het
door Scotland Yard met rust gelaten. De Londense politie had wel andere zaken
aan het hoofd.
Londen zelf was oorzaak van Cohens depressie. Zelden heb ik intenser
uitdrukking van haat gelezen dan in de memoires van de auteur. Het is de
smartekreet van een gestrande, van iemand die het bestaan als schipbreukeling
ondergaat: "0! dat vervloekte Londen! Die sombere duizenden, die in dikke
trossen langs de straten wriemelen ... Fletsche wijven, met de geveerde hoeden
scheef op het hoofd, en gore, geruite shawls, afhangend langs lijnloze lijven, op
afgetrapte slof schoenen ... 0! die sombere menschenstroom, vuiler, groezeliger,
akeliger dan de akelige, vuile, groezelige Theems ... Londen benauwt mij, drukt
mij neer, verplettert mij. Het knijpt mij de keel toe en verstikt allen levenlust in
mij ... Gij verdoemd ras van clergymen, pawn- en stockbrokers, recruitingsergeants, sollicitors en City-merchants, ik haat jelui heviger dan ik ooit iets ter
wereld heb gehaat".
Het moet een merkwaardig gezelschap van mannen en vrouwen geweest zijn
dat in het kantoortje in Ossulston Street samengroepte. Anarchistische ballingen
tot daadloosheid gedoemd, foreign criminals die door de politie niet serieus
genomen werden, verguisden verteerd door nostalgie en hunkerend naar het
land van herkomst. De irrationele haatgevoelens waaraan Alexander Cohen
uitdrukking heeft gegeven, verraden een ontredderde geest.
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Verschuivende normen, rekbare regels
Kroniek van land en volk
Kees Snoek (Auckland)

In Nieuw-Zeeland is euthanasie een hot issue. Volgens opiniepeilingen is 62%
van de bevolking voor vrijwillige euthanasie. In het parlement werd op 16
augustus 1995 een wetsontwerp dat deze `waardige dood' zou legaliseren
verworpen door 61 % van de volksvertegenwoordigers. De discussie is daarmee
niet ten einde en nieuwe initiatieven om tot een regeling te komen zijn te
verwachten. Een aan kanker stervende oud-parlementariër was bij de stemming
aanwezig. De politicus die het wetsontwerp had ingediend, sprak: 'They are
screaming to be released. These screams cannot be ignored.' De premier vond
het nodig om in deze context te spreken over `the most fundamental right of all:
the right to life.' De citaten tekenen de ongenuanceerde, emotionele wijze
waarop in Nieuw-Zeeland het debat over euthanasie wordt gevoerd. In de New
Zealand Herald van 2 augustus schreef Bruce Logan, directeur van de `New
Zealand Education Development Foundation' in Christchurch, dat euthanasie
aan patiënten hun laatste groeifase ontzegt. Over rechten van patiënten in een
terminale fase van hun ziekte gelie ft deze menslievende directeur niet te spreken.
Voor hem ligt het zwaartepunt bij de artsen. In zijn optiek zou een euthanasieregeling haast automatisch te veel macht leggen bij de artsen. De zwart-witsituatie die nu in Nieuw-Zeeland bestaat zou dan verworden tot een schemergebied van willekeurige beslissingen over de kwaliteit van het leven. De
conservatieve minister van toerisme, die zo uit de jaren vijftig lijkt weggelopen,
krijst in zijn `talk back radio'-programma, dat een euthanasieregeling neerkomt
op het afgeven van een vergunning om te doden.
Waarom is een kroniek over Nederland zo diep ingegaan op een
Nieuwzeelandse problematiek? Niet omdat Nieuw-Zeeland zoveel inwoners telt
van Nederlandse afkomst (ook al zijn er die in ingezonden stukken hun mening
spuien), maar omdat Nederland figureert als het duivelse land waar het helemaal
uit de klauw is gelopen. De aantijgingen getuigen dikwijls van weinig kennis van
zaken. Logan schrijft: `In February 1994 euthanasia in Holland was legalised
rather than merely decriminalised.'
Over die regeling van 1994, die niet zo eenduidig is als Logan het doet
voorkomen, zal ik straks het een en ander zeggen. Euthanasie is in Nederland al
sinds 1972, toen de zaak-Postma aanhangig werd gemaakt, een vraagstuk
waarover een publieke discussie plaatsvindt. Inmiddels zijn we ruim twintig jaar
verder en is er als gevolg van de openbare gedachtenwisseling en de grotere
kennis van medische gegevens, ook bij leken, over de meeste euthanasiegevallen
een consensus ontstaan, die een zekere mate van regelgeving mogelijk heeft
gemaakt. Ik druk me voorzichtig uit: niet voor iedereen gelden dezelfde normen
en het beleid is niet zo simpel als men in het buitenland soms denkt.
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Van de publikaties van Nederlandse auteurs over euthanasie wil ik er twee
behandelen. Als eerste: Klazien Sybrandy/Rob Bakker, Zorg jij dat ik niet meer
wakker word? Vrijwillige euthanasie in de praktijk (Sesam, Baarn 1990, 7e
druk; 192 pp., f1. 14,90). Dit boekje, waarvan de eerste druk in 1984 verscheen,
behandelt volgens een waarschuwing vooraf "uitsluitend de vrijwillige euthanasie
in gevallen van mensen die lijden aan een uitzichtloze ziekte of die anderszins in
hun laatste levensfase verkeren" . Er wordt ingegaan op talloze gevallen uit de
ervaring van Klazien Sybrandy als hulpverlener. De veelsoortigheid van het
lijden en de reeks smeekbeden om hulp die naar voren komen in de besproken
gevallen, zijn aangrijpend. Daartussendoor hebben Sybrandy en Bakker hun
pleidooi gevlochten voor legalisering van euthanasie onder bepaalde voorwaarden. Tevens verschaffen ze de blote feiten over de beschikbare middelen en de
vereiste doses plus de bijkomende maatregelen die nodig zijn om er ook
werkelijk met succes een einde aan te maken. Ze waarschuwen tegen populaire
misvatt ingen, zoals dat het innemen van een willekeurige zooi slaapmiddelen
zou volstaan om niet meer wakker te worden. Ontoereikende terminologie,
zoals het onderscheid tussen actieve en passieve euthanasie, wordt aan de kaak
gesteld:
"`Passief' komt neer op niets doen, en iemand met bijvoorbeeld longkanker zal
in zo'n geval een langzame en pijnlijke dood door verstikking te wachten staan.
Dat heeft niets met euthanasie te maken. Euthanasie betekent niet altijd dat er
daadwerkelijk gedood wordt op verzoek. Een zachte dood kan ook een
natuurlijke dood zijn, waarbij voldoende pijnstilling wordt gegeven om de laatste
levensfase menswaardig door te komen. Soms kan zo'n pijnstilling zo zwaar zijn
dat het leven inderdaad bekort wordt. De grens tussen leven en dood kan soms
vaag zijn." (p. 27)
Maar er wordt ook gewaarschuwd tegen ongeautoriseerd ingrijpen van
hogerhand. Uitgangspunt moet blijven de wens van de patiënt zelf, zoals hij/zij
die kan laten vastleggen in een zgn. levenstestament' . De auteurs leggen er de
nadruk op, dat vrijwillige euthanasie slechts in uiterste noodgevallen moet
worden toegepast en dat bijv. dementie geen reden mag zijn om een leven te
beëindigen. Euthanasie mag alleen geschieden op verzoek van de zieke en niet
zomaar in het belang van de zieke. Dit acht Sybrandy een belangrijke nuancering. Verder wordt er ook gewezen op de rol van de hulpverleners. Op bladzij
14 staat dat zelfdoding niet (meer) strafbaar is, maar hulp bij zelfdoding wel. De
behoedzame, terughoudende wijze van hulpverlening is daarmee in overeenstemming: adviezen, verstrekking van middelen (maar pas als de motieven van
de hulpvrager grondig zijn getoetst), en zeker geen actieve toediening van
middelen. Het nieuwe beleid is nog niet in de tekst verwerkt. Het is jammer dat
het `Chronologisch overzicht' (van ontwikkelingen rond euthanasie) maar loopt
tot 1984. De belangstellende leek zou zeker gediend zijn met een up-to-date
gebrachte versie van het boekje.
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Na deze door zijn casuïstiek toch wat beklemmende lectuur, heb ik een
wetenschappelijke studie tot mij genomen, van de hand van Heleen M. Dupuis,
hoogleraar medische ethiek aan de R.U. Leiden. Haar boek heet Wel of niet
behandelen? en draagt de ondertitel Baat het niet, dan schaadt het wel. Het is
in 1994 uitgekomen bij Ambo in Baarn (158 p.; fl. 39,90). Ook in dit boek
wordt de betekenisdistinctie tussen `actieve' en `passieve' euthanasie opgeruimd
en nog wel meer verouderde terminologie. Ging het boek van Sybrandy en
Bakker uit van de positie van de patiënt, Dupuis laat het volle licht vallen op die
van de behandelende arts en de medische stand in het algemeen.
In hoofdstuk 1 wordt het aan Hippocrates toegeschreven beginsel `doe wat
kan' gerelativeerd. Een veranderende visie op het sterven en de dood, die voor
het eerst naar voren kwam in het boek Medische macht en medische ethiek
(1969) van de metableticus J.H. van den Berg, houdt verband met de enorme
groei van de medische technologie en `het reusachtig levensreddend potentieel
waarover de moderne geneeskunde de beschikking heeft gekregen'. Op bijzonder heldere en systematische wijze bespreekt Dupuis alle dilemma's die zich
kunnen voordoen als de vraag naar euthanasie aan de orde komt. In hoofdstuk
2 gaat zij in op de criteria voor de zogenaamde `Non Treatment Decisions'.
Belangrijk uitgangspunt is voor haar het ook in de hippocratische moraal terug
te vinden principe `allereerst niet schaden'. Zij acht dit belangrijker dan `het
principe van respect voor de autonomie (in de zin van zelfbepaling) van een
patiënt' . In hoofdstuk 3 komt het vraagstuk van de patiënt en zijn zelfbeschikking
aan de orde, in hoofdstuk 4 dat van de `wilsonbekwame' patiënt. Ook m.b.t. de
laatste categorie dringt Dupuis aan op grote zorgvuldigheid en terughoudendheid
als het gaat om medisch ingrijpen.
In hoofdstuk 5 wordt een terminologisch kader aangebracht. Het intensiveren van de pijn- en/of symptoombestrijding heet niet langer euthanasie, maar
`afzien van levensreddend handelen', evenals het niet beginnen aan of het
afbreken van een behandeling. In de categorie `euthanasie' horen thuis `alleen
die handelingen waarbij een arts het leven van een patiënt op diens uitdrukkelijk verzoek beëindigt' . Als dat verzoek ontbreekt, worden dezelfde handelingen
geclassificeerd als `actief levensbeëindigend handelen' (volgens sommigen
`moord'). Daarnaast bestaat nog `hulp bij zelfdoding' door het verstrekken of
voorschrijven van dodelijke middelen. Het morele onderscheid tussen het laten
sterven (door een nalaten) en het doden (door iets te doen) wordt grondig
getoetst aan diverse argumentaties. Er blijken heel wat haken en ogen aan dit
morele onderscheid te zi tten, en de conclusie moet dan ook luiden: `dat nalaten
goed is, en doden verwerpelijk is, blijkt niet zonder meer vol te houden.' In
hoofdstuk 6 tot en met 8 komen achtereenvolgens gewone versus bijzondere
middelen, Non Treatment Decisions ten aanzien van hoogbejaarden (7) en bij
speciale categorieën patiënten (8) aan de orde. Een duidelijk standpunt neemt
Dupuis in ten aanzien van de behandeling van patiënten in een blijvend coma: zij
geeft er de voorkeur aan die te stoppen, ook als de patiënt eerder te kennen
heeft gegeven dat de behandeling moet doorgaan. Zij argumenteert, dat het
bewustzijn van die wens bij een blijvend coma ontbreekt en dat een arts die de
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behandeling voortzet het principe van niet schaden overtreedt. In het algemeen
hebben patiënten te hoge verwachtingen van de geneeskunde. Dupuis' boek is
een pleidooi voor een grotere openheid rond zaken van leven en dood. Medisch
handelen zonder te verwachten resultaat keurt zij in moreel opzicht af.
In The Low Countries Yearbook 1994-95 is op p. 52-58 een bijdrage van
Dupuis afgedrukt, aan het slot waarvan de argumenten voor euthanasie voor de
buitenlandse lezer worden opgesomd. Dat zijn: het principe van respect voor
zelfbeschikking, het principe van weldadig handelen (als dat een goede vertaling
van `beneficence' is) en het - zeer Nederlandse - principe van tolerantie voor
verschillende gezichtspunten. De auteur lijkt te smeken om begrip, als ze zegt:
`Why should we burden each other with our personal views of life, illness and
dying? Why is it not possible to accept that people have different opinions about
the really personal issues of life and death? Why not accept a moral plurality
concerning the end of life?'
Elk geval is weer anders, dat is ook de redenering die ten grondslag ligt aan de
regeling van 1994, waarbij een arts die euthanasie heeft toegepast verplicht is
dat te melden. Op 1 juni 1994, werd een vragenlijst ingevoerd, die elke
`euthanaseur' voor de officier van justitie moet invullen. In principe is het
verboden het leven van een ander te beëindigen, maar er zijn noodsituaties
waarin dat wel gebeurt en verantwoording verschuldigd is. De handelwijze van
de arts wordt dus getoetst door justitie en al dan niet goedgekeurd. De nieuwe
regel moet, juist omdat er geen duidelijke richtlijnen worden gegeven, elke
routine in het verrichten van euthanasie tegengaan. Een handig lijstje met
criteria ontbreekt eenvoudig, en dat is volgens de minister van Justitie, mr.
Winnie Sorgdrager, een goede zaak. Institutionalisering van euthanasie moet
voorkomen worden. In de Weekeditie van NRC-Handelsblad van 30 augustus
1994 komt naar voren, dat de regeling juist het vervolgingsbeleid heeft
verscherpt: `In 1990 is er niet een arts vervolgd, in 1991 één, in 1992 twee, in
1993 veertien en in 1994 tot nu toe zeven. Bij twaalf van de veertien artsen
tegen wie in 1993 strafvervolging is ingesteld, was de reden dat de patiënt niet
in de stervensfase verkeerde.'
Daartegenover staat het arrest van de Hoge Raad in de zaak Chabot, een
psychiater die zijn lichamelijk gezonde patiënte, die aan een ondraaglijk
psychisch lijden bloot stond, heeft geholpen bij haar zelfdoding. Het arrest
kwam erop neer, dat zwaar psychisch lijden gerekend kan worden tot de
noodsituaties, waarin euthanasie geoorloofd is. Mr. Sorgdrager heeft er blijkens
een interview van 8 november 1994 grote moeite mee, dat hierdoor de grenzen
zijn opgerekt. Ook Karin Spaink fulmineert in haar artikel `De dood is zelden
zacht' (De Groene Amsterdammer, 19 april 1995) tegen Chabot, die een
uitbreiding aan zijn zaak wil geven en tegemoet wil komen aan `de toenemende
weloverwogen vraag naar een waardige dood van niet (dodelijk) zieke mensen'.
Het hek is van de dam als je daarmee begint, zoals blijkt uit een voorstel van een
afdeling van het Humanistisch Verbond om een zelfmoordhotel te openen. Het
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cynische commentaar van Spaink: `Wat hadden ze eigenlijk gedacht:
verwijsbriefjes van de psychiater bij wijze van voucher? Cyanide op het
hoofdkussen van Hotel Terminus in plaats van het meer gebruikelijke chocolaatje
of pepermuntje?'
Inmiddels geeft het oordeel van de Hoge Raad aan, dat de jurisprudentie
verschuift naarmate de normen veranderen. De Nederlandse situatie is uniek in
de wereld en daarom ook voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen. Ook het
Nederlandse Artsen Verbond wenste geen begrip te hebben, want in een
advertentiecampagne hield het het Nederlandse publiek voor: `Op papier blijft
euthanasie verboden. In de praktijk mag het soms wel en soms niet. De dokter
moet in beide gevallen melden wat hij doet. Dus ook als hij niet heeft voldaan
aan de zogenaamde zorgvuldigheidseisen. Maar zal de arts dit echt melden en zo
meewerken aan zijn eigen veroordeling?! En zelfs als hij wordt veroordeeld,
komt dit voor één persoon te laat. De patiënt. Want die is al dood. [...)' Dat de
artsen zich intussen zo netjes houden aan het invullen van de vragenlijsten, voert
oud-secretaris-generaal van Justitie Van Dinter terug op onze calvinistische
moraal: `als we spelregels hebben, moeten ze worden nagekomen.' (9 aug.
1994)
Ach, het calvinisme krijgt wel meer in de schoenen geschoven. De bekende
clichés ontbreken niet in het boek Waterlanders. Bespiegelingen over de
moraal van Nederland van Henk Própper (Prometheus, Amsterdam 1995;
128 p., fl. 19,90). In korte, flitsende hoofdstukjes worden de Nederlandse
mentaliteit, natuur en landschap, religie in Nederland, kunsten in Nederland en
Nederlands plaats in de wereld beschreven. Dit gebeurt in een soms aanstekelijk,
maar dikwijls ook vermoeiend discours dat weinig zoden aan de dijk zet - als
deze uit de klei getrokken Hollandse beeldspraak mij gepermi tteerd is. Allerlei
bewe ri ngen van Pt-opper zijn ergens wel waar, maar het is niet duidelijk waar ze
toe leiden. Misschien moeten we zijn tekst beschouwen als een luchtig divertissement; zijn stijl komt op mij echter wat schichtig over: treffende beelden ontbreken
niet, maar de hyperbolen en paradoxen in de korte karwatsende zinnetjes, de
vele, hamerende adjectieven en herhalingen worden me al gauw te veel. Een
voorbeeld: `In Nederland is het volk heel wat geestiger, bevlogener, subtieler en
uiteraard betrokkener dan haar leiders. Dat is zo ongeveer de boodschap.' De
volgende zinnen zullen Pi-stopper als stilistische prestatie veel voldoening hebben
geschonken: `Al waterijs etend meet men de waterhoeveelheden die jaarlijks
vallen en noteert die met waterinkt. Nederland is een waterland vol waterlanders,
het land is geheel en al waterpas voor ons wateroog.' En zo wordt de waterbeeldspraak nog een tijdje volgehouden.
Toch zijn er ook aardige passages bij, zoals: `Het kan geen toeval zijn dat juist
de EO, een omroep waarbij Luther en Calvijn nog in de leer kunnen gaan, een
programma uitzendt dat Ik weet het beter heet. De mensen die in deze quiz
optreden, weten over het algemeen weinig.' Própper komt pas goed op dreef in
zijn hoofdstuk over de kunsten in Nederland, waarin hij een vergelijking trekt
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tussen de aardse, boerse sensualiteit in Nederlandse speelfilms en de schilderijen
van Jan Steen: `Het is een vrije uitwisseling van sappen die een grote
gebondenheid aan de moraal verraadt. Ontsnappen gebeurt zo kort en krachtig
mogelijk. En na de ontlading blijkt er niets te zijn veranderd.' Aan Nederland
ontbreekt de vuur-en-lucht-dimensie die tot grootse daden voert. Aarde en water
bepalen het geestelijke peil. Utopische ideeën worden er luchtfietserij' genoemd.
In zijn slothoofdstuk bekent Propper zich toch maar al te graag tot de
democratische waarden van Nederland; alleen wil hij als utopische Nederlander
witte plekken gaan invullen in de marge waarin ons land zich bevindt. Dat klinkt
erg loffelijk en ik zie dan ook vol verlangen uit naar een publikatie waarin we
kennis kunnen nemen van zijn utopische invulling van de leemten. Maar eerst
moet ik, zonder opgeheven vingertje weliswaar, wijzen op enkele fouten: dat
Plinius geen infrastructuur kon ontwaren in de zompige lage landen, ligt meer
aan hem dan aan de toenmalige stammen met hun welvarende terpen (p. 33).
Conrad Busken Huet was geen katholiek, maar telg uit een Waalse hugenotenfamilie. Calvinist was hij zeker niet, daarom kon hij zo vrijmoedig over de
calvinisten schrijven (p. 67). Dat Rembrandt in zijn eigen tijd onbemind en
weinig succesvol was (p. 93) is door Gary Schwartz in zijn bekende studie
weerlegd. Dat hij in de schulden raakte (p. 87) had ook andere oorzaken.
Wie iets over de huidige moraal van individuele Nederlanders wil weten, kan
terecht in Gerard van Westerloos Voetreiziger. Verslag van een tocht door
Nederland (De Bezige Bij, 260 p.; f1. 17,50 als speciale pocket en fl. 34,50 als
paperback). De eerste druk verscheen in 1993, de zesde (de pocketeditie) in
1995. Het is een kostelijk boek. Als vakantielectuur kan ik het iedereen van
harte aanbevelen: licht en amusant, maar ook zinrijk (we blijven immers gedegen
calvinisten). Van Westérloo noteert zijn indrukken en belevenissen op een
voettocht door de Nederlandse provincie. Zijn verslag doet niet onder voor dat
van Paul Theroux van diens voetreis langs de kust van Groot-Brittannië. Van
Westerloo had zijn eigen dagmarsen echter meer gepland. Zo duiken er hier en
daar markante figuren op die hij zich voorgenomen had te interviewen en met
wie soms al een afspraak was gemaakt. De diversiteit van het verslag is hiermee
gediend: Onze Lieve Heer heeft een aantal vreemde kostgangers in de lage
landen.
Een Leitmotiv in Van Westerloos relaas is het grote aantal regelgevende
borden waar hij telkens op stuit. Aan vermanende en regulerende woorden geen
gebrek. Een andere Nederlandse karakteristiek ontleent hij aan de beeldjes die
hij op marktpleinen en in winkelstraten tegenkomt: `Ze laten nooit een zeeheld
op een sokkel zien of een peinzende dichter maar altijd een "naar het leven
getekende", in klompen gestoken of in lompen gehulde figuur uit "het volk".
Martiaal kun je dit land met geen mogelijkheid noemen.' (p. 124) Een constante
is, dat het juist de progressieven in den lande zijn die alles bij het oude willen
laten. In dit verband is het opmerkelijk, dat de opbloei van locale dialecten
vooral door `de import' wordt bevorderd. (Zie p. 117 over de `nestwarmte' van
het Drents.) Van Westerloo verklaart deze hang naar het ouderwetse als volgt:
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`Onderweg naar Makkum bekruipt me het gevoel dat half Nederland - per auto op zoek is naar iets dat verloren ging. Waarom zouden er anders duizenden
mensen geïnteresseerd zijn in Yde's drabbelkoekenbakkers en in Freerks
dorpsomroepers en op drukbezochte braderieën in kantklossters en klompenmakers? Of gaan ze op stap om zich te warmen aan een schijnwereld zonder de
complicaties van het al te eigentijdse leven?' (p. 64).
En passant noteert de auteur scherpe observaties over het roomse Lutjebroek
dat trots standhoudt in een protestantse omgeving, over de commercialisering
van het wadlopen, de dubbele boekhouding (en moraal) van de handig ritselende
Urkers, de werkloosheid in de mijnenstreek en een visserijmuseum in het land
van Maas en Waal, dat pas subsidie kreeg toen het als `milieucentrum' werd
gelanceerd. Hij heeft bepaald een hekel gekregen aan de woonerven die hij
soms heeft moeten doorkruisen op weg naar een uitgang uit een provincieplaats:
Daar heb je een kompas voor nodig' . Na een beschrijving van `allemaal
doodstille straatjes die onbegrijpelijk in elkaar gedraaid zijn' met namen als
Rendiermos, Zilvermos, Levermos en Goudmos en in het volgende woonerf
Saffraandonk, Foeliedonk en Kerveldonk, Kummeldonk, Kruizemuntdonk en
Thijmdonk, komt hij met deze voortreffelijke karakteristiek: `Al het land tussen
de Hollandse IJssel en het Hollands Diep is volgebouwd en vernoemd naar het
groeisel dat eruit is verdreven.' Ik bedwing mijn lust om nog meer te citeren.
Koopt u dit boek, dan kunt u ook op bladzij 240-241 Van Westerloos hartverwarmende samenvatting lezen van het Nederlandse volkskarakter.
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Tijdschriften, spelling en naslagwerken
Kroniek van de taalkunde
J.M. van der Horst (Leunen)

Toen ik tweedejaars student was, nam ik een abonnement op De Nieuwe
Taalgids. Niets bijzonders. Bijna iedereen om mij heen was ook geabonneerd;
het hoorde erbij. Later nam ik ook Spektator, Forum der Le tteren en TNTL. In
die tijd had iedere neerlandicus, onderzoeker of leraar aan een middelbare
school, minstens De Nieuwe Taalgids, en vaak nog een of twee andere vaktijdschriften. Niet dat alles even interessant was, of zelfs maar begrijpelijk, maar
het gaf je althans het gevoel van erbij te horen, van op de hoogte te zijn van wat
er omging in het vak. Niet in de laatste plaats door de recensies, de
aankondigingen en mededelingen, en de rubriek "Uit de tijdschriften". Dat is al
lang niet meer zo.
Er is veel veranderd in de laatste 25 jaar. In de eerste plaats is het aantal
vaktijdschriften danig toegenomen. Alleen al op het gebied van de Nederlandse
taal- en le tterkunde gingen bijvoorbeeld verschijnen: Spektator, Dokumentaal,
Gramma, Gramma/TTT, Literatuur, De Negentiende Eeuw, Taalkundig Bulletin, Tabu, Tijdschri ft voor Taalbeheersing. Ook al deed De Nieuwe Taalgids zijn
best met de rubriek "Uit de tijdschri ften", wie op de hoogte wilde zijn, moest
meer tijdschriften hebben. Om nog maar te zwijgen van de toenemende
gerichtheid op buitenlandse en internationale tijdsch riften. Het werd onbetaalbaar. De leraar Nederlands haakte af, en de student en de onderzoeker gingen
naar de bibliotheek. En als je toch twintig of dertig tijdschriften in de bibliotheek
raadpleegt, vervalt de noodzaak om zelf nog één of twee abonnementen te
hebben.
De leraar Nederlands haakte trouwens ook af omdat hij zich steeds meer in
allerlei didaktische en organisatorische zaken moest verdiepen. Er bleef hem
weinig tijd over om zijn vak bij te houden. De enkeling die het toch probeerde,
werd ontmoedigd door al maar langere, al maar specialistischer en al maar
slechter geschreven artikelen. Een vaktijdschrift lees je niet meer voor je plezier.
De leraar-met-brede-belangstelling bestaat nog steeds, maar hij leest, terecht,
liever de wetenschapsbijlage van een krant.
De komst van het fotokopieerapparaat is ook fataal geweest voor de oplage
van vaktijdschri ft en. Het is beslist economischer om uit veel tijdschri ften hier en
daar kopieën te maken, dan zich op enkele te abonneren. Bovendien hebben
althans studenten minder geld te verteren dan 25 jaar geleden.
Daar komt nog bij dat de meeste neerlandici veeleer taalkundige of literatuuronderzoeker zijn dan neerlandicus. De traditionele formule van de meeste
tijdschriften om artikelen over zowel taal- als le tterkunde op te nemen, bevredigt
nauwelijks meer. Althans voor zover het rijkelijk specialistische artikelen betreft.
De meeste lezers kijken dus maximaal naar de helft van alle artikelen.
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Het aanbod van kopij loopt trouwens ook terug. Dat komt enerzijds door de
veelheid aan tijdschriften, anderzijds doordat velen liever in een Engelstalig
tijdschrift publiceren.
Al met al kampen de neerlandistische tijdschriften met een gevaarlijk dalend
aantal abonnees en een gebrek aan kopij. Drie tijdschriften, t.w. De Nieuwe
Taalgids, Spektator en Forum der Le tteren, hebben daarom nu besloten tot de
volgende verandering: met ingang van 1996 houdt dit drietal op te bestaan, en
in plaats daarvan zullen drie andere, nieuwe tijdsch riften gaan verschijnen:
"Nederlandse Taalkunde", "Nederlandse Le tterkunde" en "Tijdschrift voor Literatuurwetenschap" . De redactie-adressen zullen zijn, van "Nederlandse
Taalkunde" : dr. A. Fooien, Vakgroep ATD-KUN, Erasmusplein 1, 6562 HT
Nijmegen; van "Nederlandse Letterkunde": dr. M. Meijer Drees, Vakgroep
Nederlands RUU, Trans 10, 3512 JK Utrecht; en van het "Tijdsch rift voor
Literatuurwetenschap" : drs. W. Poelstra, p/a Amsterdam University Press,
Prinsengracht 747-751,1017 JK Amsterdam.
Laten we hopen dat dit de oplossing is. Maar ik zie het somber in. De
herverkaveling komt namelijk alleen tegemoet aan het feit dat de meeste
neerlandici ofwel taalkundig ofwel literair geïnteresseerd zijn. Zolang de meeste
artikelen zo lang en zo onleesbaar blijven, zal het verwachte grotere publiek zich
niet abonneren. Het fotokopieerapparaat, de wetenschapsbijlage van de krant,
Engelstalige publikatiemogelijkheden en geldgebrek worden niet uitgeschakeld.
En het aantal tijdschriften blijft vooreerst gelijk. Wie eerst drie abonnementen
had, neemt er straks nog maar één, zodat het totale aantal abonnementen
voorspelbaar verder zal dalen. Ook de publikatiemogelijkheden voor
Nederlandstalige artikelen nemen af. En het valt niet in te zien waarom deze
operatie tot een grotere stroom goede kopij zou leiden.
Naar mijn mening is niet het onderscheid tussen taal- en le tterkunde zo
belangrijk, maar veeleer het onderscheid tussen leesbaar en niet leesbaar, of zo
men wil tussen kort en breed toegankelijk tegenover lang en specialistisch. De
meeste neerlandici die geen onderzoeker zijn geworden, hebben beslist meer
belangstelling voor hun vak dan onderzoekers schijnen te denken. Maar het
wordt hun nagenoeg onmogelijk gemaakt die belangstelling te voeden. Hetzelfde
geldt trouwens voor de onderzoekers: de taalkundigen en de literatuuronderzoekers zijn veelal niet zulke kamergeleerden geworden dan dat ze geen interesse
meer hebben buiten hun eigen gebiedje. Maar dan hebben ze behoe fte aan een
ander soort artikelen dan wat je meestal aantreft in de genoemde tijdschriften.
De drie redacties zouden volgens mij daarom beter gedaan hebben één breder
georiënteerd tijdschrift voor de geesteswetenschappen te vormen. De nu
voorgenomen verkaveling pakt het probleem niet grondig genoeg aan. Er is niet
zozeer behoefte aan andere grenslijnen tussen de tijdschriften, als wel aan een
ander soort tijdschrift. Misschien is de nieuwe verdeling van 1996 de opmaat
voor een grondiger verandering in 1999.
Er staat meer op stapel. Om te beginnen wordt er gewerkt aan een spellingverandering. De beoogde verandering zal weliswaar niet ingrijpend zijn, en
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de gewone lezer zal er niet eens zo veel van merken, maar degenen die
beroepshalve schrijven of die lesgeven, krijgen er zeer zeker mee te maken. De
verandering betreft in de eerste plaats een keuze tussen de zogenaamde
voorkeurspelling en de toegelaten spelling. Die dubbele mogelijkheid bij veel
woorden gaat verdwijnen. In Nederland was dat in feite al sedert 1956 het
geval, maar de maatregel die de voorkeurspelling tot enige spelling verhief, was
weinig bekend. Het valt overigens te verwachten dat er daardoor in België (met
z'n voorkeur voor niet-voorkeurspellingen) meer verandert dan in Nederland.
Het is overigens niet zo, dat nu automatisch de voorkeurspellingen uit het
Groene Boekje tot enige spelling verheven worden. In een aantal gevallen zal de
(toen) toegelaten spelling voorgeschreven gaan worden. In verband daarmee zal
binnenkort een nieuwe editie verschijnen van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal oftewel het Groene Boekje. En aangezien er sedert 1954 niets aan
veranderd was, neemt men de gelegenheid te baat de woordenlijst uit te breiden
met enige tienduizenden woorden die sindsdien ingang hebben gevonden.
Verder betreft de spellingverandering tussenklanken in samenstellingen en het
gebruik van trema en verbindingsstreepje. Al met al zal er in feite niet veel
veranderen. De problematiek van de bastaardwoorden (bijvoorbeeld c of k, en
vooral daar bestond die dubbele mogelijkheid), en de problemen rondom de
tussenklanken (bijvoorbeeld besse(n)sap) zijn onoplosbaar; elke nieuwe regeling
zal zijn eigen uitzonderingen en rariteiten meebrengen. Waarschijnlijk is de
belangrijkste stap vooruit dan ook dat het Groene Boekje wordt aangevuld met
de vele nieuwe woorden van de laatste decennia. Verdere inlichtingen kan men
verkrijgen bij de Nederlandse Taalunie, Stadhoudersplantsoen 2, NL-2517 JL
Den Haag; tel. (070)346 95 48.
Verder wordt er hard gewerkt aan een tweede druk van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst, de ANS. De eerste druk verscheen in 1984. De
reacties liepen destijds sterk uiteen, van zeer lovend tot uiterst kritisch. De kritiek
betrof onder andere de omvang en de strengheid. Volgens sommigen was de
ANS veel te dik, maar anderen misten juist van alles. Er is gezegd dat de ANS te
normatief is, maar er is ook gezegd dat de ANS te tolerant zou zijn. Waarlijk
geen gemakkelijke situatie voor de redactie van de tweede druk. Globaal zal die
tweede druk (mijns inziens: terecht) dezelfde opzet hebben en iets dikker worden.
Er is rekening gehouden met veel specialistische kritiek en op vele punten wordt
de beschrijving iets uitgebreid. Concepten van alle hoofdstukken zijn voorgelegd
aan een ruime kring van taalkundigen. De toegankelijkheid hoopt men ook
enigszins te vergroten met een beter register. Maar de aard van een boek als de
ANS brengt nu eenmaal mee dat raadpleging een zeker minimum aan
taalkundige kennis vergt. Het is de bedoeling dat de tweede druk in 1996 zal
verschijnen.
De plannen om naast de ANS ook een "generatieve ANS" samen te stellen,
blijven voorlopig nog plannen. Onder generatieve taalkundigen bestaat veel
onvrede met de ANS, en men zag graag een geheel op generatieve leest
geschoeide "complete" beschrijving van het Nederlands. Voor wie dit nuttig zou
zijn, is mij niet duidelijk. In ieder geval blijkt de onderneming vooralsnog niet
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uitvoerbaar en/of financieel onhaalbaar.
Meer mogen we verwachten van het nieuwe uitspraakwoordenboek dat in
voorbereiding is. Onder leiding van prof. W. Zonneveld uit Utrecht is een aantal
redacteuren aan het werk voor een opvolger van De Conincks Groot uitspraakwoordenboek en Paardekoopers ABN uitspraakgids.
De neerlandistiek buiten Nederland en België krijgt over het algemeen weinig
steun van Nederlandse en Belgische vakgenoten. Dat komt niet altijd door onwil
of gebrek aan belangstelling; het is soms ook een kwestie van (te) krappe
publikatiemogelijkheden. Er zijn op dit moment verschillende goede cursussen
en methoden op de markt, gericht op diverse grote taalgebieden. Wie echter het
beginnersstadium voorbij is maar nog lang niet vlot Nederlands leest (en dat zijn
er zeer velen in de wereld), komt in een leegte terecht. Wie meer wil weten over
de Nederlandse taal, literatuur, geschiedenis enz., heeft het moeilijk. In feite zou
men eerst een veel grotere beheersing van het Nederlands moeten hebben om
de bijna uitsluitend Nederlandstalige werken te kunnen lezen. En die ontbreken
trouwens in de meeste bibliotheken, om begrijpelijke redenen. De ANS, de
Algemene Nederlandse Spraakkunst, is een prachtig boek, zeker ook voor
neerlandici extra muros. Maar ze kan alleen gebruikt worden door gespecialiseerde docenten of zeer ver gevorderde studenten. Een in het Engels (Frans,
Duits, Spaans enz.) gestelde grammatica van het Nederlands, van redelijke
omvang, is niet beschikbaar. Het gat tussen de beginnersgrammatica enerzijds
en de ANS anderzijds is groot. Een tijd lang hadden we B.C. Donaldsons Dutch
Reference Gram mar, verschenen in 1981, maar die is al lang niet meer te
koop. De uitgever, Martinus Nijhoff, is niet van plan het boek te herdrukken. Mij
dunkt dat de Nederlandse Taalunie en/of de IVN, al of niet in samenwerking
met Nijhoff, eens zou moeten overwegen of zij dit boek, of althans een dergelijk
boek, kan doen (her)uitgeven.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor een ander boek van Donaldson: zijn
Dutch; a linguistic history of Holland and Belgium, verschenen in 1983 en
eveneens al jaren niet meer te koop. Informatie over het Nederlands die wat
verder gaat dan beginnersstof, is in het Engels, Frans, Duits, Spaans enz.
bijzonder schaars. Dat lijkt me een ernstige handicap voor de neerlandistiek
extra muros. Voor de geschiedenis van het Nederlands hebben we gelukkig het
Duitse boek van Vekeman en Ecke, en voor het Middelnederlands het Engelse
boek van Cole tte van Kerckvoorde (zie NEM 32 (1994), 38-39). Laten we daar
zuinig op zijn.
Het is pre tt ig dat er nu twee belangrijke Engelse teksten over het Nederlands
bij gekomen zijn. Ze maken deel uit van een groter werk: The Germanic
Languages, ed. Ekkehard Konig & Johan van der Auwera, uitgegeven door
Routledge, Londen/New York, 1994. Ik bedoel dan in het bijzonder de
uitstekende hoofdstukken van Marijke van der Wal en Aad Quak, 'Old and
Middle Continental West Germanic' (blz. 72-109) en Georges De Schutter,
`Dutch' (blz. 439-477). Eenvoudige kost is het niet, zeker niet het stuk van De
Schutter. Het is geschreven voor taalkundigen en voor studenten met een flinke
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taalkundige bagage. Dat was dan ook de opzet van het hele boek. Er zijn in de
wereld genoeg taalkundigen met belangstelling voor het Nederlands (en andere
Germaanse talen) die nu eenmaal het Nederlands niet of nauwelijks machtig
zijn. Het is voor zulke geïnteresseerden zacht gezegd niet makkelijk om iets over
het Nederlands aan de weet te komen. Voor hen zijn de gedegen en uitvoerige
hoofdstukken van Van der Wal & Quak, en van De Schu tter een belangrijke
aanwinst. Hdè moeilijk de situatie is, moge blijken uit beider literatuurlijst,
waarin onthutsend weinig te noemen valt in een andere taal dan het Nederlands!
Ook de rest van het boek, waarin het Nederlands de plaats krijgt die het
verdient binnen de Germaanse familie, mag trouwens interessant genoemd
worden. Het opent met een algemeen stuk over Germaanse talen van Carol
Henriksen en Johan van der Auwera, en een hoofdstuk over het Gotisch en
reconstructie van het Proto-Germaans door W.Ph. Lehmann. Vervolgens worden in afzonderlijke hoofdstukken, door steeds andere specialisten, behandeld
het Oudnoors, Oud en Middel Continentaal Westgermaans, Oud en Middel
Engels, IJslands, Faroese, Noors, Zweeds, Deens, Duits, Jiddisch, Pennsylvania
Duits, Nederlands, Afrikaans, Fries, Engels en Germaanse creolentalen.
Aanbevolen voor zowel binnen als buiten de muren.
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Bespreekartikelen
Nederlandse grammatica voor anderstaligen op nieuwe wegen
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Grammatica is in het vreemde-talenonderwijs weer helemaal terug. Ook de
methodologen lijken haar weer in ere hersteld te hebben. Alleen is de discussie
nu verschoven van de vraag `of?' naar de vragen `hoe?', `wanneer?' en `voor
wie?'. Weliswaar zijn er koppigen, zoals S. Krashen, die zich ook nu nog
afzetten tegen grammatica-onderwijs ("Ik blijf onvermurwbaar [...] Het effect van
grammatica-onderwijs blijkt nog steeds perifeer en fragiel te zijn", 1993:725),
maar de meeste vakdidactici sluiten zich aan bij de conclusie dat formele
instructie in de grammatica leidt tot sneller leren en betere beheersing van de
vreemde taal (Ellis 1990; Hulstijn 1993). Bovendien is uit onderzoek van de
onderwijspraktijk gebleken dat docenten over het algemeen relatief veel tijd
besteden aan grammaticale instructie (Peck 1988; Zimmerman 1984). Reden te
over dus om zich wat meer te bezinnen op de rol en de aanpak van grammatica
in tweede- en vreemde-taalonderwijs. In dat opzicht is het boek van Folkert
Kuiken en Ineke Vedder Grammatica opnieuw bekeken (1995) dan ook ten
zeerste welkom. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussie over de rol
van grammatica binnen het communicatief gerichte vreemde- en tweedetaalonderwijs en het leuke eraan is dat het een doe-boek is. Het biedt, zoals men
van een dergelijk boek mag verwachten, een goed geordend overzicht van
grammatica-benaderingen en van de functies van grammatica-onderwijs, maar
het zet toch in de eerste plaats aan tot concreet werken met grammatica. De
vele praktische opdrachten en het uitvoerige en diverse voorbeeldmateriaal uit
didactische grammatica's allerhande, dwingen de lezer tot kritische reflectie en
bieden terzelfder tijd een staalkaart van de mogelijke aanpakken van grammaticaonderwijs. Grammatica opnieuw bekeken is bestemd voor docenten die zich
vragen stellen over de aanpak van het grammatica-onderricht en die op zoek
zijn naar praktische suggesties voor verschillende manieren waarop grammatica
als onderdeel van een communicatieve taalcursus kan worden aangeboden.
Grammatica opnieuw bekeken gaat uitvoerig in op de doelstellingen van
grammatica-onderwijs en ziet vooral de rol van de grammatica als
`bewustwording' centraal. Vanuit die visie, die een gevolg is van het primair
communicatieve standpunt van de auteurs, worden dan specifieke oefenvormen
gepresenteerd die in verschillende fasen van het leerproces kunnen worden
gebruikt. Bijzonder verhelderend vond ik de appendix die de ideeën en suggesties
die zijn naar voren gebracht, samenbrengt in een illustratieve behandeling van
het uitdrukken van bezit in het Nederlands (het huis van Jan, Jans huis, mijn
huis, het mijne enz.). Grammatica opnieuw bekeken is een bijzonder rijk
bronnen- en materialenboek, alleen jammer dat de auteurs - blijkens de
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bibliografie - zo weinig naar beschikbare Nederlandse literatuur over het
onderwerp hebben gekeken (cf. Beheydt & Jansen 1989; Devos & Beheydt
1989). Grammatica opnieuw bekeken is overigens ook een ideaal boek om
docenten te leren kiezen uit het overvloedige aanbod aan Nederlandse
grammatica's dat recent verschenen is. P. de Kleijn (1995) heeft in het
jubileumnummer van dit tijdschrift al laten zien dat er de laatste jaren werkelijk
een golf van grammatica's voor anderstaligen over de markt spoelt. Wellicht is
die plotselinge golf mee te verklaren door het ontbreken van systematische
grammaticale informatie in recente communicatieve leergangen. De docent en
de leerder die de regelmaat willen kennen in de taalverschijnselen die in de
leergangen aangeboden worden, zien zich verplicht er een grammatica op na te
slaan. Grammaticale uiteenze ttingen zijn nagenoeg uit de leergangen verdwenen
omdat communicatie alleenzaligmakend is. Tenminste tot voor kort! Want in de
nieuwste leergangen is de grammatica terug. Zowel de vernieuwde Delftse
methode als de nieuwste versie van Code Nederlands hebben het kennelijk
nodig geacht het grammaticale gedeelte weer wat in te dikken. Zoals gezegd:
het tij is gekeerd.
Dat de grammatica terug is , betekent niet dat de oude grammatica, op het
traditionele stramien , weer is opgediept. De logisch-discursieve behandeling
van de tien woordsoorten en de rededelen is voorgoed naar het didactische
vergeetboek verwezen. De twee opvallendste veranderingen zijn: communicativiteit en functionaliteit. `Communicativiteit' betekent dat grammatica ten
dienste wordt gesteld van het concrete interactieve gebruik van de taal. Dat
blijkt uit de keuze van het taalaanbod, maar dat blijkt vooral uit de opzet van de
nieuwe grammatica's. Veel meer dan vroeger geeft de grammatica aan in welke
omstandigheden een bepaalde constructie wordt gebruikt en wat de stilistische
connotaties ervan zijn (bijv. wanneer gebruik je nu in het Nederlands passief,
men, je, we ). `Functionaliteit' dan, betekent dat de grammatica probeert inzicht
bij te brengen in het eigen taalgebruik van de leerder. De uiteenze tt ing in de
grammatica is minder een logisch opgebouwd geheel en meer een didactische
aanzet tot bewustwording. Die twee veranderingen zijn het gevolg van gewijzigde
didactische opva tt ingen. Met de veranderingen in de didactiek van het vreemdetalenonderwijs zijn ook de verwachtingen die aan de leergrammatica worden
gesteld, veranderd. In een eerder nummer van NEM (XXXI,3, 1993:17) heb ik
een lijstje van criteria gepresenteerd waaraan een pedagogische grammatica
m.i. moet beantwoorden. In dat lijstje stonden helderheid, toegankelijkheid,
normativiteit en functionaliteit hoog genoteerd. Op dit ogenblik zou ik daar nog
een paar criteria aan toe willen voegen. Vooreerst zou ik nu zeker veel meer
belang gaan hechten aan de representativiteit van het taalmateriaal. In het
verleden is in grammatica's voor anderstaligen vaak alleen gelet op de exemplarische waarde van de voorbeeldzinnen en daarnaast hooguit op de eenvoud
ervan. Met de `exemplarische waarde' bedoel ik dat men zich vaak tevreden
stelde met voorbeelden die de regel illustreerden, zonder dat men zich daarbij de
vraag stelde of die voorbeelden ook tot het courante taalgebruik behoorden dan
wel frequent voorkwamen. Soms was nog wel geprobeerd voorbeeldzinnen te
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construeren waarin alleen basiswoordenschat voorkwam. Maar daarmee hield
het dan ook op. Zelden speelden overwegingen van representativiteit of
functionaliteit een rol in de keuze van het voorbeeldmateriaal. Nu het echter
mogelijk is geworden door middel van concordantieprogramma's en
zinsontleders (`parsers') aan grote bestanden reëel taalgebruik (INL-bestanden,
kranten en tijdschriften op CD-ROM) frequentiegegevens over allerlei grammaticale vormen te ontfutselen (vgl. Sanctobin & Verlinde 1995, voor een mooi
voorbeeld), kunnen leergrammatica's geinspireerd worden door dergelijke
objectieve gebruiksgegevens.
Die mogelijkheden van de corpuslinguïstiek brengen mij bij een tweede
aanvullend criterium voor mijn lijstje, nl. meer aandacht voor de `grammatica
van het woord' . De vaste verbindingen, de vaste voorzetsels, de verbindingswoorden, de modale woordjes zijn nog steeds verwaarloosd terrein in de
leergrammatica's. Toch zijn juist die idiomatische aspecten vaak communicatief
heel belangrijk (als routines, als gebruiksklare frasen, als modale signalen). De
corpuslinguïstiek stelt ons nu in staat betrouwbare frequentie- en contextgegevens daaromtrent te verzamelen, zodat het mogelijk moet zijn nieuwe
leergrammatica's daarvan te laten profiteren.
Tegen deze achtergrond zou ik nu achtereenvolgens een paar recente herdrukken en een paar totaal nieuwe grammatica's voor anderstaligen willen
doorlichten.
Vooreerst de herdrukken. Bij het Nederlands Centrum Buitenlanders is een
herziene druk verschenen van de Nederlandse grammatica voor anderstaligen
van A.M. Fontein en A. Pescher-ter Meer. Deze uitvoerige, in het Nederlands
gestelde gebruiksgrammatica voor anderstaligen heeft al een respectabele staat
van dienst. Omdat deze grammatica veel aandacht besteedt aan de specifieke
moeilijkheden van anderstaligen en bovendien in stijl en woordgebruik steeds
bedacht is op de niet-nederlandstalige gebruiker, heeft ze van meet af aan veel
succes gekend. In de nieuwe versie zijn een aantal correcties aangebracht, maar
inhoudelijk is het boek niet wezenlijk veranderd. De lay-out is verbeterd en de
terminologie is enigszins geuniformeerd. De belangrijkste wijziging is de zeer
nuttige uitbreiding van het register. Die wijziging noem ik wezenlijk omdat men
mijns inziens de toegankelijkheid van een grammatica voor anderstaligen
eigenlijk vooral door een uitbreiding van het register kan vergroten. Het
opnemen van zo veel mogelijk heel specifieke ingangen in het alfabetisch
register maakt van een grammatica een gebruiksvriendelijke vraagbaak. Het
heeft geen zin het gebruik van of en als onder een algemene noemer `nevenschikkende conjunctie' in het register op te nemen, aangezien de gemiddelde
gebruiker heel vaak die termen niet eens kent. Of en als moeten als zodanig in
het register, want dààr gaat de gemiddelde gebruiker die zoeken. Aangezien de
Nederlandse Grammatica voor anderstaligen verder niet wezenlijk veranderd
is, kan ik mij onthouden van een uitvoerige bespreking (vgl. Van Gestel 1987).
Op een paar punten zou ik nochtans de aandacht willen vestigen.
Vooreerst valt het mij her en der op dat de poging om de grammaticale uitleg
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simpel te houden, leidt tot onduidelijkheid, wat de moeilijkheden voor de
anderstalige slechts vergroot. Eén voorbeeld. Een student wees er mij op dat de
uitleg die de gebruikelijke term `onbepaald' bij het lidwoord moet vervangen,
hoogst verwarrend is. NGvA schrijft: "men gebruikt een wanneer niet helemaal
zeker is wie of wat bedoeld wordt" en geeft daarbij als voorbeeld o.m. Ik zie een
huis. Commentaar van mijn student: "Als ik zeg: Ik zie een huis, dan weet ik
heel zeker welk huis ik bedoel". Nauwkeu righeid is soms belangrijker dan
eenvoud.
Verder valt mij op dat de bekende verwarde hoofdstukken niet ingrijpend
verbeterd zijn. Het beruchte hoofdstuk over er blijft onnodig ingewikkeld, zowel
in opbouw als in formule ring. En het al eerder door Maureau bekritiseerde
hoofdstuk over de lidwoorden is niet herzien en blij ft dus even ondermaats.
Anderzijds moet worden gezegd dat de NGvA ten minste een poging doet
om een begin te maken met de `grammatica van het woord'. Zo zijn de lijstjes
met `combinaties met een vaste prepositie' (734), de lijstjes van op dezelfde
wijze gebruikte werkwoorden (828, 824), werkwoorden met infinitief met te
(210), enz. bijzonder nu ttig. Ook het hoofdstukje met grammaticale homoniemen (en niet: homonymen) is uit didactisch oogpunt verantwoord.
Met de functionele bruikbaarheid en de gebruiksfrequentie van de
voorbeeldzinnen is echter nog maar weinig rekening gehouden. Zo krijgen we
bij de reflexieve werkwoorden alleen zich vergissen en zich schamen met
daarbij het wat merkwaardige zinnetje Hij heeft zich over zijn slechte rapport
geschaamd.
Al met al blij ft de NGvA een nu ttig naslagwerk en een bruikbare grammatica
voor anderstaligen, al moet er zeker hier en daar nog grondig verhelderd en
gesystematiseerd worden. Jammer dat men de kans daartoe in deze herdruk
niet heeft aangegrepen.
Een andere herziene druk is die van G. Soncks Grammatica Nederlands
(GN). De herwerking is hier grondiger gebeurd dan in de NGvA. Maar dat was
ook nodig. In de eerste druk stonden zoveel fouten tegen het Nederlandse
taaleigen dat die druk eigenlijk beter niet was verschenen. De herziene versie is
beter. GN is een grammatica met een zeer specifieke doelgroep: de Franstalige
leerder. GN is dan ook opgezet als een typisch contrastieve grammatica die
uitgaat van de specifieke moeilijkheden van de Franstalige Belgen. Dat heeft
uiteraard gevolgen voor de opzet van dit boek. In de eerste plaats leidt dat ertoe
dat alle grammaticale uitleg op dezelfde pagina naast elkaar in het Nederlands
en het Frans wordt gegeven. De aandachtige lezer zal zich beslist verwonderen
over het opvallend stilistisch verschil tussen de Nederlandse en de Franse uitleg:
kennelijk is men in Franstalige grammatica's nog niet toe aan informele taal.
Die dubbele uitleg heeft het voordeel dat de Franstalige op zijn eigen
referentiekader kan terugvallen als hij de Nederlandse uitleg niet helemaal
begrijpt. Een tweede gevolg van de contrastieve aanpak is dat er meer aandacht
gaat naar die grammaticale aspecten waarin het Nederlands verschilt van het
Frans. Zo staat in de GN onder de reflexieve werkwoorden een "lijst van
werkwoorden die wederkerend zijn in het Frans maar niet in het Nederlands".
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Zo'n lijst is erg nu tt ig omdat je Franstalige studenten meteen kunt wijzen op een
mogelijke foutenbron. Opmerkelijk in de GN is voorts dat er een grote plaats
wordt ingeruimd voor de woordvolgorde. In de meeste grammatica's voor
anderstaligen komt de woordvolgorde er bekaaid van af. Niet zo in Soncks GN.
Zij heeft zich de moeite getroost om de syntactische regelmatigheden systematisch te beschrijven. Ze heeft het zich daarbij niet gemakkelijk gemaakt en
- zoals te verwachten - komt ze dan ook vaak in de knel. Herhaaldelijk verliest ze
zich in uitgebreide toelichting in noten en al even vaak moet ze haar toevlucht
zoeken in duistere formuleringen als: "Als er geen Ve is, dan staat niet voor de
plaats van het fictief Ve (=0)" (190). Het begrip `fictief Ve' komt mij al even
vreemd over als het beruchte `nulmorfeem' .
Dat haar doelgroep beperkt is tot Franstalige Belgen blijkt uit de wat
raadselachtige zin uit de Inleiding: "Taalleraars in België die slechts de
Noordnederlandse norm aanvaarden zouden toch niet uit het oog mogen
verliezen dat een anderstalige de kloof tussen hem en de Nederlandstaligen met
wie hij omgaat misschien niet nodeloos wil verbreden" . Het meervoud
`taalleraars' toont meteen aan dat Sonck zelf graag Vlaamse varianten gebruikt.
In haar beoordeling van varianten kiest ze overigens ook niet stelselmatig voor
de Noordnederlandse varianten. Zo sch rijft ze mossels en artikels als meervoud,
maar voor de werkwoordelijke eindgroep zet ze de doorbroken - en dus Vlaamse - groep Ik vind dat dat moet gezegd worden wel tussen twee haakjes.
Sonck zegt uitdrukkelijk dat ze zich niet normatief wil opstellen. Dat is op
zichzelf misschien een acceptabel sociolinguistisch standpunt, maar van een
leergrammatica verwacht men toch een vaste norm. Haar preoccupatie met de
Franstalige leerder brengt haar anderzijds tot een grondige behandeling van
typisch Franse fouten, bijv. fout gebruik van het passief, voornaamwoordelijke
bijwoorden, doen en laten enz. Daarbij komt ze als vanzelf in de `grammatica
van het woord' terecht en hoewel ze zich niet baseert op gebruiksfrequenties,
valt toch op dat de hoogfrequente fouten van Franstaligen (kennen/kunnen/
weten; bedoelen/betekenen/menen enz.) hun beslag krijgen.
Al is de opbouw van GN nog steeds vrij onevenwichtig en al is de uitleg soms
onnodig complex en het terminologiegebruik niet steeds consequent, er is hier
op zijn minst een waardevolle aanzet tot een contrastieve grammatica FransNederlands.
Behalve de bewerkte herdrukken zijn er ook twee nieuwe grammatica's voor
anderstaligen. De eerste is de met veel poeha aangekondigde, lijvige grammatica
Van A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau De regels van het Nederlands
(RvN). Dit groots opgeze tt e werk presenteert zich uitdrukkelijk als een `methode', d.w.z. een combinatie van een grammaticaboek en een werkboek . Toch
wordt er in de inleiding meteen aan toegevoegd dat het niet de bedoeling kan
zijn exclusief met De regels van het Nederlands de taalvaardigheid te vergroten.
Als doelgroep heeft RvN hoger opgeleide anderstaligen voor ogen. Deze
grammatica is volledig in het Nederlands gesteld en niet contrastief en in die zin
dus vergelijkbaar met de grammatica van Fontein en Pescher- ter Meer. RvN is
echter uitgebreider dan NGvA. En er is nog een tweede verschil. Bij de orde45

Hing van de stof is niet de ordening van de traditionele grammatica gevolgd. Er
is integendeel naar gestreefd een compromis te vinden tussen systematische,
didactische en functionele c riteria. Daardoor geraakt de hoger opgeleide die
gewend is met een traditionele grammatica te werken wel eens van de wijs.
Gelukkig is er ook hier een heel uitgebreid register, zodat de toegankelijkheid
uiteindelijk erg goed is. Wat de norm betreft, probeert RvN zich te beperken tot
de beschrijving van het algemeen niet regionaal gekleurde gesproken en
geschreven Nederlands. Toch blijkt de Randstedelijke norm een voorkeurbehandeling te genieten. De diminutiefvormen op -ie (woninkie, raampie, huisie)
worden bijvoorbeeld wel opgenomen als "informele Westnederlandse spreektaalvormen" , maar de door de ANS getolereerde enkelvoudige objectsvorm ze
(in Heb je ze ergens gezien?) is niet in het schema van de gereduceerde
objectsvormen opgenomen.
Positief te waarderen in RvN is de poging om de uitleg simpel te houden.
Telkens weer wordt geprobeerd onnodige geleerddoenerij te vermijden, en als
een voorbeeld kan volstaan als toelichting wordt vaak afgezien van een echte
definitie. Zo vinden we geen definitie van het substantief, maar wordt bij een
rijtje voorbeelden gezegd: "Deze acht woorden zijn voorbeelden van substantieven"(1). Kan men tegen het exemplarisch karakter van een grammatica uit
wetenschappelijk oogpunt bezwaren inbrengen, uit didactisch oogpunt heeft dat
vaak voordelen.
De didactische bekommernis blijkt het sterkst uit de ordening van het
materiaal. Een zware kluif als ER wordt resoluut in twee stukken gehakt: een
stuk hoofdzaken en een stuk bijzonderheden. Die twee stukken zijn bovendien
zeer helder ingedeeld en van vrij toegankelijk commentaar voorzien.
Wat ik niet goed begrijp in RvN is het terminologiegebruik. Daarin is geen
ondubbelzinnige keuze gemaakt en kennelijk heeft men niet altijd zijn doelgroep
voor ogen gehad. Bij het hoofdstuk over Het bijwoord wordt meteen ook de
term adverbium vermeld, maar bij voegwoord vinden we niet conjunctie en
bij het werkwoord niet verbum. Een consequente keuze voor de beide termen
- de Latijnse en de Nederlandse - was beslist aangewezen geweest, vooral als
men ervan uitgaat dat de doelgroep wellicht in de moedertaal al in contact
gekomen is met de op het Latijn gebaseerde grammaticale terminologie (Eng.
conjunction; Fr. conjonction).
Is er enerzijds enige aarzeling in het terminologiegebruik, er is anderzijds een
permanente aandacht voor de functie van de taalvormen. Telkens wordt in
eenvoudige zinnetjes uitgelegd in welke omstandigheden je een bepaalde vorm
gebruikt. Zo wordt er bij de voorbeelden van het zogenaamde presens historicum bij verteld: "Het gebruik van presens-vormen in een verslag over het
verleden geeft een levendig, informeel karakter aan zo'n verslag" (p.85). Als het
nodig is worden in plaats van voorbeeldzinnetjes hele tekstjes aangeboden om
het functionele gebruik van bepaalde vormen in een context duidelijk te maken.
Dat is een opvallend winstpunt in vergelijking met vroegere didactische
grammatica's.
Een ander winstpunt is de aandacht voor de gebruiksfrequentie. Weliswaar
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zijn de frequentie-aanduidingen nog intuïtief en voorlopig, maar ze zijn er toch.
Anders dan in andere leergrammatica's vind ik bij de behandeling van de
reflexieve werkwoorden een lijstje met "veel voorkomende reflexieve werkwoorden" . Als bij een volgende uitgave van RvN nog wat meer rekening
gehouden wordt met objectieve frequentiegegevens van allerlei structuren, dan
zal de gebruiker daar zeker zijn voordeel mee doen.
Toch is er ook nog heel veel onzekerheid, onduidelijkheid en vaagheid in
RvN. Tussen het Scylla en Charibdis van didactisch helder en wetenschappelijk
adequaat hebben de auteurs nog te vaak geschipperd. Taalkundige bedenkingen
als "Omdat het futurum niet alleen uitdrukt dat iets in de toekomst gebeurt, maar
ook op andere manieren functioneert, en omdat er bovendien andere manieren
zijn om uit te drukken dat iets in de toekomst gebeurt, is het twijfelachtig of het
futurum wel bij de tijdsvormen van het werkwoord gerekend moet worden"
(p.72) konden mijns inziens beter achterwege blijven. In plaats van deze vage
voorzichtigheidsfrasen, waar een anderstalige toch geen boodschap aan heeft,
had ik liever een geïntegreerd hoofdstukje over Praten over de toekomst gezien
waarin de versnipperde stukjes 11.4, 14.7 en 19.2 in een didactisch gestructureerd overzicht van zullen/gaan en presens samengebracht werden.
Met dat al blijft RvN een opmerkelijk rijke functionele leergrammatica van
het Nederlands. In elk geval een veel uitvoeriger en gedegener werk dan een
andere nieuwe praktische grammatica voor anderstaligen, Nederlands in hoofdlijnen (NiH). Nederlands in Hoofdlijnen (1994) van Ineke de Bakker e.a. is
een in de praktijk tot stand gekomen grammaticacursus van het Instituut voor
Nederlands als Tweede Taal van de Universiteit van Amsterdam. NiH is minder
ambitieus dan RvN. In twee opzichten. Vooreerst is NiH niet bedoeld als een
echte grammatica. Het is meer een verzameling van `capita selecta' : er zijn
veertien hoofdstukken die enkele hoofdregels van het Nederlands in cursusvorm
aanbieden. In die zin is NiH dus eerder een compacte gebruiksgrammatica dan
een uitvoerige opzoekgrammatica. Ten tweede mikt NiH minder hoog dan RvN.
Weliswaar is NiH bedoeld voor volwassenen die enige jaren voortgezet onderwijs
hebben genoten, maar hij richt zich toch vooral op beginnende leerders van het
Nederlands. Slechts heel af en toe is er ook extra informatie voor halfgevorderden.
Net zoals RvN is NiH in cursusvom geschreven. Dat wil zeggen dat er naast
het theorieboek ook een oefeningenboek beschikbaar is. Maar anders dan RvN
is NiH bedoeld als een cursus die systematisch moet worden doorgewerkt in
combinatie met een of andere methode. De ordening van de stof wordt door de
auteurs als een aan te bevelen leervolgorde beschouwd, wat niet betekent dat ze
die meteen ook als de natuurlijke verwervingsvolgorde zien. Het is de bedoeling
dat het theorieboek twee keer wordt doorgenomen in combinatie met het
oefenboek. Een begeleidende docentenhandleiding geeft dan waarschijnlijk aan
hoe dat moet. Die docentenhandleiding heb ik niet kunnen beoordelen aangezien ik er niet over kon beschikken.
Er is in NiH heel veel aandacht besteed aan de didactische presentatie van de
stof. Om het inzicht in de grammatica te ondersteunen is in het theorieboek
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uitvoerig gebruik gemaakt van symbolen. Zo staat de persoonsvorm consequent
in een kader, krijgt het subject altijd een zaagtandonderstreping en het object
een puntonderstreping. Bovendien wordt in een kort inleidend hoofdstukje een
summiere semantische definitie gegeven van de belangrijkste zinsdelen. Verder
is het werkje helemaal inductief opgezet. Eerst illustreren voorbeeldzinnen de
bedoelde regel, daarna wordt de regel uitgelegd en vervolgens nog eens
samengevat. Dit leerschemaatje wordt het hele boek door consequent
volgehouden.
Nederlands in hoofdlijnen is een simpel, op enkele plaatsen zelfs een
simplistisch grammaticaatje. De uitleg is taalkundig nogal eens dubieus. Een
voorbeeld dat verder commentaar overbodig maakt: " De constructie `om... + te
+ infinitief' heeft vaak wel een betekenis: die constructie kan een doel aangeven".
Ik begrijp best dat dit soort uitleg bedoeld is als een le tterlijke weergave van
gesproken commentaar, maar het blijft onduidelijk.
Wel goed in NiH zijn de voorbeeldzinnen. Ze zijn meestal eenvoudig,
functioneel en duidelijk. Anderzijds krijg je in NiH geen enkele indruk van de
gebruiksfrequentie van bepaalde vormen. Zo staan bij het `ref lexieve werkwoord'
alleen zich vergissen en zich thuisvoelen opgenomen. Of dat nu de belangrijkste
zijn of de nuttigste, daar hebben we verder het raden naar.
Naar mijn smaak is Nederlands in Hoofdlijnen te beperkt in opzet en ik
geef veruit de voorkeur aan De regels van het Nederlands. De Nederlandse
Grammatica voor anderstaligen daarentegen heeft dan wel zijn uitvoerigheid
voor, maar had toch een grondiger herwerking verdiend, terwijl de herwerking
van Gerda Soncks Grammatica Nederlands het boek nu voor Franstalige
gebruikers acceptabel maakt.
Wat de `nieuwe wegen' betre ft , die worden in communicatief en functioneel
opzicht vooral getrokken door De regels van het Nederlands, in didactisch
opzicht worden ze bewandeld door Nederlands in hoofdlijnen . Beide laatste
grammatica's stellen zich - in het spoor van recente wetenschappelijke bevindingen - ook het voorzichtigst op met betrekking tot het mogelijk effect van
leergrammatica's op taalbeheersing. De andere twee, de contrastieve grammatica van G. Sonck en de grammatica van Fontein & Pescher-ter Meer zijn
traditioneler, zowel in didactisch opzicht als in de presentatie van de stof. Zij
baseren zich nog steeds op de onbewezen veronderstelling dat systematische
aandacht voor de taalvorm hoe dan ook de taalverwerving bevordert. De twee
eerstgenoemde zijn in dat opzicht kieskeuriger: zij gaan ervan uit dat grammaticale uitleg maar onder welbepaalde voorwaarden effect kan sorteren. Beide
blijken sterk geïnspireerd door de ideeën van Rutherford (1987) en Rutherford
& Sharwood-Smith (1988) over grammatica-onderwijs als een proces van
bewustmaking (`consciousness-raising'). Opdat dit proces effectief zou zijn, moet
de grammatica volgens Rutherford inductief worden aangeboden, moet er
voldoende illustratiemateriaal worden aangereikt om leerders zelf hypotheses te
laten vormen en moet de grammaticale instructie aansluiten op wat de leerder al
kent. Dat zijn nu precies de principes die aan de opzet van Nederlands in
hoofdlijnen ten grondslag liggen. In De regels van het Nederlands is weliswaar
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de inductieve aanpak niet zo uitgesproken, maar ook hier is de grammaticale
uitleg in de eerste plaats bedoeld om inzicht bij te brengen en wordt er zo veel
mogelijk geprobeerd het bredere functioneren van de vorm in tekst en
taalgebruik door te lichten (vgl. ook Lalleman 1995). Wat in de nieuwe
grammatica's voorlopig nog ontbreekt, is ten eerste een didactische uitwerking
van de idee dat communicatief grammatica-onderwijs prioriteit zal moeten
geven aan het woord (Li ttle 1994) en ten tweede mis ik nog de verwerking van
frequentiegegevens betreffende vormen en structuren. Er zijn dus behoedzaam
nieuwe wegen bewandeld maar er blijft nog een heel voorland te exploreren.
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Boekbesprekingen en aankondigingen

P. Godin, P. Ostyn, F. Degreef. La pratique du néerlandais avec ou sans
maitre. SPILL n° 18. Louvain-la-Neuve; Peeters, 1993. 368 blz. 1250 BF.
ISBN 90-6831-528-5.
Het doel van La pratique is de gevorderde Franstalige NVT-leerder antwoorden aan te reiken op vragen betreffende de grammatica en het gebruik van
alledaags Nederlands. Het boek is opgebouwd uit 396 modules. Deze zijn
ondergebracht in twee grote delen.
Het eerste deel behandelt achtereenvolgens fonetiek, spelling, lexicale
morfologie (afleiding en samenstelling) en syntaxis (woordvolgorde). In
tegenstelling tot de andere modules moeten de 55 modules van dit syntactische
onderdeel in de gegeven volgorde aangeboden worden. Verschillende minitests
tasten per module of groepje modules de vooruitgang af.
De modules van het tweede grote deel zijn alfabetisch gerangschikt. Men
krijgt hier een soort grammaticaal woordenboek voorgeschoteld. De auteurs
merken op dat er aandacht wordt besteed aan: "(...) problèmes de morphologie
grammaticale, d'usage, de lexique et de communication." Deze opsomming is
wat gezwollen. In feite bevat dit deel voornamelijk morfo-syntaxis.
La pratique is rijk aan voorbeeldmateriaal. Hiervoor is geput uit een
woordenschat van 3000 woorden (afleidingen niet meegeteld). Hoe deze
woorden zijn geselecteerd wordt niet meegedeeld. De voorbeelden worden op
een gevarieerde manier aangeboden: 6f in de vorm van zogenaamde exetests
(mengvormen van oefeningen en toetsen), 6f in paradigmatische schema's, 6f
door middel van paren contrastieve zinnen. Het is de bedoeling dat de leerder in
de laatste twee gevallen hypotheses formuleert met betrekking tot de regel die
op dat moment aan de orde is.
Het boek wordt afgesloten met een sleutel die de antwoorden bevat op de
voornoemde mini-tests, en een gemengd zaak- en woordregister. De zaken
worden terecht in het Frans vermeld, de woorden in het Nederlands of het
Frans.
La pratique is een gedegen en goed gestructureerd boek. Het kan ongetwijfeld nuttige diensten bewijzen als grammaticaal naslagwerk of studieboek
voor de gevorderde Franstalige NVT-student. Het is echter geen praktisch
taalvaardigheidsboek voor gevorderden, zoals de titel lijkt te suggereren.
Jan Peke/der (Parijs)

Kodansha's Nederlands-Japans Woordenboek (Kódansha Orandago jiten).
Hoofdredactie: P.G.J. van Sterkenburg, W.J. Boot, Het Japan-Nederland
Instituut (Nichiran Gakkai). Eindredactie: W.G.J. Remmelink, I.F. Tanaka-van
Daalen, H. Sato. Redacteuren/redactiemedewerkers: F. Adachi, M. Akashi
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e.v.a. Tokyo: Kodansha, 1994. XVI + 1072 blz. 16000 yen (ca. fl. 250). ISBN

4-06-154801-8 (KS).
Deze dictionaire, gepubliceerd met steun van Canon Europa N.V., is gebaseerd
op de 37e druk van Kramers Nederlands-Engels Woordenboek (1993).
Naar schatt ing bevat hij ca. 50 000 lemmata. Elk trefwoord wordt gevolgd
door de weergave van de uitspraak volgens het International Phonetic Alphabet;
lexicografische definitie: 1. woordsoort, 2. geslacht (niet bestaand in het Japans), 3. functieclassificatie ([on]overg., wederk. e.d.); Japanse en Engelse
vertaling[en]. Worden 2 of 3 vermeld, dan ontbreekt 1. Na 2 wordt het woord
evt. nader gecategoriseerd als aardr., dierk., plantk. enz.
Het werk is in de eerste plaats bestemd voor Japanners; daar de Japanse
vertalingen in het Japans-Chinese "mengschrift" worden gegeven, is het slechts
bruikbaar voor die buitenlanders die zich een zeer behoorlijke kennis van het
Japans hebben verworven.
Niet alleen zuiver Nederlandse woorden (waaronder aardige neologismen als
minkukel, zakjapanner en zieleknijper) zijn geregistreerd, maar ook vele leenen bastaardwoorden. Uit het Duits vinden wij o.a. kitsch, sowieso, überhaupt,
Ubermensch (maar Bühne niet); uit het Frans conferencier, dineren, fait
accompli, flux de bouche (zonder vermelding van de oorspr. betekenis `kwijl'),
va-et-vient (chanson niet); uit het Engels entertainer, freak, quiz, serveren
e.v.a.; uit het Jiddisch bajes, gabber, gannef, gein, mesjokke, ramsj enz.
Gerechten uit de Chinees-Indische keuken ontbreken evenmin: bami, ketjap,
kroepoek, loempia, sambal, sateh. Merkwaardigerwijze wordt het adjectief
Indisch, al dan niet in combinatie met eten, restaurant enz. nergens genoemd;
ook het moderne werkwoord chinezen is onvindbaar. Onverwacht veel aardrijkskundige namen zijn opgenomen. Een aantal Nederlandse voornamen vinden
wij terug als trefwoorden: Hein (magere -), Jan (J., Piet en Klaas), Klaas
(houten -) enz.; brave Hendrik en Dolle Mina schitt eren door afwezigheid.
Onder Karel vragen de Grote, de Kale en de Stoute onze aandacht, maar voor
Willem moeten wij de lemmata koning-stadhouder, Oranjehuis en vader
(Vader des Vaderlands) raadplegen. Aan Ovidius is een kort lemma gewijd,
maar Homerus (alsook het adjectief homerisch) ontbreekt op het appel; de Ilias
wordt vermeld, de Odyssee niet.
Van de sterke werkwoorden en hulpwerkwoorden zijn de onvoltooid verleden
tijd en - soms - het verleden deelwoord apart geregistreerd: hield, at, gegeten,
had, gehad, was,/waren, geweest. Hier hebben de samenstellers af en toe een
steek laten vallen: wond wordt (o.a.) vermeld als imperfectum van wonden
i.p.v. winden (de enige drukfout tot dusverre door mij ontdekt). Van hebben en
zijn zijn ook de vervoegingen heeft, ben[t] en is opgenomen (zijt en waart
ontbreken).
Naar aanleiding van dit dienstbewijs aan de Japanse gebruikers van het
lexicon vraagt men zich af hoe deze erachter moeten komen dat goeie, grote,
grove, ouwe, scheve nevenvormen zijn van de adjectiva goed, groot enz.
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Dankzij de bijzondere betrekkingen tussen Nederland en Japan in de 17e,
18e en eerste helft van de 19e eeuw zijn vele Nederlandse woorden in het
Japans overgenomen, dan wel in het Sino-Japans* vertaald. In de moderne taal
worden nog zo'n 160 woorden van de eerste categorie gebruikt, b.v. biiru (bier),
[furanjneru (flanel), garasu (glas), gasu (gas), k8hii (koffie), mesu ([ontleed]mes),
konpasu (kompas), supoito (spuit). Het oudste Nederlandse leenwoord (1615)
is kokku (kok), het meest recente porudá (polder). Enkele van de veel talrijkere
Sino-Japanse vertalingen zijn bi-yoku (neusvleugel), m6-chó (blinde darm), shojomaku (maagdenvlies), shoku-min-chi (volksplanting, lett. planten-volk-gebied).
Het zou voor de gebruikers van het woordenboek interessant geweest zijn,
indien althans de echte leenwoorden als zodanig gekenmerkt zouden zijn, bijv.
door er het Chinese karakter voor ran (van Oranda, `Holland', <Port. Olanda)
tussen haakjes achter te voegen. Gelukkig wordt dit bezwaar voor een deel
ondervangen door het gebruik van "kadertjes" (zie beneden).
Over de relatieve kwaliteit van de Japanse vertalingen der trefwoorden kan
men natuurlijk van mening verschillen. Het valt op dat vulgaire benamingen van
mannelijke en vrouwelijke schaamdelen plechtstatig worden vertaald als mannelijke, c.q. vrouwelijke geslachtsorganen alsof er in het Japans niet de nodige
equivalenten bestaan (Engelse dito's worden wel vermeld).
Over het algemeen verdienen de vertalingen alle lof. Het weergeven van
Nederlandse idiomatische uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden moet
vaak heel wat hoofdbrekers hebben gekost, maar de problemen zijn doorgaans
elegant opgelost. "Zo arm als een kerkrat" is vertaald als "zo arm als een in een
kerk wonende rat (buitengewoon arm)". Voor "de morgenstond heeft goud in de
mond" bestaat een voortreffelijke versie in hayaoki wa sanmon no toku, "vroeg
opstaan: een gewin van drie duiten".
Zeer informatief zijn de inleiding van Dr. Remmelink, "Nederlands en
Nederlandse woordenboeken in Japan" (pp. III-X), "Geschiedenis van de Nederlandse taal" door de Leidse hoogleraren Van Sterkenburg (lexicologie) en Boot
(Japanse en Koreaanse taal- en letterkunde) (pp. 1024-1035) en "Schrift,
uitspraak en grammatica" door J. Stalpers (pp. 1036-1065). Het is teleurstellend
dat geen aandacht is besteed aan de spellinghervormingen van de laatste 130
jaar, zodat vele Japanse gebruikers bij het lezen van nog betrekkelijk recente
Nederlandse teksten gro(o)te o(o)gen zullen opzetten, wanneer ze verschillen
ontdekken tussen kolen en kooien of gans en gansch.
Speciale vermelding verdienen de vele "kadertjes" (koramu = columns) van
de hand van H. Ishiyama, K. Matsuda en Y. Torii. Het gaat hier om geëncadreerde opstelletjes bij trefwoorden als bier, brood, chemie, chocolade, christen e.v.a. De inhoud van deze koramu is wetenschappelijk verantwoord en
vrijwel altijd zeer leerzaam.
De eerste druk van dit woordenboek verscheen op 10-11-'94. Uit het feit dat
de derde druk op 30-1-'95 is gedateerd, kan men opmaken dat het zeker in een
leemte voorziet.
Wij zijn alle medewerkers aan de totstandkoming ervan grote dank
verschuldigd; onze bijzondere waardering gaat echter uit naar Dr. Willem

53

Remmelink en Drs. Isabel Tanaka-van Daalen die het leeuwedeel van deze
gigantische taak voor hun rekening hebben genomen.
Frits Vos (Oegstgeest)
*Als Sino-Japans worden be titeld Chinese leenwoorden in het Japans, aangepast aan het
Japanse klanksysteem. Evenals wij La tijnse, G ri ekse en zelfs G rieks-Latijnse samenstellingen
voor nieuwe beg ri ppen vormen, zo combineren de Japanners Chinese leenwoorden tot dit
doel, b.v. ji-d6-sha, `uit zichzelf-bewegen-wagen' = automobiel.

Niederlandistik and Germanistik, Tangenten and Schnittpunkte. Festschrift
Gerhard Worgt. Uitg. door Helga Hipp. Frankfurt a/M enz.: Peter Lang,
(1992), 255 blz. DM 88, -. ISBN 3-631-44643-8.
Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de Leipziger hoogleraar G. Worgt
heeft H. Hipp onlangs de feestbundel Niederlandistik und Germanistik,
Tangenten und Schnittpunkte uitgegeven. In dit boek kan men de meeste
toespraken en voordrachten nalezen die vrienden, vakgenoten en leerlingen van
de jubilaris hielden tijdens een colloquium dat in 1990 te Leipzig plaats vond.
Het liber amoricum, dat een 28-tal bijdragen omvat, besluit met een overzicht
van Worgts publikaties. Deze getuigen van een interdisciplinaire beoefening van
de taalkunde.
Ook Niederlandistik und Germanistik richt zich op interdisciplinair
onderzoek, zoals uit ondertitel en inleiding blijkt. In deze bundel passeren dan
ook zeer uiteenlopende onderwerpen de revue. Zo omvat het boek artikelen op
het gebied van de taalgeschiedenis, de sociolinguïstiek, de morfologie en de
lexicografie. Verder komt de didactiek van vreemde talen aan bod. De
literatuurwetenschappelijke essays dragen eveneens bij aan het heterogene
karakter van deze publikatie: de oudste Nederlandse en Duitse letterkunde krijgt
aandacht, het ontstaan van nationale literaturen komt aan de orde en het werk
van auteurs uit de 19e en 20e eeuw staat ter discussie.
Voor vakgenoten in beide taalgebieden biedt deze blik over de eigen grens
meer dan eens een interessant perspectief. Zo laat Lerchner zien dat Germanisten methodisch kunnen leren van Neerlandici door de geschiedenis van
nationale talen te beschrijven in een Europese culturele context. In haar contrastieve beschouwing over genus en geslacht in het Duits en het Nederlands brengt
Balk-Smit Duyzentkunst reeds bekende kenmerken van de beide taalsystemen
op verhelderende wijze met elkaar in verband. Dat betekent niet alleen winst
voor de contrastieve linguïstiek maar ook voor het onderwijs van het Nederlands
resp. het Duits aan anderstaligen. Hetzelfde geldt voor Hessmanns bijdrage over
het bezittelijk voornaamwoord in het Duits en in het Nederlands of voor het
artikel van Primatarova-Miltscheva over partikelonderzoek in de beide taalgebieden.
Enkele auteurs missen - met de redactrice - echter uitgesproken kansen als ze
uit het oog verliezen dat het in Niederlandistik und Germanistik om `raaklijnen'
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en `snijpunten' te doen was. Góssner gaat in haar opstel over Anja Meulenbelt
en Monika van Paemel bijvoorbeeld niet in op de Duitse receptie van De
schaamte voorbij en De vermaledijde vaders. Genetzke laat in zijn artikel over
Op hoop van zegen Brechts bewerking van Synges Riders to the Sea
onbesproken. Jammer ook dat De Rooij de Duitse orthografie buiten schot laat
als hij `nog één keer' de spelling van het werkwoord op de korrel neemt. En in
artikelen over het IJslands of over de vraag wat Finnen van Holland denken,
blijven eventuele raakvlakken met de Neerlandistiek en Germanistiek
onzichtbaar.
Deze kritische kanttekeningen nemen niet weg dat het oordeel over
Niederlandistik und Germanistik positief dient uit te vallen. Dankzij de
interdisciplinaire uitgangspunten leveren verschillende bijdragen verrassende
invalshoeken op voor Neerlandici en Germanisten. Bovendien valt te bedenken
dat de Neerlandistiek extra muros in de regel is aangewezen op samenwerking
met collega's van verwante takken van wetenschap, wat kennelijk evenzeer voor
de nieuwe Duitse deelstaten geldt. Ook om deze reden kan de lezer het
toejuichen dat de Leipziger filologen met verenigde krachten en met steun van
de Nederlandse Taalunie dit boek hebben uitgegeven.
Jelle Stegeman (Zürich)

T'Sjoen, Yves en Hans Vandevoorde, red. Op voet van gelijkheid. Opstellen
van Anne Marie Musschoot. Gent: Studia Germanica Gandensia 36, 1994.
251 blz.
De gelegenheid voor dit Festschri f t is het vijftigste levensjaar van professor
Musschoot en tegelijk een passend eerbetoon aan een criticus die heel veel
heldere uiteenzettingen over de moderne Nederlandse literatuur heeft geschreven. De aan Albert Verwey ontleende titel "Op voet van gelijkheid" slaat
volgens de redacteurs in de eerste plaats op de gelijkheid waarmee Musschoot
zowel proza als poëzie behandelt; ten tweede op haar aandacht voor zowel de
vroege twintigste eeuwse- als voor de hedendaagse literatuur; en ten derde op
haar belangstelling voor de Nederlandse literatuur uit Zuid én Noord.
Daarenboven, het feit dat het eerste artikel in de verzameling het thema van de
gelijkheid van Noord- en Zuidnederlandse literatuur rond de eeuwwisseling
behandelt - vooral zoals die zichtbaar is in de vernieuwing van de literatuur in
beide streken - maakt de keuze van de titel overtuigender dan op het eerste
gezicht lijkt.
Dit boek bevat een dertiental eerder door Anne Marie Musschoot gepubliceerde artikelen, die zijn ondergebracht in twee rubrieken:
"Weg Van Nu en Straks" en "Modern en Postmodern". Deze reflecteren
Musschoots interessepunten die vooral in het fin de siècle en de naoorlogse
prozaliteratuur liggen. Het eerste gedeelte behandelt grotendeels de Vlaamse
literatuur, inclusief inleidingen op de in Nederland weinig bekende novellen van
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Cyriel Buysse (over wie zij ook een interessante bijdrage over diens relatie t.o.v.
Louis Couperus schrijft) en de poëtica van Jan van Nijlen, "de enige zuivere
vertegenwoordiger van de neo-classicistische, anti-symbolische beweging in de
Vlaamse poëzie". De drie studies over Karel van de Woestijne, de grote
vertegenwoordiger van het symbolisme in de lage landen, tonen zeer duidelijk
aan, dat Musschoot bij uitstek een Van de Woestijne-kenner is.
Terwijl het eerste gedeelte van de bundel vooral de periode van het symbolisme
bestrijkt, zijn de studies van het tweede gedeelte aan de daarop volgende
stromingen van het modernisme en het postmodernisme gewijd. Vier van de
opgenomen artikelen gaan over individuele schrijvers en werken: de Vlamingen
Johan Daisne - vooral zijn Baratzeartea, dat Musschoot "de laatste groots
opgezette romancompositie" noemt "waarbij Daisne erin geslaagd is de
verschillende werkelijkheden op een nieuwe, originele wijze `magisch-realistisch'
in elkaar te laten grijpen", ook Ivo Michiels, wiens Journal Brut zij herinterpreteert in de context van het postmodernisme; voorts een bespreking van
de existentialistische werken van de (althans in Nederland) minder bekende
schrijver Jan Walravens - die zich overigens zelf heeft verzet tegen de identificatie
van zijn ideeënwereld met die van het existentialisme -; en de Nederlandse
schrijver Alfred Kossmann, wiens werk, vooral Drempel van ouderdom,
Musschoot overtuigend als een postmoderne roman interpreteert. Deze en vele
andere hier niet verschenen studies laten er geen twijfel over bestaan dat Anne
Marie (Mieke) Musschoot een van de zeer weinige letterkundigen is die voldoende
inzicht in het postmodernisme heeft om daarover zinnig te kunnen schrijven.
In het laatste stuk van deze verzameling bespreekt Musschoot de Nederlandse
literatuur in de jaren tachtig, waarin zij zich, mijns inziens terecht, nogmaals
sterk verzet tegen de huidige tendens om de literatuur van Nederland en
Vlaanderen van elkaar los te koppelen en steeds de verschillen te beklemtonen,
ten koste van de overeenkomsten.
Musschoot onderscheidt zich hier en elders door haar zeer leesbare
behandeling van vaak heel lastige problemen, die zij ook voor de algemene lezer
bijzonder duidelijk weet uit te leggen. Als literair historica en criticus van de
Nederlandse literatuur neemt zij een steeds belangrijkere plaats in, vooral door
haar postmodernistische studies.
Als een bewonderaar van Musschoots werk kijk ik met verlangen uit naar een
omvangrijkere verzameling van haar studies, hopelijk in de niet te verre toekomst.

Johan P. Snapper (Berkeley)
De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-1721) van Jacob
Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse
periodiek. Amsterdam/Atlanta: GA, 1994. Fl. 90, -. ISBN 90-5183-380-6.
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Het is al jaren het noodlot van de 18e eeuw om vergeleken te moeten
worden met de gouden eeuw, dat de literatuur van die periode op moet boksen
tegen vergulde voorgangers, en van de minder bekende schrijvers dat ze niet
passen in het schema dat al jaren door literatuurhistorici is vastgelegd. De
internationale neerlandistiek, die het meestal van indirect contact moet hebben,
wordt daarom vaak fascinerende schrijvers onthouden. Een van die schrijvers is
Jacob Campo Weyerman, al begint hij langzaam maar zeker door te breken in
literatuurgeschiedenissen en overzichten, mede door een onvermoeibare fanclub,
die teksten uitgee ft , een mededelingenblad onderhoudt en zo nu en dan een
omvangrijke studie publiceert.
Na mijn eigen proefschrift is er nu een studie verschenen van de hand van
Elly Groenenboom-Draai onder de titel D e Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: cultuurhistorische
verkenningen in een ach tt iende-eeuwse periodiek'. Wat een lekker dik proefschrift en wat een overdaad, die wat mij betreft niet schaadt. In de toekomst zal
het bezuinigingsspook een dergelijke dikke pil van ruim 600 pagina's met
duizenden voetnoten, waarschijnlijk niet meer toestaan.
Een moderne herdruk van de Rotterdamsche Hermes (RH) bestond al jaren,
maar die was nooit geannoteerd, al verschenen er gedeelten in de Weyermanmededelingen. Dat soort werk is moeilijk, lang en ondankbaar en te vergelijken
met het annoteren van de satirische rubriek Terzijde in Vrij Nederland over
honderd jaar: de maatschappelijke context ontbreekt, woordspelingen raken
verouderd en de humor verandert. Dat de schrijfster hier gekozen hee ft voor het
beschrijven van de maatschappelijke achtergrond en het taalgebruik boven een
volledige annotatie is daarom zeer wel te billijken.
Allereerst komt de Rotterdamse Beau Monde voor het voetlicht, een stad
waarvan de historie te lang onderbelicht is gebleven en die nu bevolkt wordt met
namen als John Locke, Pierre Bayle, Pieter Rabus en andere Franse refugiees of
Engelse quakers. De windhandel en actionisten of bankiers als Richard Hope of
Robert de Vlieger zorgen ook nog eens voor de nodige consternatie.
In een volgend hoofdstuk komen Franse tijdschri ft en en Weyermans bronnen
aan de orde. Het is nauwelijks verklaarbaar hoe Weyerman van plagiaat kan
spreken maar toch zelf zo uitgebreid gebruik maakt van zijn Engelse
tegenhangers als The Tatler en Defoe. Ook in zijn `Konstschilders', waar hij
overigens wel zijn voorganger regelmatig noemt, is dat overschrijven schering
en inslag. Elly Groenenboom komt er niet helemaal uit, maar vraagt zich niet af
of het misschien wat anders lag met vertaald werk, of dat het misschien
voldoende was te gewagen van "een Engelsch aktionist", voor de goede
verstaander. Wellicht beschouwde hij zijn tijdschrift als een krant, waarin je
zonder bronvermelding kunt overschrijven uit ander werk. Wellicht ook
reserveerde Weyerman het woord plagiaat voor de poëten die bij de `creatieve
imitatio' niet tot creativiteit kwamen. Zeker is dat hij zich niet gehinderd voelde
door scrupules van de moderne tijd en dat hij aan vertalingen de meest bizarre
interpretaties gaf of er de vreemdste capriolen mee uithaalde. Dat deed hij b.v.
met het werk van de beruchte alcoholische vrijdenker John Wilmot, earl of
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Rochester, en ook met een bron in de Rotterdamsche Hermes. Of hij zo goed
op de hoogte was van diens handel en wandel, zoals Elly Groenenboom
beweert, betwijfel ik sterk. Zijn opmerking over de imprint Antwerpen van Lord
Rochesters 'Poems on Several Occasions' getuigt van onkunde. Dit adres was
fictief en bedoeld om te misleiden, waarschijnlijk om reacties uit te lokken of zijn
weduwe te sparen. Latere edities, uit 1685 en nog later, verschenen gewoon in
London. Ze geven aan dat Weyerman ervan gehoord moet hebben of er een
gezien heeft, maar niet echt op de hoogte was. Toen hij in Londen kwam, was
Rochester al jaren dood, maar zijn reputatie nog levend en nog steeds voer voor
een journalist op zoek naar kopij.
Het volgende hoofdstuk plaatst Weyerman in de wereld van kunst en vermaak.
Hier ontmoeten we alle kopstukken uit die tijd. Natuurlijk zijn er meningsverschillen en zeer uitgebreid komt de zgn. poëtenstrijd ter sprake. Sommige
lezers zullen misschien de draad in deze balkanise ring enigszins kwijtraken, maar
het is goed dat alles eens op een rijtje wordt gezet.
Het gedeelte over de kunstwereld is niet het sterkste en ik blijf met de
schrijfster van mening verschillen, dat Weyermans interesse voor schilderslevens
miniem lijkt rond 1721. Dit bevestigt ze trouwens zelf in haar conclusie. Zijn
Konstschilders is inderdaad geen satirisch tijdschri ft , maar je hoeft slechts in de
Echo des Werelds te kijken om wel de uitgebreide biografieën te lezen die niet in
de Hermes voorkomen. Merkwaardigerwijs wordt Weyermans bezoek aan Van
der Werff in Ro tterdam niet genoemd, net zo min als zijn faux pas over diens
werk vergeleken met De Lairesse op de verkoping van Paets' kunstwerken in
1713. Uitgebreid komt de geestelijke wereld aan bod en worden we ingelicht
over zijn beschimpingen op de katholieke geestelijkheid, zijn interesse in
vrijdenkers en zijn geschimp op de kwakzalvers.
Gedetailleerde informatie valt altijd wel ergens aan te vullen, men moet zich
nu eenmaal beperken, maar het wreekt zich soms dat het uitgangspunt van één
enkel geschrift een grotere visie in de weg zit. De conclusies die er dan na
sommige hoofdstukken uitkomen, zijn dan summier en vaak al te voorzichtig.
Een zin als "Vooralsnog waag ik het daarom niet ... een zekere (misschien zelfs
grote) belangstelling voor vrijdenkerij en libertinisme te veronderstellen" , mag
best veranderd worden in: Ik geloof dat Weyerman op het gebied van de
natuurwetenschappen en de filosofie bepaald geen diepgraver was en vaak
maar wat meningen vertaald heeft. Ook uit de zin "Voorts heb ik gepoogd een
aanzet te geven tot het plaatsen van de RH in de literaire en cultuurhistorische
traditie van zijn tijd" , na ruim 450 pagina's (!), blijkt dat de auteur zich veel te
bescheiden opstelt. Er zijn dan namelijk ook twee hoofdstukken aan het
buitenland gewijd (helaas werden Spanje en Italië zonder reden weggelaten)
waarbij met name de Engelse buren terecht ruime aandacht krijgen en een
hoofdstuk over het taalgebruik, waarbij we over zijn stijl helaas alleen lezen dat
minutieus onderzoek nodig is. Het is jammer dat de illustraties een beetje onder
de maat zijn gebleven en te mistig zijn afgedrukt zodat we hier weinig sfeer uit
kunnen proeven. Desondanks kan de internationale student beslist zijn voordeel
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doen met dit boek. Historische linguïsten zullen prachtig materiaal vinden in het
hoofdstuk over het taalgebruik, onderzoekers van de Dutch-Anglo-relaties zullen
beseffen dat er nog materiaal te over is, cultuurhistorici vinden genoeg materiaal
voor een schildering van de vroege 18e eeuw en genieters van historisch
Nederlands komen zeker aan hun trekken als ze dit proefschrift naast hun
exemplaar van de Rotterdamsche Hermes leggen en zinnen lezen als: "het
recht gebruik van geleertheit is, ons zelven te veradelen en verbeteren, maar
geensins, onze bekwaamheit te blanketten. Maar noch dwazer is 't, die
onbewaamheit door een Uittrekzel van uitheemsche talen te willen deguiseren,
want Literatuur doet een persoon wel af, maar niet uitsteken; en indien sommige
Schoolgeleerden min gelatiniseert, en meer in hun eigen taal geschreven hadden,
zou Holland maar geweten hebben dat zy Plagiarii en Pedanten waren."
Ton Broos (Ann Arbor)

Eep Francken en Peter van Zonneveld (red.). Van Oost tot West: koloniale en
post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden, Vakgroep Talen en Culturen
van Zuidoost-Azië en Oceanië, Leiden: Rijksuniversiteit, 1995. Semaian 12.90
blz., geill., fl. 20, -. ISBN 90-73084-14-8.
Tineke Hellwig. Adjustment and Discontent: representations of women in the
Dutch East Indies. Windsor (Ont.): Netherlandic Press, 1994. 103 blz., geïll.,
fl. 20, -. ISBN 0-919417-35-3.
Remco Meijer, Oostindisch doof: het Nederlandse debat over de dekolonisatie
van Indonesië. Amsterdam: Bert Bakker, 1995. 219 blz., geïll., fl. 29,90, -.
ISBN 90-351-1522-8.
De drie hierboven genoemde titels liggen in het grensgebied van IndischNederlandse letterkunde en ... ja, wat? Mentaliteitsgeschiedenis, vrouwenstudies,
sociologie, Indonesische studiën, Nederlandkunde? Van Oost tot West en
Adjustment and Discontent gaan in ieder geval uit van literaire teksten die de
auteurs soms gebruiken voor niet louter literair onderzoek terwijl Oostindisch
doof enkele interviews met schrijvers bevat die zich ook over niet-literaire
onderwerpen uitspreken.
De bundel van Francken en Van Zonneveld bevat de omgewerkte lezingen die
gehouden werden op de vierde letterendag van de Vakgroep Nederlands te
Leiden. Onderwerp: `De randgebieden van de Nederlandse koloniale literatuur'.
In zijn opstel `Nieuw-Guinea in de literatuur' meent Peter van Zonneveld in die
literatuur, "vergeleken met die over Nederlands-Indië", een andere visie op het
kolonialisme ontdekt te hebben, een en ander vooral op grond van een analyse
van Springers verhaal `Zaken overzee'. Ton Harmsen onderzocht hoe Maurits
de Braziliaan in de Nederlandse literatuur werd beschreven en keek daarbij
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vooral naar Barlaeus' `Historia', geschiedenis die, naar het voorschrift van
Vossius, mede ten doel had in de herinnering te bewaren hoe je goed en
gelukkig kunt leven. Jacqueline Bel vergelijkt Debrots `Mijn zuster de negerin'
met Arions Dubbelspel' en concludeert dat Debrot "Caribischer" en Anion
"Hollandser" is "dan aanvankelijk de indruk was" . Deze instelling wordt, zo
meent zij, geillustreerd door beider gedrag tijdens de opstand van 30 mei 1969
toen Anion probeerde "westerse cultuurschatten" uit het brandende bischoppelijk
paleis te redden terwijl Debrot "de zijde van de opstandelingen" koos: "Die dag
speelden zij allebei dubbelspel". Eep Francken komt op grond van een
bespreking van Etienne van Heerdens roman D ie stoetmeester' tot de conclusie
dat Aad Nuis gelijk had toen hij, eind jaren zestig sprekend over de Afrikaanse
literatuur, zei: "Helemaal voor niks krijg je er een hele literatuur bij". "Voor
niks", want "voor Af ri kaans lezen zijn een halfuurtje inlezen en een woordenboek
voldoende" . Voor Ton Anbeek is "de uitdaging van het onderzoek naar koloniale
en postkoloniale literatuur: het blootleggen van onze verwarring oog in oog met
een andere cultuur". Deze verwarring (of: dubbelzinnigheid) meent Anbeek aan
te treffen in vier teksten over de voormalige Belgische kolonie Kongo: `Oproer
in Kongo' van Gerard Walschap, `De nikkers' van Piet van Aken en `Ik ben maar
een neger' en `Gangreen 1' van Jef Geeraerts.
Stuk voor stuk vond ik het interessante opstellen maar uitsluitend literair
(-historisch) was de vraagstelling eigenlijk alleen in de bijdrage van Harmsen.
Ook Hellwig lijkt niet primair in literatuur als zodanig geïnteresseerd. Zij wilde
weten hoe vrouwen leefden in het Nederlands-Indië van rond de eeuwwisseling
en onderzocht daartoe vijf Nederlandse en zes Maleise romans. Want literaire
teksten weerspiegelen "waarden, normen en ideologieën van een bepaalde
periode op een bepaalde plaats" (p. 49). De Nederlandse en Maleise teksten,
waarvan de keuze niet wordt verantwoord, behandelden dezelfde onderwerpen
maar vanuit een verschillend gezichtspunt, aldus Hellwig. De naar eigen zeggen
feministische auteur had eigenlijk alleen werk van vrouwelijke auteurs willen
onderzoeken maar kon om Couperus' `De stille kracht' en Daums `Nummer elf'
niet heen. Uit "het damescompartiment" (Nieuwenhuys dixit) koos ze werk van
Annie Foore, Melati van Java en Thérèse Hoven, schrijfsters die, zo meent zij,
"gemarginaliseerd zijn" door "bevooroordeelde" manlijke critici als Busken Huet
en Nieuwenhuys. Tja. Haar conclusie: de koloniale verhoudingen hadden bij
zowel Europese als Indische en Indonesische vrouwen heel wat onvrede tot
gevolg en eisten nogal wat aanpassing. En vrouwen verkeerden in een
ondergeschikte positie. Ze vindt het dan ook tijd worden om de geschiedenis
eens vanuit deze onderdrukte vrouwen te gaan bekijken. Einde verhaal. De
auteur deelt nog mee dat ze drie jaar lang een beurs heeft gekregen om de
"research" voor dit boekje te verrichten. Ik denk dat ik maar naar Canada
verhuis.
Oostindisch doof bevat 18 interviews met schrijvers en wetenschapsmensen
over het koloniale verleden, of liever over de recente reeks incidenten "waaruit
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de discussie over het koloniale verleden bestaat": de affaires Hueting, BrouwersKousbroek, de verfilming van `Oeroeg', Poncke Princen, Gonsalves, Pronk,
Graa Boomsma enzovoort. De Elsevier-journalist Remco Meijer laat de
geïnterviewden in zijn weergave van de gesprekken ononderbroken aan het
woord. Alleen bij Kousbroek ging dat niet want die wilde alleen schriftelijk
reageren op schriftelijk gestelde vragen: die vragen zijn hier met zijn antwoorden
afgedrukt. Geïnterviewd werden de auteurs Hella S. Haasse, A. Alberts, W.F.
Hermans, H.J.A. Hofland, Graa Boomsma, Jeroen Brouwers, Rudy Kousbroek
en de geleerden J.E. Hueting, J.A.A. van Doorn, L. de Jong, Jan Bank, H.L.
Wesselink, C. Fasseur, P.M.H. Groen, J. van Goor, N.G. Schulte Nordholt, Jan
Breman, en W.F. Wertheim.
Het zijn stuk voor stuk boeiende verhalen waarin voor een deel dezelfde
onderwerpen rond de dekolonisatie aan de orde komen maar voor een ander
deel de ondervraagde uitweidt over zijn eigen "affaire": Hermans over `Ik heb
altijd gelijk', Haasse over de verfilming van `Oeroeg', Brouwers en Kousbroek
over hun meningsverschil enzovoort. Er zijn tal van verschillen van opvatting
over het koloniale verleden aanwijsbaar (zoals die tussen Wertheim en Breman
enerzijds en Wesseling en Fasseur anderzijds) maar alle gesprekspartners zijn het
er wel over eens dat de recente koloniale politiek op zijn minst kortzichtig was.
"Nederlanders lijden aan grootheidswaanzin" stelt W.F. Hermans vast in wat
misschien wel zijn laatste interview was. En: "Nederlanders kunnen dan
misschien goed petroleum verkopen, hoe ze zichzelf moeten verkopen weten ze
zeer slecht". Een prachtige bundel.
H.J. Boukema

(Driebergen)

Jacob van Maerlant, Spiegel historiael (ed. Frits van Oostrom), 118 blz.,
ISBN 90-5356-096-3.
Joost van den Vondel, Gysbregt van Aemstel (ed. Mieke Smits-Veldt), 109 blz.,
ISBN 90-5356-055-6.
Thomas Asselijn, Op- en ondergang van Mas Anjello (ed. Marijke Meijer
Drees), 123 blz., ISBN 90-5356-056-4.
Jacobus Bellamy, Gedichten (ed. P.J. Buijnsters), 64 blz., ISBN 90-5356-1072. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994. Reeks `Alfa: Literaire
teksten uit de Nederlanden'. Prijs fl. 25, - per deel.
P.C. Hooft, Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd
door G.P. van der Stroom, 2 delen (deel 1, Teksten; deel 2, Apparaat).
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1994. 515 + 266 blz., ISBN
90-253-5024-0. Reeks `Nederlandse Klassieken'. Prijs fl. 125, -.
Jarenlang is er door wie ook maar iets met historische letterkunde te maken
had, hartgrondig en volkomen terecht geklaagd over het ontbreken van verantwoorde, toegankelijke en betaalbare edities van klassieke Nederlandse literaire
teksten, het soort teksten dat bij het onderwijs van de Nederlandse literatuur61

geschiedenis volstrekt onmisbaar is. Zonder effect zijn die jeremiaden zeker niet
gebleven, want nu zijn er ineens wel drie verschillende uitgevers, en dus drie
verschillende reeksen, die zich over ons literaire erfgoed willen ontfermen. Eén
daarvan is Amsterdam University Press, die enige tijd geleden de eerste vier
titels in de nieuwe Alfa-reeks op de markt bracht. De boeken zien er alle even
handzaam en aantrekkelijk uit. Gestoken in onopzichtige omslagen met fraaie
pasteltinten, bevatten zij telkens een vlot geschreven inleiding, de teksten zelf
met woordverklaring in de marge en kritisch commentaar aan de voet van de
bladzijde, en één of meer illustraties in zwart-wit. Zelfs bij die teksten die
uitvoerige woordverklaring behoeven, doet de bladspiegel door het royale
formaat van de boeken nooit overladen aan. Een weldaad voor het oog.
Twee van de vier tot dusver verschenen delen zijn bloemlezingen uit grotere
werken. Bij de keuze van wat wel en wat niet op te nemen, stond Frits van
Oostrom ongetwijfeld voor het grootste probleem. Van Maerlants Spiegel
historiael telt een kleine 90 000 verzen. Anderzijds werd Van Oostroms taak
vergemakkelijkt doordat hij voor de weergave en annotatie van de tekst kon
steunen op de voortreffelijke vierdelige uitgave uit 1861-'79 van de filologische
reuzen De Vries en Verwijs. In zijn inleiding heeft Van Oostrom oog voor de
manier waarop Van Maerlant omging met zijn uitgangstekst, het Speculum
historiale van Vincent van Beauvais, en voor de omstandigheden waarin het
werk vermoedelijk tot stand kwam. De twaalf fragmenten zijn in ieder geval met
gevoel voor variatie en drama gekozen.
Binnen het zoveel beperktere bestek van Jacobus Bellamy's werk - de dichter
was achtentwintig toen hij in 1786 stierf - valt een duidelijke ontwikkeling aan te
wijzen. In zijn selectie, die trouwens, ondanks de titel, niet alleen gedichten maar
ook twee prozastukken omvat, heeft P.J. Buijnsters ervoor gekozen die evolutie
zo goed mogelijk in beeld te brengen. We krijgen staaltjes van de lichtvoetige
`anakreontische verskunst' uit Bellamy's Gezangen mijner jeugd, de voor
moderne oren afgrijselijke pathetiek van de Vaderlandsche gezangen van
Zelandus, en tot slot de verheven eeuwigheidsgevoelens van de Gezangen, het
literaire testament van de dichter. In zijn voorwoord merkt Buijnsters op dat hij
niet zozeer het herkenbare maar juist het historische en bevreemdende van
Bellamy's werk heeft willen laten zien. In die opzet is hij geslaagd.
De andere twee edities in deze eerste lichting van de Alfa-reeks zijn
zeventiende-eeuwse toneelteksten. Zij zijn voorzien van langere inleidingen en
uitgebreider commentaar. Vooral Mieke Smits-Veldt heeft haar Gysbreght
uitvoerig toegelicht om zowel allerlei opvoeringsaspecten van het stuk als de
historische, mythologische en topografische verwijzingen te duiden. Soms is zij
daarin bijna té behulpzaam, maar kom, liever te veel toelichting dan te weinig.
Net als Smits-Veldt besteedt ook Marijke Meijer Drees in de inleiding bij haar
uitgave van Thomas Asselijns Mas Anjello (1668) veel aandacht aan de
toenmalige toneelopvattingen, wat overigens geheel in de lijn ligt van het
huidige onderzoek met betrekking tot renaissancetoneel. Bij de Gysbreght gaat
het in dit verband vooral om de karaktertekening en om structuurprincipes zoals
de aaneenschakeling van retorisch verschillende procédés in opeenvolgende
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scènes. Marijke Meijer Drees, die in 1989 in Utrecht promoveerde op een
proefschrift over Asselijns treurspelen, belicht het ideeëngoed van Mas Anjello
en Asselijns herhaalde botsingen met de dogmatische keurmeesters van Nil
Volentibus Arduum. In beide gevallen zijn deze meer theoretische beschouwingen
echter - gelukkig - ingebed in een levendige situering van de teksten. In de Alfareeks zijn, onder voorbehoud, nog zo'n dertien titels aangekondigd. Indien bij die
edities het benijdenswaardige niveau van de eerste lichting gehandhaafd wordt,
hebben we alle reden om dankbaar te zijn.
De uitgave van Hoofts lyrische poëzie door Tuynman en Van der Stroom is
een ander verhaal. Dankbaarheid is hier zeker ook op zijn plaats, omdat het
eindelijk tot een uitgave is gekomen. Maar tegelijk dringt zich, bij alle waardering
voor het geleverde titanenwerk, een gevoel van ontevredenheid op.
Eerst maar de positieve kant. In deze editie staat, voor het eerst sinds de
uitgave van Leendertsz/Stoett in 1871 en overeenkomstig een wetenschappelijkdocumentaire opzet, Hoofts volledige niet-dramatische poëzie. De gedichten
zijn, voor zover doenbaar, weergegeven naar Hoofts eigen handschri ft . De
volgorde is chronologisch en sluit zoveel mogelijk aan bij de datering van de netafschriften in de rijmkladboeken. Aan dit alles zi tten grote haken en ogen, die
voor de filoloog hoogst interessant zijn en door Tuynman met ongeëvenaarde
kennis van zaken uit de doeken worden gedaan. Die beschouwingen vormen
samen met de minutieuze aantekeningen bij de afzonderlijke gedichten en een
heel stel bijzonder nu tt ige registers het tweede deel van de uitgave. Zo hebben
we in dit `documentatieboek', zoals Tuynman het zelf noemt, een moderne, volledige en verantwoorde editie van Hoofts lyrische verzen. Dat is een monumentale prestatie.
Als het aan Tuynman had gelegen, was het eindprodukt nog veel monumentaler geweest. De opdracht die hij een kwarteeuw geleden na jaren voorwerk
aanvaardde, behelsde een manuscriptologisch, kritisch en taalkundig apparaat,
vele keren groter dan wat nu op tafel ligt. Als gevolg van eindeloze perikelen
met uitgevers, reeksredacties en subsidieverstrekkers raakte de hele uitgave in
het slop. Zo te zien is het aan G.P. van der Stroom te danken dat er van het
oorspronkelijke plan nog gered is wat er te redden viel. Ook dat verdient grote
waardering.
En toch is de editie voor de gebruiker, zelfs voor de literair geïnteresseerde
gebruiker, tussen wal en schip geraakt. De aanvankelijke opzet was in eerste
instantie specialistisch en wetenschappelijk, dus niet op het brede lezerspubliek
gericht. In de uitgave zoals zij nu voorligt, is er op dat wetenschappelijk apparaat
zodanig besnoeid dat het de echte specialist nog nauwelijks zal bekoren. Aan de
gewone lezer is dat apparaat niet besteed: veel te veel, bovendien te eenzijdig
filologisch en uitermate gebruikersonvriendelijk, want zonder woordverklaringen
en zonder verwijzingen naar historische context of bestaande interpretaties. Op
het eigenlijke tekstapparaat van zo'n 100 bladzijden volgen nog eens 60 bladzijden addenda en corrigenda. Dat komt omdat het project zo lang en oeverloos
heeft aangesleept en Tuynman er niet meer toe gekomen is allerhande inmiddels
toegevoegde gegevens te integreren in zijn `oude' aantekeningen. Het gevolg is
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dat de lezer altijd op twee plaatsen moet kijken, waar het toch mogelijk moet zijn
geweest de addenda per gedicht aan de commentaar te hechten. Kortom: dit
wordt voor geruime tijd de definitieve editie van Hoofts lyrische poëzie. Het is
op zich een hoogst indrukwekkende uitgave, die niemand echt zal bevredigen.
Theo Hermans (Londen)

Rijklof van Goens, Jauaense reyse: de bezoeken van een VOC-gezant aan het
hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door
Darja de Wever. Amsterdam: Terra Incognita, 1995. Geill., 136 blz., fl. 19,95. ISBN 90-73853-06-0.
Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys 1695: een
Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika. Ingeleid en van commentaar
voorzien door Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp. Amsterdam: Terra
Incognita,1995. Ga., 142 blz., fl. 22,50. ISBN 90-73853-07-9.
Beide tekstedities vinden, evenals de in NEM XXXII, 2 besproken uitgaven, hun
oorsprong in de werkgroep historische letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam onder leiding van Bert Paasman. De teksten zijn diplomatisch
uitgegeven maar voorzien van woordverklaringen, zakencommentaar en
illustraties waardoor ze voor een algemeen publiek toegankelijk zijn.
Aansluitend op de tekst van de Javaense reyse licht Darja de Wever er vier
thema's uit die ze grondig bespreekt: het Mataram van Amangkurat 1, vrouwen
aan het hof, Van Goens' bewondering voor het Javaanse landschap en zijn
oordeel over de Javanen. Aparte paragrafen wijdt ze aan de verschillende
beleidsvisies binnen de VOC, aan de Javaense reyse als vermomd rapport
(waarmee Van Goens beoogde het bestuur van de VOC tot zijn standpunt territoria verwerven - over te halen) en aan de figuur Rijklof van Goens, de latere
gouverneur-generaal, die zich in dit verhaal al doet kennen als voorstander van
hard optreden.
In Ongeluckig, of droevigh verhaal vertellen de editeurs na een inleiding
over Enkhuizen en de VOC en de tekst (waarin we lezen hoe het enkele
bemanningsleden van de Gouden Buys in zuidelijk Afrika verging nadat hun
schip maanden zonder wind had rondgedobberd) ook nog wat er na de
schipbreuk gebeurde maar wat niet in de tekst staat, een en ander op basis van
archief-onderzoek. Daarna volgen nog hoofdstukken over ziekte op de schepen
van de VOC (van de bemanning van de Gouden Buys stierven alle opvarenden
op een na, volgens de editeurs waarschijnlijk als gevolg van scheurbuik en
vlektyfus), over het Nederlandse beeld van de Khoikhoi (de politiek correcte
aanduiding van Hottentotten) aan het einde van de zeventiende eeuw en over de
tekstgeschiedenis.
Beide uitgaven worden afgesloten met een verantwoording van de gekozen
tekst en van de wijze van uitgave, een notenlijst en een literatuuropgave. Het zijn
voorbeeldige uitgaven van boeiende teksten, waarvan vooral Ongeluckig, of
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droevigh verhaal er, dankzij de samenwerking met Amsterdam University
Press, ook nog prachtig uitziet.
H.J. Boukema (Driebergen)

M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Nederlandse literatuur in de tijd van
Rembrandt. Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1994. 240 blz., fl. 47,50.
ISBN 90-6131-351-1.
Een eerdere versie van dit boek verscheen in het Engels als Dutch literature in
the age of Rembrandt (Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company) in 1991. De Nederlandse uitgave werd bijgewerkt in de literatuuropgaven. De eerste bedoeling was een internationaal publiek kennis te laten
maken met de Nederlandse letterkunde van de Gouden Eeuw. Gewoonlijk
worden met die term de jaren tussen 1580 en 1672 omschreven. Hier overschrijdt de auteur die grensafbakening: zij brengt zowel Dirck Volckertsz.
Coornhert (°1522) als Arnold Hoogvliet (t1763) ter sprake. Het boek beoogt
een kennismaking te zijn, geen literatuurgeschiedenis. De aandacht gaat vooral
naar "de maatschappelijke positie van schrijvers, hun functie in de samenleving,
hun publiek en hun relatie met de schilders, de medekunstenaars met wie ze zich
verwant voelden" (p. 7). Vandaar dat de negen hoofdstukken, waaruit het boek
in hoofdzaak bestaat, geen chronologisch overzicht en evenmin een thematische
indeling bieden.
Het boek start met een situatieschets van Dichters in het land van Rembrandt':
na een blik op het jonge staatsbestel worden religieuze stromingen geidentificeerd en literaire netwerken aangegeven. Aan dit laatste aspect wordt ook
verder in dit boek veel aandacht geschonken; het is niet het minst revelatieve
deel van het werk.
Daarna laat de auteur de `Producenten en consumenten van literatuur' de
revue passeren. De schrijvers behoorden tot onderscheiden standen maar
onderhielden wel frequente contacten. Een geldelijke beloning van hun werk
was eerder uitzonderlijk. Zij stelden dat dan ook niet zelden voor als ontstaan in
de vrije tijd. De oplagen konden erg verschillen. Dichtbundels werden doorgaans
(niets nieuws onder de zon) op geen al te grote schaal verspreid - met
uitzondering van die van Jacob Cats. Vervolgens wordt de literatuur niet genologisch benaderd, maar wel vanuit haar betrokkenheid met grote maatschappelijke systemen in de hoofdstukken `Literatuur en religie' en `Literatuur en
ideologie'. Centraal stond natuurlijk het geloof. Er was dan ook een intense
religieuze literaire bedrijvigheid, zowel van controversiële en stichtende als van
meer lyrische aard. De ethiek, die duidelijk op de tweede plaats na de religie
kwam, was neo-stoïcijns gekleurd.
Naast die `hoge' materies bekijkt de auteur de dichters ook in een meer
ontspannen sfeer: `De dichters in het dagelijks leven' en `Literatuur en natuur'.
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Naast de zorg om eeuwige waarden, die de literatuur doorgaans verkondigde
(men beluistere Vondel), klonk bij niet weinig dichters (en niet bij de minsten:
Bredero, Huygens) ook een meer realistische toon door: zij lieten hun eigen
realiteit horen in hun gedichten. De natuurbeschrijving daarentegen fungeerde
als argument, had een didactische bedoeling. Was het `boek der natuur' immers
geen spiegel van Gods almacht?
Een voorbeeld van symbiose wordt ons getoond in `Literatuur en beeldende
kunst'. De relaties tussen de twee kunsten waren zeer eng: Van Mander en
Bredero waren dichter en schilder, Vondel telde onder zijn vrienden de schilders
Govert Flinck en Joachim Sandrart en Huygens trad op als patroon met kennis
van zaken. Aan beide kunsten werden "een sterke theoretische verwantschap"
en "overeenkomstige doelstellingen" toegeschreven (p. 130). Maar de theoretische verwantschap bracht ook discussie te weeg. Andries Pels verweet
Rembrandt "de eerste ketter in de schilderkunst te zijn" (p. 139).
Het laatste hoofdstuk beschouwt `Nederland als literair-culturele stapelmarkt'.
Ook literair was het land internationaal georiënteerd. De boekhandel bood
recente buitenlandse werken aan, die door de literatoren grif verworven werden.
Aan de andere kant oefenden Heinsius en Cats invloed uit in oostelijke richting.
De republiek was bij uitstek transitogebied.
Dit is een boeiend en informatief werk, dat ook de lezer intra muros een
interessante kijk biedt op de literaire bedrijvigheid in de Republiek tijdens de
zeventiende eeuw. Meest bevalt mij het boek als correctief voor bepaalde
stereotiepe voorstellingen. Zo is de zogeheten Muiderkring "weinig meer dan
een aantrekkelijke mythe" (p. 25). Niet iedereen verwacht dat er veel vrouwelijke
literatoren in de Republiek werkzaam waren (p. 34). Zeer pertinent lijkt mij de
opmerking dat de geuzenliederen fungeerden als geloofspropaganda die in hoge
mate de gedachte versterkte dat de hele Opstand een calvinistische aangelegenheid was" (p. 56). En verwacht men dat de belangstelling voor Engelse
literatuur minimaal was vanuit een minachting voor het Engels (p. 154, 157)?
De auteur heeft een uitgesproken voorkeur voor realistische poëtica en
voorstellingsvormen tegenover universalistische en ideële elementen; zij betreurt
dat het Nederlandse drama aan vorstelijke personages eerder dan aan gewone
mensen de voorkeur gaf.
De nadruk op het maatschappelijk aspect van literatuur en literatoren biedt
m.i. een risico. Het boek lijkt mij zeer geschikte lectuur voor wie reeds vertrouwd
is met de literaire canon van de zeventiende eeuw. Een beginneling daarentegen
krijgt hier een zeer actueel verhaal over het kader en een aantal daarin
evoluerende figuren, maar wordt - bewust - niet ingelicht aangaande de klassieke
hoogtepunten. De visie op de verhouding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden is ambivalent. De auteur zegt zelf dat "de Gouden Eeuw van de
Republiek eigenlijk de Gouden Eeuw van Holland" (p. 11) was. Het Zuiden
verdwijnt dan ook van het toneel na een eresaluut met de vaststelling dat
eeuwenlang Brussel en Antwerpen de culturele centra van de Lage Landen
geweest waren. Die scheiding is evenwel niet waterdicht: de Antwerpse dichter
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Jan van der Noot wordt herhaaldelijk genoemd om zijn innoverende rol op vele
gebieden. Toch gaat het niet op hem bij de Hollandse Gouden Eeuw te rekenen:
de man heeft zich heel zeker niet als voorloper van iets groots dat nog komen
moest, ervaren.
De Nederlandse emblematiek wordt in het spoor van de samenwerking
tussen literatoren en beeldende kunstenaars behandeld met speciale appreciatie
van de "afbeeldingen naar het dagelijks leven" (p. 146). Graag had ik hierbij
tevens een verwijzing naar de zeer respectabele invloed van de Nederlandse
emblemata-literatuur op de buitenlandse produktie gezien. Het boek eindigt met
nuttig bijwerk als een beknopt gecommentarieerde bloemlezing en een mooi
geillustreerd overzicht van auteurs en hun werken. Hierbij dan nog twee
opmerkingen van meer filologische aard. In de lijst `Tekstedities' zou ik voor
Hendrick Laurensz. Spiegels Hertspieghel de editie Veenstra verwachten. En in
de `Chronologie' verdient het rederijkersfeest te Gent in 1539 niet de kwalificatie
landjuweel' (een misverstand dat, zover ik weet, Emanuel van Meteren ingevoerd
heeft - maar het landjuweel was een exclusief Brabants verschijnsel).
Conclusie: een nuttig en verhelderend boek in de marge van de literatuurgeschiedenis.
Werner Waterschoot (Gent)

Kiki Amsberg e.a., De Lo f f el i jcke Compagn ie. Een veertiendelige serie over de
geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. 10 cassettes + boekje
met teksten en bladmuziek van zeemansliederen gezongen door Dwarsgetuygt.
Bestelling door overmaking van fl. 60, - op girorekening 5115000 van VPRO
Publiekservice te Hilversum o.v.v. VOC-cassettes'. Losse cassettes fl. 10, - per
stuk.
Op veertien achtereenvolgende zondagmorgens zond de VPRO tussen 2 oktober
1994 en 1 januari 1995 in zijn historisch programma een reeks documentaires
uit over de VOC. Deze reeks is nu verkrijgbaar op 10 cassettes die ook
afzonderlijk te koop zijn. De stof is als volgt over de cassettes verdeeld. Nr. 1
bevat de afleveringen Het begin en Aan boord, nr. 2 Java en Banda, nr. 3 De
Molukken en Zuid-Afrika, nr. 4 De dominees en Holland in Azië, nr. 5 Japan en
Formosa, nr. 6 Azië in Holland en Ceylon, nr. 7 India, nr. 8 en 9 De ondergang,
en nr. 10 VOC- en zeemansliederen gezongen door de zanggroep
`Dwarsgetuygt.'
Het zijn documentaires in de beste VPRO-traditie waar ik met genoegen naar
heb geluisterd. De verhalen zijn boeiend genoeg en de wijze van presenteren is
dat ook. De commentaarstem is die van een vrouw en haar verhaal wordt
doorsneden met een mannenstem die fragmenten uit historische teksten leest,
met gesprekken met historici als Roelof van Gelder, Leonard Blussé, Jan
Parmentier en andere deskundigen tijdens reportages zowel in Nederland als in
67

de bezochte VOC-landen, en met muziek. Vooral door de duidelijke dictie lijken
de cassettes me goed bruikbaar voor de training van luistervaardigheid (het is
weer eens wat anders) terwijl tevens enig inzicht wordt geboden in handel en
wandel van de VOC. Dit laatste kan met name voor studenten Nederlands in
Indonesië, Japan en India interessant zijn.
De laatste cassette bevat liedjes waarvan de teksten in een bijgeleverd boekje zijn
opgenomen, helaas zonder annotatie en bronvermelding. Voor enkele van de
opgenomen liedjes zijn die te vinden in de bloemlezing van Bert Paasman `Wie
wil d'r mee naar Oost-Indië varen' (Amsterdam 1991).
H.J. Boukema (Driebergen)

The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. A
yearbook 1994-95. Uitg. `Stichting Ons Erfdeel'. Murissonstraat 260, B-8931
Rekkem. 320 blz.
De cultuur der Nederlanden moet zich duidelijker gaan profileren, ook naar
buitenuit. Het is in het belang van de twintig miljoen Nederlandstaligen in
Vlaanderen en Nederland dat de Nederlandse cultuur ook nadrukkelijk in het
Engels aanwezig is. Met dit tweede Engelstalige jaarboek presenteert de Stichting
Ons Erfdeel zowel de eigentijdse samenleving als het culturele erfgoed in de
Lage Landen. Gerenommeerde pennen uit de journalistieke en de academische
wereld verkennen de wisselwerking tussen de Lage Landen en de wereld
daarbuiten. Na het eerste jaarboek waarin bij wijze van openingsschot de
aandacht op alle culturele hoogtepunten was ge richt, van Vermeer tot Mondriaan
en van Gezelle tot Van der Heijden, kon men zich afvragen of het nieuwe
jaarboek het vorige zou evenaren. Dat is gelukkig het geval. De diversiteit en de
kwaliteit van de artikelen maakt het grasduinen in de Nederlandse cultuur hier
tot een waar genoegen. Ik heb evenzeer genoten van Van Oostroms kijk op de
Middelnederlandse letterkunde in de spiegel van de Europese cultuur als van de
overwegingen van Deborah Jowitt bij het postmoderne danstheater van Anne
Teresa de Keersmaeker. En het informatieve werk van Van Istendael over
Brussel is even degelijk als dat van H.M. Dupuis over euthanasie in Nederland.
De brede kijk, de grondige kennis en de grote diversiteit vormen het inhoudelijk
tegenwicht voor een anderzijds schitterend uitgegeven cultureel kijkboek. The
Low Countries is een prachtig jaarboek, alleen blijf ik het jammer vinden dat er
geen enkele ordening in de artikelvolgorde te ontdekken valt. Het boek blijft
daardoor een aantrekkelijke pêle-mêle waarin het soms moeilijk zoeken is.
Gelukkig zit er achterin het boek een goed geordende Kroniek die overzichtelijk
en leesbaar is. Je zou je het hele boek zo wensen.
Toch blijft The Low Countries een waardevol bronnenboek voor de
Engelstalige neerlandici extra muros en - niettegenstaande de dure aanschaf zeker een boek voor de bibliotheek `land en volk'.

Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
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Bij het Centre Informatique de Philosophie et Leftres van de Luikse universiteit
verscheen het Supplement op het Invert Woordenboek van het Nederlands
van de hand van S. Theissen en Ph. Hiligsman. Dit supplement bevat nagenoeg
25 000 lemmata en is gebaseerd op de Van Dales, de Koenen, de Kramers en
de Verschueren. Voor morfologen is dit boek een bijzonder nu tt ig werkinstrument: discussies over graden van produktiviteit kunnen aan de hand van
dit boek met feiten gestaafd worden (b.v. de discussie over -ering/-atie: formalisering/formalisatie). Ook voor leergangschrijvers is dit Supplement, samen
met het eerder verschenen Invert Woordenboek van het Nederlands (1988),
een bijzonder handig werkinstrument. Het ontwerpen van lexicale oefeningen
met specifieke suffixen is door de inverte ordening van de woorden een
gemakkelijke klus geworden. Men kan zich alleen afvragen waarom dergelijke
woordenboeken niet meteen op CD of diskett e beschikbaar worden gesteld,
zodat ze direct op de PC toegankelijk zijn.
Zowel het Invert Woordenboek als het Supplement zijn te verkrijgen bij
Dr. J. Denooz. C.I.P.L. - Université de Liège, Place du 20-Aout, 32 (7e étage),
B-4000 Luik. Het Supplement kost 750 BF. Invert woordenboek en Supplement samen kosten 3000 BF.
L. Beheydt (Louvain - la -Neuve)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, is in 1995 verschenen op een CDROM. Prijs f1. 1995, -. De CD-ROM-uitgave voegt een nieuwe dimensie toe aan
het WNT: naast de gebruikelijke ingangen-index, is het bijvoorbeeld ook mogelijk
full-text zoekopdrachten te geven en kan binnen definities en citaten gezocht
worden naar bepaalde woorden en woordcombinaties. Ook biedt deze uitgave
de mogelijkheid tekstfragmenten te kopiëren en te gebruiken in tekstverwerkers
als MS Word en Word Perfect.
De stichting Neerlandistiek in Leiden heeft onlangs een publikatiereeks in het
leven geroepen. De reeks biedt onderdak aan uitgaven op het terrein van de
Nederlandse taal- en le tterkunde. Het gaat om de publikatie van dunne en dikke
boeken, tekstedities, proefschriften en andere zaken die vanwege het onderwerp,
de omvang enz. commercieel minder aantrekkelijk zijn.
Een ieder kan manuscripten aan de redactie(raad) voorleggen, zolang het gaat
om onderwerpen op het terrein van de Nederlandse taal- of le tterkunde.
Redactie-adres: Vakgroep Nederlandse taal- en le tterkunde RUL, Postbus 9515,
2300 RA Leiden. Voor inlichtingen: B.P.M. Dongelmans (tel. 071-5272109) of
K.J.J. Korevaart (tel. 071-5272130).
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Diversen

Gianfranco Groppo (t) en zijn boek over Bordewijk
Voor de eerste week van mei had ik een afspraak met Franco Groppo aan het
Lago di Garda, waar hij met zijn gezin een paar vakantiedagen zou doorbrengen.
Maar het verliep heel anders. Ik zag Franco niet terug in Sirmione maar in de
`intensive care' van de afdeling neurologische chirurgie in het academisch
ziekenhuis van zijn eigen universiteit in Padua.
Een paar maanden geleden - ik sch rijf nu 25 september - is Franco Groppo
weer op eigen kracht gaan ademen. Voor mij ligt het boek dat twee dagen na
zijn ziekenhuisopname van de pers kwam en dat hij voor me zou meebrengen
naar Sirmione: Bordewijk giocoliere (`De jongleur Bordewijk').( 1) Franco Groppo
heeft niet alleen de tekst geschreven maar ook het boek gemaakt. Hij behoort
tot de collega's die zich sinds de uitvinding van de tekstverwerker hebben
ontpopt als amateur-typograaf met lay-outambities. Daaronder valt ook het
gebruik van gefotokopieerde illustraties en dat verklaart het twintigtal curieuze
en functionele prenten dat zijn tekst begeleidt. Ze illustreren Bordewijks
belangstelling voor monsterachtige wezens, zoals die vroeger wel te zien waren
op kermissen en in 'The Greatest Show on Earth' van het beroemde circus
Barnum en Bailey, waardoor ook een groteskendichter als Paul van Ostaijen
werd geïnspireerd.
Franco Groppo schrij ft over Bordewijks soms bizarre verhalen uit de periode
1919-1931 en met name over de drie bundels Fantastische vertellingen
(1919-1923-1924). Hier is een Bordewijkkenner aan het woord, een die erop
uit is, niet alleen om iedere afzonderlijke tekst volgens een streng volgehouden
schema te analyseren, maar ook om het geheel te situeren in een brede
cultuurhistorische context en in de daardoor bepaalde gedachten- en gevoelswereld van de auteur. Zo gezien, herinnert dit boek aan Groppó s vroegere
studies over de heilstaat-roman Blokken (1931) in confrontatie met de satirische
roman Wij (1924) van de verbannen Russische auteur Evgenij Zamjátin. Maar
deze keer heeft Franco Groppo een boek gemaakt dat werd opgezet met een
strengheid als ging het om een wiskundige leermethode. Hij begint met een
inleidend hoofdstuk over het beeld van de Hollander bij buitenlandse en
Nederlandse auteurs, vervolgt met een overzicht van de schaarse fantastische
literatuur in de Nederlanden, presenteert daarop de auteur en zijn werk in het
algemeen, en voorziet ten slo tte zijn lezer van `sleutels' tot een adequate lectuur
van de fantastische verhalen die hij systematisch gaat behandelen.
Ik onderbreek hier de lezer, zoals ik zelf op deze plaats werd onderbroken bij het
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sch rijven. Om half elf 's avonds word ik opgebeld door Rita Trampus uit Triëst.
Ze zegt dat Franco vandaag gestorven is. Hij was vierenvij ft ig. Wie hem gekend
hebben, weten dat het zo toch nog het beste is.
Ik heb Franco Groppo leren kennen bij de promotie van Paul de Wispelaere
in 1974. Hij was daar met Sybren Polet, over wiens Lokien-cyclus hij kort
daarop een belangrijke studie schreef, gelardeerd met Italiaanse vertalingen.
Franco vertaalde goed. De Italianen danken hem onder meer De aanslag van
Harry Mulisch. Hij kon ook goed lesgeven. Dat heb ik verschillende keren van
nabij meegemaakt tijdens mijn korte bezoeken aan Padua als wij samen werkten
met zijn studenten. Toen ik een paar jaar geleden een vertaald gedicht van
Achterberg had behandeld, vroeg hij me als toegift een bespreking a l'improviste
van een paar Zuidafrikaanse gedichten waarvan hij de Italiaanse vertalingen
ronddeelde. Het bleken teksten van mezelf uit een bundel van een kwarteeuw
geleden. Franco hield van Bordewijkiaanse situaties en effecten. In Namen
verscheen hij op de meest onverwachte manieren en tijdstippen. En als hij iets
vroeg, was daar altijd haast bij. Ik hield van zijn energie en van zijn kritiek. In een
brief van 9 april 1985 spreekt hij over zijn recente bevordering tot `professors
associato' in Padua: "Eccoci qui: allegrissimi, sanissimi, bellissimi e con una
immensa voglia di vivere" ("kijk, daar zijn we: heel blij, gezond en mooi, en met
onnoemelijk veel zin in het leven"). De neerlandistiek in Italië heeft een
avontuurlijke docent, essayist en vertaler verloren, met veel gevoel voor humor,
grote werkkracht en een uitzonderlijke, ludieke intelligentie.
Martien J.G. de Jong (Namen)
(1) Gianfranco Groppo, Bordewijk giocoliere. Università degli studi di Padova. Dip. LL
anglo-germaniche. Sezione Nederlandistica 1995.

In oktober bereikte ons het droevige bericht dat mevrouw G. van Woudenberg
op 83-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een ongeval is overleden. In het
volgende nummer zullen wij meer aandacht besteden aan het overlijden van
deze pionier, de eerste docente neerlandistiek in Italië.
de redactie
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350 Jaar Bontekoe in druk:
oproep aan Neerlandica Extra Muros
In 1996 is het 350 jaar geleden dat het reisjournaal van schipper Willem
Ysbrantsz Bontekoe voor het eerst in druk verscheen. In 1646 gaf de Hoornse
uitgever Jan Jansz Deutel (I) het Journael ofte Gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van
Hoorn uit. Het journaal beleefde voor 1820 al zon 80 drukken en kan, mede
omdat veel van deze uitgaven op een breed publiek waren afgestemd, worden
gerekend tot het populaire drukwerk van de 17e en 18e eeuw. Ook in de 19e
en 20e eeuw verschenen nog uitgaven, zoals de bekende door Hoogewerff
verzorgde editie in de reeks Werken uitgegeven door de LintschotenVereeniging (1952). Maar meer mensen zullen Bontekoe wellicht kennen van
Johan Fabricius' geromantiseerde bewerking: De scheepsjongen van Bontekoe.
Ter gelegenheid van 350 jaar Bontekoe in druk in 1996 zal in het Nederlands
Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam een tentoonstelling worden
ingericht. Op de expositie zullen de verschillende aspecten van het Journael
(drukkers, uitgevers en boekverkopers, illustraties, typografie, publiek, etc.)
ruimschoots de aandacht k rijgen. Er zal onder meer worden gepoogd de vele
Bontekoe-uitgaven die in de loop der eeuwen zijn verschenen, bijeen te brengen.
Met name onder de zeventiende- en ach tt iende-eeuwse uitgaven bevinden zich
thans uiterst zeldzame boekjes, waarvan slechts een of enkele exemplaren
bewaard zijn gebleven.
Tegelijk met de tentoonstelling zal een Bibliografie van Bontekoe verschijnen, waarin alle (Nederlandse en buitenlandse) publikaties van en over Bontekoe
en zijn thuisreis worden vermeld. Daarnaast zal een begeleidend boekje worden
uitgegeven, waarin verschillende aspecten van Bontekoe en zijn reis worden
belicht.
Aan de primaire bibliografie van Bontekoe-uitgaven tot 1820 wordt gewerkt
door Mariska Van Lemel, o.l.v. dr. P.J. Verkruijsse. Om deze bibliografie zo
volledig mogelijk te maken, is het - gezien de zeldzaamheid van veel Bontekoedrukken - van groot belang dat niet alleen de exemplaren die worden bewaard in
Nederlandse en Vlaamse bibliotheken, in het onderzoek worden betrokken,
maar ook die in de buitenlandse bibliotheken. Daarom wordt aan alle `Neerlandica Extra Muros' vriendelijk verzocht hun medewerking te verlenen door in
de grote bibliotheken van hun werkgebied na te gaan of er Bontekoe-drukken
bewaard worden en dat te melden (met uitgever, jaartal en signatuur) aan :
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam
`Bontekoe-bibliografie'
t.a.v. Dr. P.J. Verkruijsse
Spuistraat 134
1012 VB AMSTERDAM
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of:

Vakgroep Nederlands
Rijks Universiteit Leiden
`Bontekoe-bibliografie'
t.a.v. Garrelt Verhoeven
Postbus 9515
2300 RA LEIDEN
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België: 985 BEF (inclusief portokosten)
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`Reizen verscherpt de blik'
De bloei van de Nederlandstalige reisliteratuur
Rudi Wester (Amsterdam)
"Reizen is mijn particuliere vorm van nadenken" , zei Cees Nooteboom ooit(l).
"Je wordt vervoerd, meegevoerd en dat geeft tijd waarin je kunt kijken. En als je
goed kijkt, denk je. Reizen verscherpt je blik". Deze moderne pionier van de
Nederlandse reisliteratuur heeft in de jaren tachtig het genre — en zichzelf als
schrijver — nieuw leven ingeblazen.
De tijd was er rijp voor.
De opbouw van Nederland was zo ongeveer voltooid, er bleef weer geld over
voor wat luxueuzere zaken dan een boterham met tevredenheid. Mei '68 had
Nederland wat meer bewust gemaakt van de rest van de wereld: Frankrijk,
Duitsland, Oost-Europa, Amerika en Vietnam. De hippies waren allang
uitgezworven over India en Pakistan, en het echte massatoerisme was nog niet
begonnen. Niet voor niets was het dan ook het glossy maandblad Avenue, nu
ter ziele maar toen had het zelfs een literair supplement, dat op het idee kwam
schrijvers op reis te sturen. Het leverde de eerste mooie literaire reisverhalen
op, vooral van Cees Nooteboom. Dat deze de toets der tijd kunnen doorstaan,
bewijst een recente heruitgave van een deel van diens verhalen uit die tijd, Van
de lente de dauw, in Frankrijk uitgegeven onder de titel Du prin temps la rosée.
Nooteboom reist daarin o.a. door Perzië, Birma, Maleisië, Thailand en, vooral,
Japan en laat al in deze verhalen zien waarin een literaire reiziger groot kan zijn:
zelfbespiegeling, filosofische overpeinzingen en fraaie stilistiek gaan hand in
hand met het juiste gevoel voor het sprekende detail. Het is ook deze combinatie
van eigenschappen die zijn laatste grote reisboek De omweg naar Santiago tot
een van de beste boeken ooit over Spanje geschreven, maakt. Ook de Spanjaarden
zijn deze mening toegedaan, want het is al aan de derde druk toe. Verder is het
in 1992 bij Suhrkamp en in 1994 bij Feltrinelli (Italië) verschenen, en wordt op
dit moment aan de Engelse vertaling gewerkt voor Harcourt Brace (VS) en
Harvill Press (GB). Kortom, de Nederlandstalige reisliteratuur wordt ook in het
buitenland hogelijk gewaardeerd.
Met Cees Noteboom raakte de Nederlandse reisliteratuur in een stroomversnelling. Ernstige antropologen, belezen bergbeklimmers, bevlogen journalisten,
doorgewinterde literatoren en zelfs dichters: iedereen stortte zich op het literaire
reisverhaal. De grenzen tussen reportage en literatuur vervaagden, of liever
gezegd: de beide genres vloeiden in elkaar over. De schrijver waagde zich aan
feitelijke waarneming, uit de pen van de journalist vloeiden mooiere volzinnen
met meer introspectie dan hij ooit voor een krant had mogen schrijven. De
Volkskrant begon zelfs een speciaal katern op zaterdag, gericht op reizen en
reisverhalen, Traject. In NRC Handelsblad startte Adriaan van Dis met zijn
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prachtige verhalenreeks over Zuid-Afrika, waar hij eindelijk weer mocht komen,
en die de aanzet bleek voor In Afrika en Het beloofde land. Uit het gekrakeel
over een wel of niet terecht gebruikt citaat, bleek weer eens hoe diffuus de
grenzen zijn tussen literatuur en reportage, tussen fictie en non-fictie. Wil een
literair reisverhaal het niveau van de VVV-folder te boven gaan, dan moet er
geschaafd, verfraaid en verdraaid worden. De reisschrijver maakt immers zijn
eigen fictieve werkelijkheid, en mag alle literaire middelen daartoe aanwenden.
Wie zijn wij dat wij als boekhouders zouden gaan controleren of iets werkelijk zo
gebeurd is op dat moment en in die situatie? In oorlog en literatuur is alles
geoorloofd.
Natuurlijk, niet elke auteur ging op reis. Er zijn ook verstokte thuisblijvers, zoals
Gerard Reve: "Waarom reizen mensen toch zoveel? Waarom blijven ze niet
gewoon thuis? Wat is er daarginds te zien of te beleven? Lawaai, afzetterij, een
hoerentroep, straatroof, je automobiel in puin geslagen, belazerd met wisselgeld
en wisselkoers, insluiping in je hotelkamer, uitslag en buikloop, en je komt thuis
met een schuddende ziekte waar geen dokter van gehoord heeft, zo is het
toch?" (2). En ook Harry Mulisch zal je niet op een reisverhaal betrappen, gezien
zijn apodictische uitspraak: "Reizen maakt dom".
Maar deze uitzonderingen hielden niet de hoge vlucht van het literaire
reisverhaal tegen, een vlucht die in 1991 culmineerde in het thema van de
boekenweek `Reizen en literatuur' . Het leverde het in Nederland ten onrechte
verguisde maar in het buitenland hogelijk gewaardeerde boekenweekgeschenk
op van Cees Nooteboom Het volgende verhaal, en het door Lieve Joris
geschreven essay Een kamer in Damascus. De laatste had al met Terug naar
de Kongo en De melancholieke revolutie, over de omwenteling in Hongarije,
bewezen dat zij sfeervol, boeiend en met tongue in cheek reisverhalen kan
schrijven en zij continueerde dat met De poorten van Damascus, een indringend
relaas over haar verblijf bij een bevriende familie in Egypte. Samen met Cees
Nooteboom en Carolijn Visser, vormt Lieve Joris de Grote Drie van het
Nederlandstalige reisverhaal. Want ook Carolijn Visser, na haar overrompelende
start met Grijs China, Buigend Bamboe, dat zich ook in China afspeelt, en
andere reisverhalen over Mongolië en Costa Rica, verraste onlangs met haar
Hoge bomen in Hanoi, dat ook onmiddellijk in Amerika uitgegeven werd. Het
is een pijnlijk en tegelijk melancholiek verslag over het leven in het Vietnam van
na de oorlog, over de Vietnamezen die de brokstukken van hun leven bij elkaar
raapten en weer dapper proberen door te gaan. Carolijn Visser is het prototype
van de goede Nederlandse reisverhalenauteur: nuchter, onverschrokken, geestig,
betrokken zonder dikdoenerij, en alles zelf willen onderzoeken. Hier geen
opgeklopte avonturen a la Redmond O'Hanlon of een onbeschofte autoriteit a
la Paul Theroux, maar een open geest met een grote hang naar de waarheid
achter de schijnbare werkelijkheid. Zoals een roman inzicht geeft in de ziel of het
menselijk bestaan, zo geeft het goede reisverhaal inzicht in het land of andermans
bestaan. Een uitstekend voorbeeld hiervan is ook Marcel Kurpershoek met zijn
Diep in Arabië en De laatste Bedoeien. Deze arabist en diplomaat verbleef
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maanden lang bij bedoe enenstammen in de woestijn en sprak met nazaten van
dichters, eenvoudige schaapherders en zelfs met vrouwen. Ook deze unieke
verhalen worden door buitenlandse uitgevers overwogen om in vertaling uit te
geven. In dezelfde orde van grootte liggen Een kraal in Nairobi van Koert
Lindijer, over zijn hechte vriendschap met een Samburu-krijger, In de ban van
de Nijl en Het duivelshuis — over Algerije — van de NRC-correspondent Harm
Botje, Retour Nairobi van Agnes Sommer, die sociologie `doceerde' — of wat
daarvoor moet doorgaan in een ontwikkelingsland — aan de Kenyatta University
in Kenya en nu in Oeganda woont en werkt, en Een vriend aan het Tobameer
van Indonesië-kenner Wiecher Hulst. Ook uitstekend is Zomer in Anatolië van
de Vlaming Gaston van Camp, die prachtig over zijn tochten in de binnenlanden
van Turkije schrijft. Met Oostzee-journaal. Een reis door Scandinavië, de
Baltische republieken, Kaliningrad, Polen en Noord-Duitsland brachten Willem
Ellerbroek en Henk Raaff door gesprekken met historici, kunstenaars en politici
uit die landen een uniek cultureel erfgoed in kaart. En, heel Nederlands even:
echt schitterend beschreef Vrij Nederland-redacteur Gerard van Westerloo zijn
tochten te voet door Nederland, zijn gesprekken met de `gewone' Nederlander,
van de Friese Kaatskoning tot de Zeeuwse mosselman, in Voetreiziger, een
absolute must voor wie Nederland goed wil leren kennen.
En tja, dan is er natuurlijk nog Boudewijn Buch met zijn al uit vijf delen
bestaande eilandenreeks met titels als Het ijspaleis, Blauwzee en Leeg en kaal.
Buch is altijd driftig op zoek naar de onmogelijkste eilandjes, verloren gegane
boeken, gekken en dwazen in afgelegen oorden. Mij duizelt het altijd van al die
bij elkaar geharkte feiten en feitjes en voor mij blij ft het allemaal te veel aan de
oppervlakte, maar wie ben ik? Duizenden anderen verslinden de boeken van
deze aartsreiziger en de massa heeft altijd gelijk, zullen we maar zeggen.
Nee, geef mij maar — alweer een nieuwe ontwikkeling in de reisliteratuur — het
mooie prozagedicht van Kees 't Hart Camden (3). In vrije dichtvorm gaat hij op
reis naar het Camden van zijn geliefde Amerikaanse dichter Walt Whitman:
"Naar rechts de weg af richting Camden/ en downtown Philadelphia. Ik let goed
op / de lelijkste weg van Amerika zei iemand."
En nog heb ik in dit korte overzicht een aantal niet kunnen noemen, zoals Arita
Baayens die, geobsedeerd door kamelen, in haar eentje door de Sahara trekt in
Een regen van eeuwig vuur. Of de grand old lady van de reisliteratuur, Aya
Zikken, die met Terug naar de atlasvlinder een ontroerend verhaal schreef
over haar land van herkomst, Indonesië. En zo zijn er nog veel meer.
Maar één ding is duidelijk: het reisverhaal is niet meer weg te denken uit de
Nederlandstalige literatuur, het heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig en
boeiend genre. De verloving tussen literatuur en feitelijke waarneming heeft zich
omgezet in een ideaal huwelijk.
Noten
(1)

De humanist,

(2)

Het

(3)

De Revisor

december 1987

geheim van Couperus, 1987
nr. 1, ap ri l 1994
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Literatuur
Adriaan van Dis
In Afrika (Meulenhoff)
Het beloofde land (Meulenhoff)

Beide titels zijn in het Frans verschenen bij Actes Sud.
Cees Nooteboom
Het volgende verhaal (De Arbeiderspers). Ook in het Engels (Harvill Press) (Harcourt

Brace), in het Frans (Actes Sud), Duits (Suhrkamp), Hongaars, Deens, Ests, Grieks,
Italiaans, Portugees, Roemeens, Spaans en Zweeds.
Van de lente de dauw (De Arbeiderspers)
Du pri n temps Ia rosée (Actes Sud)
De omweg naar Santiago (De Arbeiderspers)
Lieve Joris
Terug naar de Kongo (Meulenhoff)
Back to the Congo (MacMillan, London en Atheneum, New York)
De poorten van Damascus (Meulenhoff). Ook bij Actes Sud en in 1996 bij Lonely
Planet (Australië).
Carolijn Visser
Grijs China (Meulenhoff)
Hoge bomen in Hanoi (Meulenhoff)
Voices and Visions. A journey through Vietnam today (Paladin Press, US)

Marcel Kurpershoek
Diep in Arabië

(Meulenhoff)

De laatste Bedoeien (Meulenhoff)

Koert Lindijer
Een kraai in Nairobi (Prometheus)
Harm Botje

In de ban van de Nijl (Prometheus)
Het duivelshuis

(Prometheus)

Agnes Sommer
Retour Nairobi (Babylon/De Geus)
Wiecher Hulst

Een vriend aan het Tobameer (Nijgh & Van Ditmar)

Willem Ellerbroek en Henk Raaff
Oos tzee-jou rnaa I (Contact)
Gerard van Westerloo
Voetreiziger (De Bezige bij)
Boudewijn Stich
alle bij Atlas
Gaston van Camp
Zomer in Anatolië (Atlas)
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Plato als inspiratiebron
Over platoonse intertekstualiteit bij B. Rijdes
Rudi van der Paardt (Leiden)

De platoonse traditie

In november 1995 verscheen een boek waarop insiders jaren hadden gewacht:
De ongeschreven leer van Geerten Meijsing. Toen deze schrijver nog onder het
pseudoniem Joyce & Co. publiceerde, had hij al duidelijk gemaakt dat hij hevig
geïnteresseerd was in deze `ongeschreven leer' , dat is de filosofie van Plato die
deze nooit aan het schrift had toevertrouwd, maar slechts aan ingewijden had
geopenbaard. In zijn `roman' biedt Meijsing niet alleen het verhaal van een
hilarische zoektocht naar deze leer door een aantal figuren die ten dele uit zijn
eerdere romans bekend zijn, maar ook een indrukwekkend overzicht van de
wetenschappelijke literatuur over deze materie, dat in een tijdschrift voor classici
niet zou hebben misstaan. (Dit overzicht vindt men vooral in de talrijke noten bij
deze roman, op zichzelf al een wonderlijk fenomeen in het fictionele genre.)
Meijsing is bepaald niet de enige platonist in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: vanaf Coornhert tot en met Bilderdijk vindt men heel wat platoonse
noties en motieven in zo goed als alle literaire genres. De Tachtigers die de
schoonheid aanbaden, deden dat zeker door Plato geïnspireerd en in de twintigsteeeuwse literatuur kan men bijna spreken van een hausse in platoonse intertekstualiteit. Men denke aan de poëzie van P.C. Boutens, de Timaios-gedichten
van Jan Prins (ook een uitstekend Plato-vertaler, net als Boutens overigens), de
romans van de Vlaming J. Daisne en zijn landgenoot H. Lampo, de essays van
Andreas Burnier en de inmiddels wereldwijd befaamde novelle Het volgende
verhaal van Cees Nooteboom. In dit verband hoort men zelden de naam
noemen van Barend Rijdes (1910-1975); toch heeft deze classicus, die jaren
leraar klassieke talen in Haarlem was van een meer dan lokale bekendheid, een
respectabel oeuvre op zijn naam staan dat sterk filosofisch is getint en met name
in de jaren veertig veel platonisme bevatte. Dat geldt zowel voor Rijdes' poëzie
die hij bundelde in Orpheus (1944) als voor zijn proza uit die jaren: de kleine
novelle Het derde beeld (1943) en de volumineuze roman Twee tegen een
(1947). Het zijn de prozawerken die ik hier op hun platoons gehalte wil
onderzoeken middels een analyse van de thematiek en de belangrijkste motieven.
Het derde beeld : op zoek naar de ziel

De novelle Het derde beeld (waarvoor Rijdes aanvankelijk de titel Het laatste
beeld in gedachten had) is gesitueerd in het klassieke Athene, in de periode van
grote culturele bloei. Het is zelfs mogelijk de vertelde geschiedenis vrij nauwkeurig
te plaatsen. Van een der protagonisten, de beeldhouwer Pheidias, wordt gezegd
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(p. 14), dat hij na de voltooiing van het Parthenon beitel en hamer een jaar had
laten rusten. Daar de bouw van het Parthenon in 432 was beëindigd, moet 431
v.Chr. het jaar van handeling zijn. Dat is het jaar van het begin van de oorlog
tussen Athene en Sparta, die blijkens bijvoorbeeld een passage op p. 42
(`Sokrates (...) meende dat een oorlog tegen Sparta kwade gevolgen zou kunnen
hebben.' Let wel: een oorlog, niet de oorlog!) wel dreigt, maar nog niet is
ontvlamd. Al met al blijkt dat men zich althans de ontknoping van het verhaal in
het voorjaar van 431 v.Chr. moet denken.
Die allusies op een catastrofale oorlog hangen uiteraard samen met de tijd
waarin Rijdes zijn novelle schreef: in 1942, op een dieptepunt in de Tweede
Wereldoorlog. Maar dat is ook het enige `actuele' element in die vertelling, die
zo uitdrukkelijk in het teken staat van een universele, buitentijdelijke problematiek.
In deze novelle wordt verteld over een weddenschap tussen Pheidias en
Sokrates. De beeldhouwer is van mening dat hij erin zal slagen de menselijke ziel
te vangen in steen, iets wat Sokrates voor onmogelijk houdt. Hij is het die het
model voor het te houwen beeld mag noemen: hij kiest de hetaere Rhodia. Die
verwondert zich over het verzoek aan deze weddenschap haar medewerking te
willen verlenen, maar stemt daarin uit bewondering voor Sokrates toe. Na vijf
maanden poseren van Rhodia en hard werken van Pheidias komt het resultaat.
Het beeld imponeert door zijn schoonheid, maar Sokrates constateert dat die
puur lichamelijk is: van een uitbeelding van Rhodia's ziel is in het geheel geen
sprake. Pheidias accepteert deze uitspraak en gaat opnieuw aan het werk; hij
toont na verloop van enige tijd een nieuw beeld. Ook dit kan de toets van
Sokrates' kritiek niet doorstaan: naar zijn mening is het beeld nu wel `bezield',
maar dat komt omdat Pheidias zijn eigen ziel erin heeft gelegd (geprojecteerd),
niet die van de hetaere. Daarop wordt dit beeld, net als het eerste, vernietigd.
Ten derde male neemt Pheidias hamer en beitel op en probeert hij Rhodia's ziel
gestalte te geven. Volgens Sokrates is hij verder gekomen dan ooit, maar heeft
Pheidias het ideaal nog niet bereikt. Met drie krachtige slagen voltooit Sokrates
dit beeld door het te verminken: hij hakt `de armen die de minnaar omvatten en
de voet die tot hem ijlt' weg. De laatste woorden van deze novelle zijn (p. 54):
Een vrouwenlichaam van weergalooze schoonheid, en, o wonder,
schooner nog nu het onvolkomen geworden was. Wat brak, waren niet
handen en voet, het waren de laatste ketenen die de vrouw aan de aarde
bonden. In vollen glans straalde hun de ziel tegemoet. Rhodia sloeg de
handen voor het gezicht en weende.
Het moge duidelijk zijn dat Rijdes met deze novelle meer heeft beoogd dan het
releveren van een historische anekdote, hoezeer hij ook heeft gestreefd naar
een overtuigende schildering van een boeiende periode uit het Griekse culturele
leven. Waar het vooral om gaat, is de verbeelding van een aantal kernbegrippen
uit de leer van Plato, zoals het dualisme van lichaam en ziel, het wezen van de
liefde en de status van (beeldende) kunst.
Eerst over dat dualisme van lichaam en ziel. Rijdes' Sokrates ziet de relatie
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tussen lichaam en ziel als volgt (p. 6): `Het lichaam was slechts de kerker waarin
de ziel gevangen zat, en hoe kon Pheidias tevreden zijn met de kooi na te
bootsen? Het ging toch, zoo meende Sokrates, om het vogeltje?' Dit is ook de
visie die wij bij de (historische) Plato/Socrates tegenkomen, met name in de
Phaedo: lichaam en ziel zijn geen eenheid, de verbinding is voor de ziel een
straf, waarvan zij zich wil bevrijden. Het lichaamloze leven, dat zij oorspronkelijk
heeft gekend, is het doel waarnaar zij streeft, of althans moet streven. Dat
streven is niet altijd succesvol: `presteert' de ziel slecht, dan wordt zij gedegradeerd.
In plaats van in het lichaam van een man komt zij dan in dat van een vrouw, of,
nog een lager stadium, in dat van een dier. Dat houdt dus in dat de ziel van
Rhodia, relatief bezien, geen florissant bestaan heeft. Sokrates nu kiest haar als
model voor Pheidias, niet alleen vanwege haar schoonheid, maar omdat er in
Athene geen vrouw is `in wier lichaam de ziel een klagelijker bestaan leidt' (p. 7).
Waarom is dat zo? En waarom weent Rhodia, als Sokrates het derde beeld van
Pheidias voltooit door het te verminken?
Sokrates zocht voor alles de ziel', zegt de verteller van Het derde beeld
(p. 12). `De ziel van de dingen, hun oerbeeld (...) Ook de mensch was een ziel,
een vreemdeling uit helderder gewest, die het eenig ware en goede had
prijsgegeven voor de verlokking van de stoffelijke wereld.' De ziel kan dat `land
van herkomst' in de visie van Plato slechts bereiken door askese, door af te zien
van aardse genietingen, met name de lichamelijke begeerte. In Het derde beeld
is het alleen Sokrates zelf aan wie dit is gelukt: hij kan immers, in tegenstelling
tot de anderen, en zeker tot de op Rhodia dolverliefde Alkibiades, met milde blik
naar de hetaere kijken, in hem `was het beest getemd' (p. 10). Rhodia zelf
ontleent haar status en wat zij aanziet voor geluk nu juist precies aan die aardse
genietingen. Zij beseft ook steeds meer, dat Alkibiades haar liefheeft om `haar
prachtige ogen en den gereeden mond' (p. 31), om haar lichamelijk-erotische
kwaliteiten derhalve, niet om haar geestelijke en/of psychische eigenschappen,
korter: om wat zij is. Dat is de reden dat zij, in Sokrates' visie, de ongelukkigste
figuur van Athene is. En omdat zij de juistheid daarvan is gaan inzien, huilt ze
wanneer Sokrates haar situatie duidelijk maakt door het beeld van Pheidias `af te
maken' (in dubbele zin).
Er is een derde platoonse `laag' in deze novelle: zij gaat ook over de principes
van beeldende kunst en, grotendeels per implicatie, over de status van literatuur.
Het eerste is wel duidelijk: de weddenschap tussen Pheidias en Sokrates volgens de traditie zelf ook grootgebracht in het vak van beeldhouwer, een
gegeven dat Rijdes goed kan gebruiken - gaat nu net over de vraag of men het
wezen, de kern, de ziel van iemand (iets) in steen kan vangen. Dat Rijdes'
Sokrates sceptisch is over de mogelijkheden, ligt in de lijn van wat Plato over
realistische kunst schrijft. Die wijst `mimetische' technieken af, omdat daarmee
slechts nabootsing van wat zelf al niet het ware zijn vertegenwoordigt, mogelijk
is. Maar tegelijk laat Plato doorschemeren dat een `idealistische', dat wil in dit
verband zeggen `de idee onthullende' kunst denkbaar is. In Het derde beeld is
dat `idealisme' gezocht in de paradoxale symboliek van de partiële vernietiging.
Van groot belang is daarbij dat de beschouwers van dit beeld een soort `ingewijden'
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zijn: vanuit hun discussies met Sokrates kunnen zij de zin van zijn ingrijpen
duiden; zonder kennis van bijvoorbeeld zijn (of Plato's) opva tt ingen over aardse/
hemelse liefde is `het laatste beeld' niet goed te duiden.
Iets dergelijks geldt ook voor de novelle zelf. De schrijver ervan, zou men
kunnen zeggen, heeft zijn eigen problematiek - `Hoe beeld ik de ideeënleer van
Plato, althans enkele essentialia daarvan, uit?' - in de weddenschap tussen
Sokrates en Pheidias `geprojecteerd'. Uiteindelijk kan hij, net als zijn
protagonisten, erin slagen zijn visie over te brengen door een beroep te doen op
symboliek. Voorwaarde daarbij is dat de lezers, net als de beeldhouwers in het
fictionele werk, met een aantal platoonse noties bekend zijn: wie `zijn Plato' niet
beheerst, ontgaat veel, zo niet alles. Een verduidelijking en uitwerking van deze
poëticale betekenislaag vindt men, dunkt me, in de volgende passage (p. 42),
waarin Rhodia en Alkibiades redetwisten over de zin of onzin van de oorlog (met
Sparta, maar ook in het algemeen):
"Sokrates heeft gelijk", zei zij, en haar stem had den klank dien
geen man weerstand bood. "En het derde beeld zal het bewijzen".
"Het derde beeld?" herhaalde Alkibiades verwonderd.
Maar zij weerde alle vragen af. Een geheim dat men uitsprak,
was geen verborgenheid meer. Men kon er slechts in symbolen
over spreken, of beter nog, het symbool alleen sprak een
verstaanbare taal als de woorden te kort schoten.
Twee tegen een :

goed tegen kwaad

Twee tegen een is gesitueerd in een Nederlandse stad in het westen des lands
(het lijdt geen twijfel dat Rijdes aan zijn woonplaats Haarlem heeft gedacht);
evenmin als de locatie is de tijd waarin de romanhandeling zich voltrekt, exact
aangegeven, maar gezien de oorlogsdreiging waarvan een enkele keer sprake is
(p. 284), zullen we moeten denken aan het eind van de jaren dertig. De drie
protagonisten van de roman zijn: Anderik, leraar klassieke talen aan het plaatselijk gymnasium; Cruce, notaris van beroep, en de makelaar Koekebakker, alias
`Faust'. Het zijn alle drie mannen tussen de veertig en de vijftig, met vaste
posities in het maatschappelijk leven en dito levensovertuigingen. Hun onderlinge
verhouding, die zich kenbaar maakt door vele gesprekken over goed en kwaad,
misdaad en straf, geluk en leed, is het eigenlijke onderwerp van de roman.
Daarbij vertolkt Cruce het standpunt van de gelovige christen; Anderik de visie
van Socrates/Plato en staat Faust, de 'immoralist', tegenover hen beiden.
Ontwikkelingen in de roman-geschiedenis worden vooral op gang gebracht
wanneer `Faust', zijn demonische aard getrouw, een jonge vrouw, Margaretha `Gretchen', mogen we wel substitueren - verleidt, maar wanneer zij, in verwachting
geraakt, aandringt op een huwelijk, dit categorisch weigert. Margaretha verlaat
het huis, waarin zij als gezelschapsdame voor een oudere vrouw vertoeft, en
neemt haar intrek bij Cruce, die de naastenliefde niet alleen met de mond belijdt,
maar ook in praktijk brengt. Inmiddels heeft de vrijgezel Anderik haar zijn liefde
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verklaard. Hoewel zij die niet direct kan beantwoorden, stemt ze toch toe in een
huwelijk: ze weet dan al dat de leraar, tot rector gymnasii benoemd, lijdt aan
keelkanker en niet lang meer zal leven. Wanneer Anderik is overleden en
Margaretha met een naar hem genoemd zoontje achterblijft (net als zijn stiefvader
heet hij Justus), laat `Faust' zich van een andere kant zien. Hij legt, via Cruce,
een grote som gelds vast voor de opleiding van zijn kind; ook Cruces dochter
Liesbeth gedenkt hij met een vorstelijke gift. Hij doet dat ten dele om zijn
`vriend' Cruce, die hij in financiële moeilijkheden heeft gebracht, iets van zijn
schuld terug te betalen. Maar nog meer komt hij tot deze daad, doordat hij in dit
zeventienjarige meisje veel van zijn jeugdliefde Paula herkent. Het wordt dan
duidelijk dat hij steeds de kant van het kwade heeft gekozen, omdat zijn droom geluk met Paula - niet is uitgekomen. In het dertiende en laatste hoofdstuk reist
`Faust' naar zijn stad van herkomst, Deventer (heet hij mede daarom
Koekebakker?). Daar ontmoet hij Paula, inmiddels getrouwd en moeder van drie
kinderen. Hij raakt overtuigd van haar geluk in een harmonieus huwelijk en gaat
weer terug. De laatste regels van de roman luiden:
Toen hij in zijn woonplaats aankwam, liep hij het station uit,
het sneeuwde weer en de stad was wit. Is hier iets gebeurd in
de laatste dagen? vroeg hij aan een jongen, die met een pak
kranten over den arm bij den uitgang stond. Faust kocht het
Handelsblad. De jongen keek hem verrast aan en wist geen
antwoord. Faust nam zijn krant en betaalde. Voor hem lag een
stad, die onder de sneeuw nieuw was geworden en blinkend.
Twee tegen een kreeg van invloedrijke critici als C.J.E. Dinaux, W.L.M.E. van
Leeuwen en Victor E. van Vriesland welwillende kritieken. Vooral Van Leeuwen
was zeer over het boek te spreken: in een uitvoerige recensie, opgenomen in
zijn bundel De ivoren toren (1950), prees hij Rijdes om wat hij noemde de
'positief-culturele ernst' van het boek, daarmee doelend op de behandeling van
het thema: het probleem van goed en kwaad. Ook de stilistische kant van het
boek kon hem zeer bekoren. Van Vriesland en Dinaux waren iets gematigder:
beiden meenden dat Rijdes aan hèt grote gevaar van een ideeënroman, te weten
dat de personages te sterk voor een bepaalde levenshouding staan en geen
mensen `van vlees en bloed' worden, eigenlijk niet was ontsnapt.
Bij deze uitspraken zou ik drie kanttekeningen willen plaatsen. De eerste is
dat de bezwaren van de genoemde critici, vanuit onze optiek bezien, typerend
zijn voor de literatuuropvattingen van de naoorlogse jaren, toen de psychologische
roman (Vestdijk, Blaman, Van der Veen e.t.q.) het genre bij uitstek was;
driedimensionale personages kom je in veel hedendaagse (roman)literatuur
nauwelijks tegen en auteurs die primair psychologiserend bezig zijn, vinden wij
nu een beetje ouderwets. Een tweede kanttekening: ik vraag me sterk af of de
bedoelde observatie wel terecht was. Zeker, de meeste personages zijn meer
`typen' dan `karakters', maar geldt dit ook voor Koekebakker/Faust? Is hij, zoals
Dinaux beweert, alleen maar een mefistofelisch type? Mij dunkt dat het geciteerde
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slot van de roman er toch op wijst dat hij een katharsis heeft doorgemaakt en
daardoor in staat zal zijn een nieuw leven te beginnen. Zoals ik hoop duidelijk te
maken, is deze interpretatie voor de totaalvisie op de roman zelfs van essentiële
betekenis. En een derde opmerking: wie een ideeënroman analyseert, dient aan
te geven om welke ideeën het gaat en hoe die functioneren in een geheel; of het
karakter van personages wel of niet overtuigend is uitgewerkt, is een vraag van
een andere orde.
Voordat ik inga op die ideeën die in Twee tegen een centraal staan, eerst iets
over de vorm. Zoals boven aangestipt, is in de roman veel plaats ingeruimd voor
gesprekken tussen de drie protagonisten. Maar ook verder is er opvallend veel
dialoog: tussen de drie genoemde personages en anderen (bij voorbeeld
Margaretha; de zuster van Faust; de vrouw en dochter van Cruce), tussen
Anderik en zijn leerlingen, tussen familieleden aan tafel, enzovoort. Dat heeft te
maken met het sterke platoonse gehalte van de roman. Plato heeft immers zijn
filosofie niet neergelegd in traktaten, maar in dialogen. Over de motieven die hij
had voor deze vorm, is veel geschreven. Mij troffen in dit verband in een wat
ouder boekje (Plato's levensleer van Bierens de Haan) de volgende opmerkingen,
die mij niet alleen op de Griekse filosoof, maar ook op Rijdes van toepassing
lijken:
(De dialoogvorm) "wijst terug op het mondeling
gedachtenverkeer in de Akademia, te zekerder daar Plato in de
Phaedros (276) verklaart, dat het geschreven woord als
naklank van het gesprokene moet worden opgevat (...) Maar hij
heeft nog een tweede betekenis; deze: het tweegesprek,
waarin Plato niet zelf, maar bij monde van Sokrates
woordvoerder is, is niet een direkte, maar een indirekte
vorm der begripsuitbeelding, waarin niet per se de
zekerheid bestaat dat de schrijver met de gespreksleider ten
volle overeenstemt. De Sokrates die hier spreekt is wel de
Platonische Sokrates, maar is hij Plato zelf? Het heeft de
schijn, alsof Plato, door zich achter zijn Sokrates te
verschuilen, voor zichzelf een v rijheid voorbehoudt, die zich
aan geen geschreven woord ten volle gewonnen geeft."
Beziet men Twee tegen een als een filosofische dialoog-roman in de traditie van
Plato, dan ligt de volgende parallel voor de hand: zoals Plato Socrates als
`masker' nam, zo Rijdes de figuur van Anderik. Daarop wijst in de eerste plaats
natuurlijk al de opvallende naam, de vertaling van alter ego. Net als Rijdes zelf,
is Anderik docent klassieke talen met een voorkeur voor Griekse filosofie en met
name dan Plato. Anders dan Rijdes zelf is Anderik gepromoveerd: hij is de
auteur van De vita interiore loci nonulli apud Platonem (`Enkele plaatsen over
innerlijk leven bij Plato'). Hij blijkt ook bezig te zijn met een vervolg op dit Platoboek, maar door het aanvaarden van het rectorsambt en, later, zijn dodelijke
ziekte komt het niet tot een voltooiing (p. 232). Dat detail levert weer een
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parallel met Rijdes zelf op: die heeft willen promoveren, maar heeft zijn
proefschrift door zijn keuze voor het sch rijverschap (naast zijn drukke leraarsbaan)
niet kunnen voltooien. Nog een aardig detail: Anderik heeft in zijn jonge jaren
een dichtbundel gepubliceerd, maar wil daar later niet veel meer van weten - net
als Rijdes, maar ook net als Plato zelf, die volgens een bekende anekdote zijn
verzen in het vuur zou hebben gesmeten, toen hij definitief voor de filosofie
koos. Anderik is, kortom, tot op grote hoogte Rijdes zelf; hij lijkt met zijn
preoccupatie voor ethische problemen op Socrates (zijn voornaam Justus, `de
rechtvaardige', verwijst naar de reputatie op moreel gebied die de Griekse
filosoof had en heeft) en hij heeft, ten slo tte, ook iets van Plato.
Intussen wil dit niet zeggen dat Anderik ook het belangrijkste personage in
Twee tegen een zou zijn: dat is namelijk Petrus Koekebakker/Faust. Met hem
opent de roman; het laatste hoofdstuk is aan zijn reis naar Deventer gewijd en
ook in het middelste hoofdstuk, waarin het gaat om de kernvraag van de roman:
`Behoort de mens het kwade of het goede toe?', staat hij centraal en speelt de
schuchtere Anderik geen andere rol dan die van klankbord. Fausts opvattingen
in deze en andere discussies van ethische aard zijn zeer uitgesproken: de mens
behoort het kwade toe, het goede is slechts accidenteel, geluk bestaat wel maar
is er nooit. Juist op dit terrein ziet hij zich tegenover zijn vrienden geplaatst: die
geloven wel in het goede en het geluk, al is het volgens Cruce slechts bij God,
volgens Anderik in de mens zelf te vinden. Faust bestrijdt deze standpunten,
brengt zijn opponenten a la Socrates in de dialogen van Plato in het nauw. Toch
verliest hij dit gevecht uiteindelijk: hij maakt in het laatste hoofdstuk een
metamorfose door, die geleidelijk is voorbereid, doordat hij zich zo het lot van
Liesbeth Cruce blijkt aan te trekken. Dit meisje is voor hem de `reïncarnatie' van
zijn vroegere geliefde, Paula; het wordt de lezer aan het slot van de roman wel
duidelijk dat Fausts negativisme het gevolg is van het niet kunnen verwerken van
de breuk met dit meisje. Als hij na zoveel jaren weer een ontmoeting heeft met
Paula en merkt dat zij `het geluk heeft gevonden', breken ook in hem de
`positieve krachten' door...
Heeft deze `katharsis' nog iets met Plato te maken? Naar mijn idee wel: ik
denk dan aan Orfische aspecten van Plato's leer, met name de wedergeboorte.
Men kan Fausts reis naar Deventer namelijk zeer wel interpreteren als een
afdaling in de onderwereld (van de eigen ziel in feite) en, daarna, een verrijzenis.
Die symbolisch-infernale kant van Fausts tocht wordt gesuggereerd door de
veelvuldige vermelding van kou en duisternis onderweg en in de stad waar hij
arriveert. En wel heel sterk aan de antieke onderwereld doet de volgende
passage denken (pp. 332/3):
Faust, staande aan den oever, zag de zwarte figuren over
den ijsvloer gaan, en bij het licht van schommelende lampen
over de planken loopen, die de ijshelften verbonden.
Plotseling hoorde hij achter zich zijn naam noemen. Zich
omdraaiend, zag hij een vrouw. Hij schrok, maar herstelde
zich. Paula, zei hij.
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Zij droeg een zwarten bontmantel, die haar flatteerde,
zij had dezelfde stem, haar figuur was ouder dan hij zich
herinnerde, en zij was zeer verrast. Hoe kom jij hier?
vroeg zij. Hij gaf haar geen antwoord op haar vraag. Ga je
de rivier over? vroeg hij. Ja, zei zij, jij ook? Nee, antwoordde
hij, of eigenlijk, ja. Hij bood haar zijn arm. Ik ga met je mee,
zei hij op een toon die geen tegenspraak verwachtte, ik breng
je over.
Dat Faust na zijn reis een ander is geworden, blijkt onder meer uit de slotwoorden
van de roman, hierboven geciteerd. De stad die hij na het verlaten van het
station binnentreedt, heet `nieuw' en 'blinkend'. Dat is zij niet in objectieve zin de krantejongen kan hem niets vertellen over veranderingen die zich zouden
hebben voltrokken - maar wel voor de terugkerende reiziger: die is zelf 'vernieuwd'.
De stad is, met andere woorden, een projectie van Fausts innerlijk; in platoonse
termen: microkosmos en macrokosmos vallen samen. Die metamorfose is
bewerkstelligd door Paula Rank; zo was het ook Margaretha die het leven van
Anderik een nieuwe dimensie gaf. Het zal geen toeval zijn dat vrouwen hier zo'n
belangrijke rol spelen: men denke aan de rol van Diotima in Plato's Symposion;
`vrouwelijke wijsheid' speelt bij hem een belangrijke rol. Of men nu in deze
wedergeboorte van Faust een terugkeer naar zijn ongeschondenheid, zijn
traumaloze jeugd wil zien, dan wel een soort reïncarnatie van Anderik, duidelijk
is dat dit slot een fraai platoons einde levert van een in vele opzichten platoonse
roman!

Plato en Rijdes
Waarom was Rijdes zo door Plato gefascineerd? Waarom heeft hij hem en zijn
filosofie zo'n belangrijke plaats in de besproken teksten verleend? Natuurlijk, als
classicus zal Rijdes Plato zeer hebben bewonderd, om zijn prachtige Grieks
bijvoorbeeld. Maar voor Rijdes was Plato's werk niet in de eerste plaats van
esthetisch belang of een studieobject, nee, dit werk was voor hem een soort
bijbel. Dat laat zich wel biografisch verklaren. Rijdes is opgegroeid in een
protestants-christelijk milieu, dat hij, zo blijkt uit zijn postuum gepubliceerde
dagboeken, in zijn puberteit als beklemmend is gaan ervaren. De kennismaking
met Plato tijdens de voorbereiding van zijn staatsexamen - Rijdes had eerst de
kweekschool voor onderwijzers afgewerkt - en zijn latere studie in de klassieke
talen in Leiden moeten hem een wereld hebben getoond, waarin het schone en
het goede samen gingen. Van de vreugde waarmee hij die harmonische wereld
heeft begroet leggen zijn novelle en roman een treffende getuigenis af. Dat hij in
zijn latere werk zich zo weinig op directe wijze met de Griekse filosoof heeft
beziggehouden, kan men daaruit verklaren dat hij voor zijn eigen ontwikkeling
Plato niet meer `nodig had'. Dat kondigt zich eigenlijk al aan in een passage in
Twee tegen een, die ik hier ter afronding citeer (p. 303):
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Er was niets dat hem (=Anderik) zijn rust kon ontnemen,
niets had meer haast. Plato lag ongeopend op zijn schrijftafel
- hij behoefde niet meer te zoeken naar een geluk, dat het
leven hem verrassend in den schoot wierp toen de vraag
erom stil was geworden in hem. In de jaren van zijn
eenzaamheid heeft hij uit Plato geput; maar de liefde
die hij in zichzelf ontdekte, en waarin hij blindelings
liefheeft, heeft hem Plato doen sluiten.

Bibliografische aantekeningen
De literatuur over Plato is onafzienbaar. Ik noem hier alleen enkele Nederlandse studies van
betekenis, die veelal uitvoerige bibliografieën beva tt en: J.D. Bierens de Haan, Plato's
levensleer, Haarlem 1954, tweede druk; G.J. de V ri es, Inleiding tot het denken van
Plato, Assen-Amsterdam 1957, derde druk; C.J. de Vogel, Plato: De filosoof van het
transcendente, Baarn 1968; Gerard Koolschijn, Het democratische beest, Amsterdam
1990. Voor het platonisme `door de eeuwen heen' zij men verwezen naar het beknopte,
maar informatierijke opstel Platonisme - Verleden en toekomst', in: Andreas Burnier,
Essays 1968-1985, Amsterdam 1985, pp. 326-346. Specifiek van belang voor Plato's
kunstopvattingen en de reusachtige invloed ervan is M.F. Fresco, Filosofie en kunst,
Assen-Maast ri cht 1988. In voorbereiding is: M.F. Fresco en R.Th. van der Paardt (ed.),
Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur, Groningen 1996.
Voor een overzicht van het werk van Rijdes zie mijn lemma in het Kritisch lit. lex. (febr.
1995), met opgave van p ri maire en secundaire literatuur. Dinaux schreef zijn recensie van
Het derde beeld en Twee tegen een in Haarlems Dagblad van 20 dec. 1947. Van
Leeuwen bundelde zijn recensie Dialogen over goed en kwaad in een roman' in De ivoren
toren, Bussum 1950, pp. 106-110. De bespreking van Twee tegen een door Van
Vri esland is te vinden in diens Onderzoek en vertoog, deel II, Amsterdam 1958, pp. 624626.
De novelle Het derde beeld is geciteerd naar de tweede druk, z.p. 1945. Gaat het om
Rijdes' personage, dan spel ik conform deze uitgave `Socrates', terwijl ik elders de spelling
`Socrates' gebruik.
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Het ontvouwen van de vruchtbaarheid der woorden...
Twee Spaanse Lucebert-vertalingen
Stella Linn (Groningen)
1. Inleiding

Onderzoek naar het vertaalproces is altijd problematisch, want in ruime mate
speculatief geweest. We weten nog steeds niet wat er nu precies in het hoofd
van een vertaler-in-actie gebeurt, en betwijfeld mag worden of we dat ooit te
weten komen. Dat neemt niet weg dat men daar wel, op allerlei manieren,
pogingen toe ondernomen heeft, en nog steeds onderneemt. Het recente
vertaalprocesgerichte onderzoek valt globaal uiteen in twee takken( 2). De ene,
met vertegenwoordigers als Honig en Kussmaul, Lorscher en Krings, is
psycholinguistisch georiënteerd. Deze onderzoekers bestuderen het vertaalproces
vaak in het kader van vreemde-taalverwerving en maken graag gebruik van zg.
talk-aloud-protocollen, waarbij de vertaler hardop uitspreekt wat er aan spontane
suggesties bij hem of haar opkomt. Hoewel deze onderzoekstechniek allerlei
nuttige gegevens oplevert omtrent zoek- en beslissingsstrategieën, blijft het toch
de vraag in hoeverre zo'n verbale weergave wel het, vermoedelijk toch meer
onbewust verlopende, vertaalproces reflecteert. De tweede tak, die wel de
`communicatieve richting' wordt genoemd( 3), gaat niet uit van de vertaler, maar
van diens `produkt': de vertaling. De vertaalde tekst wordt als basis genomen bij
de poging om inzicht te krijgen in de overwegingen, beslissingen en motieven
van de vertaler - het vertaalproces dus, als we dat in ruime zin opvatten(4). Zo
stellen twee prominente vertegenwoordigers van deze stroming, Hatim en
Mason, dat een vertaling gezien moet worden als "...a means of retracing the
pathways of the translator's decision-making procedures" (1990: 4)(5).

Deze tweede invalshoek vind ik het boeiendst: hoe zou je het vertaalproces
kunnen reconstrueren aan de hand van het eindprodukt, de vertaling zoals die
uiteindelijk op papier gekomen is? Nog interessanter wordt het als we over
gereviseerde versies van één en dezelfde vertaling beschikken, want daarmee
levert de vertaler als het ware kritiek op zijn eigen werk. Als onderzoeker zou je
aan de hand van die verschillende versies dan ook kunnen nagaan in welk
opzicht eerdere vertaalkeuzen in een volgend stadium gewijzigd zijn, en proberen
daar de redenen van te achterhalen. Dat is het doel van dit artikel, en daarbij
wordt gebruik gemaakt van twee Spaanse vertalingen van hetzelfde gedicht van
Lucebert door Francisco Carrasquer. De eerste vertaling werd vervaardigd voor
een algemene bloemlezing van Nederlandse poëzie in het Spaans, gepubliceerd
in 1971. Van hetzelfde gedicht werd voor een speciale Lucebert-bundel,
verschenen in 1978, een herziene vertaling opgenomen.
De methode die gehanteerd wordt, is een door mij ontworpen vergelijkingsmodel (zie Linn 1994), dat geïnspireerd is op het tekstanalysemodel van
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Leech & Short (1989). Ik heb het provisorisch `prioriteitenmodel' gedoopt,
omdat het de gelegenheid biedt om globaal na te trekken op welk vlak de
prioriteiten van de vertaler hebben gelegen. Zo kun je ermee verifiëren of in de
eerste plaats bijvoorbeeld het ritme van de brontekst is gehandhaafd, of dat
behoud van beeldspraak voorrang heeft gekregen, en welke aspecten aan die
primaire keuze of keuzen opgeofferd zijn. Op basis van de hiermee verkregen
gegevens kan verder onderzoek worden gedaan, bijv. naar de vraag of de ,
gemaakte keuzen stroken met wat de vertaler zich oorspronkelijk had voorgenomene', of naar wat de effecten van de aangebrachte veranderingen zijn.
Ik geef hieronder eerst een korte uiteenze tt ing van het gebruikte model. Dit
wordt vervolgens toegepast op het gedicht `Ik, de aarde en de vrouwen' van
Lucebert en op de twee Spaanse vertalingen hiervan door Francisco Carrasquer.
Van beide vertaalstrategieën wordt een typering gegeven. Tot slot doe ik een
poging om de verschillen tussen de twee versies te verklaren en zo het vertaalproces te reconstrueren.
2. Het `prioriteitenmodel'

Het achterliggende idee van dit model is dat je bij het vertalen nooit alle
elementen van de brontekst kunt behouden, maar altijd, meer of minder bewust,
moet kiezen wat je in ieder geval wilt overbrengen. Er vindt dus selectie plaats,
volgens een bepaalde hiërarchische ordening. Het model is nu bedoeld om, via
het systematisch afwerken van een lijst met aandachtspunten (`checklist') voor
een gedicht en de vertaling daarvan, zicht te krijgen op de prioriteiten die de
vertaler gesteld heeft.
De aandachtspunten zijn ondergebracht in een aantal linguistische categorieën
(semantisch, fonologisch e.d.). Eerst wordt gekeken in welke categorieën zich
bepaalde poëtische eigenschappen manifesteren, en dan in hoeverre de
kenmerken in origineel en vertaling met elkaar overeenkomen. Er zijn daarom
twee vragenlijsten: één voor het gedicht en de vertaling als zelfstandige tekst, en
één om ze met elkaar te vergelijken. De gegevens die met zo'n analyse
verkregen worden, zijn natuurlijk niet zaligmakend. Het is geen computer waar
een kant en klaar antwoord uit rolt. De belangrijkste fase komt dan ook daarna,
wanneer de resultaten door de onderzoeker worden geïnterpreteerd.
Hoe zien die `checklists' er nu uit? Er worden vijf categorieën onderscheiden:
formeel, fonologisch, semantisch, syntactisch en stilistisch m . Bij de eerste lijst,
bestemd voor de analyse van de vertaling en de brontekst, wordt een aantal
vragen gesteld over verschijnselen die zich kunnen voordoen en het effect dat ze
bewerkstelligen. Zo wordt bij het fonologisch niveau( 8) bijvoorbeeld gevraagd wat
voor klankeffecten er voorkomen, of er enjambement is, wat voor functie dat
dan heeft, en hoe het ritme is. Bij het semantisch niveau wordt onder meer
gevraagd: zijn er cultuurgebonden termen, met wat voor connotaties, zijn er
bepaalde woorden die als sleuteltermen fungeren, komen er ambigue termen
voor enz. Bij het syntactisch niveau wordt nagegaan of er parallelle structuren
zijn, wat voor verband die aangeven, of er syntactische afwijkingen voorkomen
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(bijv. inversie, agrammaticale constructies), en of er bijzonderheden zijn m.b.t.
spelling en interpunctie. Op die manier is het dus mogelijk de poëtische
kenmerken van bron- en doeltekst te inventariseren.
Met behulp van de tweede, vergelijkende lijst wordt vervolgens geverifieerd
in hoeverre de genoteerde kenmerken in origineel en vertaling overeenkomen.
Er wordt telkens gekeken naar de vraag of de brontekstelementen zijn
gereproduceerd (voor zover dat in de doeltaal mogelijk is) of niet, en naar het
effect van eventuele verschuivingen. Zo wordt bijv. in de formele categorie
gevraagd of typografische effecten zijn overgebracht, en zo niet, wat voor
gevolgen dat heeft voor de visuele indruk van het gedicht. Bij het stilistisch
niveau wordt onder meer geverifieerd of stijlfiguren (bijv. chiasme, personificatie)
als zodanig zijn overgekomen. Enzovoorts. Ook wordt steeds bekeken of zich
compensatie heeft voorgedaan: is een bepaald effect dat ergens is weggevallen,
op een andere plaats gecompenseerd, zodat het effect op tekstueel niveau toch
weer ongeveer gelijk is?
De methode hee ft , naast een kwantitatieve, een belangrijke kwalitatieve
component: het gaat om de literaire waarde van een bepaald linguïstisch
verschijnsel, niet om hoe vaak het in absolute zin voorkomt. Om de kenmerken
te kunnen `wegen' en interpreteren moeten ze na de puntsgewijze analyse in het
kader van de hele tekst beoordeeld worden. Het subjectieve element dat daardoor
onvermijdelijk aan de methode kleeft, wordt enigszins opgevangen doordat
systematisch toegelicht wordt hoe de onderzoeker te werk gaat.
3. Toepassing
Om het prioriteitenmodel te demonstreren, zal ik van één gedicht van Lucebert,
met de Spaanse vertalingen daarvan, alle aspecten beknopt behandelen. Dit
gedicht, `Ik, de aarde en de vrouwen', komt uit alfabel (eerste druk 1955) en is
onveranderd overgenomen in de verzamelde gedichten (1974). Het wordt hier
verder aangegeven met `0' (voor `origineel').
Van dit gedicht bestaan zoals gezegd twee vertalingen van Francisco
Carrasquer(9). De eerste vertaling (aangeduid als I) is afkomstig uit de grote
Antología de la poesía neerlandesa moderna (Barcelona, 1971), waarin
Lucebert te midden van tientallen andere Nederlandstalige dichters vertegenwoordigd is. De tweede vertaling (II) komt uit een geheel aan deze dichter
gewijde bloemlezing: Lucebert, Antología (Esplugas de Llobregat, 1978). Beide
Spaanse bundels zijn niet alleen vertaald, maar ook samengesteld en ingeleid
door Carrasquer, die voor zijn Nederlands-Spaanse vertaalwerk meermalen
bekroond werd(1o)
Eerst worden de vertalingen besproken. De gedachte hierachter is dat, als
het origineel het eerst aan de beurt komt, de neiging bestaat automatisch te
kijken naar verschillen tussen beide, terwijl bij deze aanpak de vertaling beter als
zelfstandige tekst uit de verf komt. Zo wordt ze in de doelcultuur tenslo tte
meestal gerecipieerd. Eerst dus vertaling I:
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I. Yo, la tierra y las mujeres

1. Tormentas de ira invocan mis poemas
2. Cortos pero con largas garras
3. El pecho en que en silencio los árboles confían
4. Se va a abrir para mi árbol de noticias
5.
6.
7.
8.

Ramajes como escalas al despliegue
De la fertilidad de las palabras
Mujeres me escucharon que me llaman
El roble enroblecedor de las mujeres

9. Y las mujeres cultivan la sabiduría con amor
10. Ellas traen el pan de la existencia
11. Yo el vino espumoso de la rebelión.

Hieronder volgt een le tterlijke vertaling ten behoeve van hen die het Spaans niet
machtig zijn:
Ik, de aarde en de vrouwen
1.
2.
3.
4.

Stormen van drift roepen mijn gedichten aan
Korte maar met lange klauwenu l)
De borst waarop in stilte de bomen vertrouwen
Zal opengaan voor mijn boom van berichten

5.
6.
7.
8.

Takken als (touw)ladders bij het ontvouwen
Van de vruchtbaarheid van de woorden
Vrouwen hebben mij aangehoord die mij noemen
De eikende [eikmakende] eik der vrouwen

9. En de vrouwen bebouwen [of: cultiveren] de wijsheid met liefde
10. Zij brengen het brood van het bestaan
11. Ik de schuimende wijn van de opstand.
In formeel opzicht is hier evident sprake van een gedicht, dat uit twee
kwatrijnen en één terzet bestaat.
Wat de klank betre ft , komen er in het Spaans nogal wat rijmeffecten voor.
In de verzen 3/4, 5/8 en 6/7 kan klinkerrijm worden geconstateerd; vers 10
rijmt nog, wellicht toevallig, met 1. Ook is er hier en daar binnenrijm: largas en
garras (2) en eventueel escalas met palabras en Ilaman (5/6/7). Verder klinkt
roble door in enroblecedor (8). Het gedicht maakt, ondanks de variatie in
metrum, een ritmische indruk. Alleen het eerste vers is uit dezelfde versvoeten
opgebouwd (vier amfibrachi, kort-lang-kort), maar verder is er steeds afwisseling
van voeten. Het aantal lettergrepen per vers varieert weinig: van 9 (vers 2) tot
14 (3).
In semantisch opzicht maakt het gedicht een vitale indruk. Dit komt door
kracht uitstralende woorden en woordgroepen als `stormen van drift', `klauwen',
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`bomen', `eik', `schuimende wijn' en `opstand'. Een aantal woorden behoort tot
dezelfde betekenisvelden, ook wel isotopieën genoemd. Zo hangen `bomen',
`boom (van berichten)', `takken', `eikende eik' en `bebouwen' samen. Via de
`berichten' van de `boom' (4) wordt er een dwarsverband gelegd met `gedichten'
(1) en `woorden' (6), en via `bebouwen' (9) met de `aarde' (uit de titel),
`vruchtbaarheid' (6), `brood' (10) en `wijn' (11). De term `vruchtbaarheid' speelt
een dubbelrol, want die hangt ook weer samen met `vrouwen' (7/8/9) en
liefde' (9). De begrippen `aarde' en `vrouwen' worden in de titel dan weer met
de ik-figuur verbonden. Er ontstaat op die manier een heel betekenisnetwerk,
waarin onder meer `vruchtbaarheid' en `gedicht' een nauwe relatie met elkaar
hebben( 12). Dit wordt nog versterkt door de drievoudige herhaling (ook een
fonologisch en syntactisch fenomeen) van `vrouwen' in de tweede en derde
strofe. Antoniemen zijn `korte' en lange' in vers 2, en in de laatste twee verzen
worden `zij' tegenover de `ik' geplaatst, waardoor ook `brood' - 'wijn' (een
christelijke referentie?) en `bestaan' - 'opstand' een licht contrasterend effect
krijgen. Een lexicale bijzonderheid is verder het neologisme enroblecedor
(`eikend'), dat zoals gezegd een echo-effect met roble (`eik') geeft.
Op syntactisch niveau valt op dat in het eerste vers een dubbelzinnigheid
voorkomt: `stormen van dri ft ' en `mijn gedichten' kunnen allebei zowel subject
als object van `aanroepen' zijn. Uiteraard hee ft dit ook consequenties op het
semantische vlak. In de tweede strofe komt enjambement voor (dit speelt ook
op fonologisch niveau). In vers 7 doet zich inversie voor: normaal gesproken
zou dit mujeres que me llaman el roble... me escucharon (vrouwen die mij de
eik noemen... hoorden mij aan) zijn, wat echter veel minder ritmisch zou
klinken. Qua interpunctie valt op dat de enige leestekens de komma na `ik' in de
titel en de punt aan het eind zijn; hoofdle tters komen aan het begin van elk vers
voor. Een syntactisch-stilistisch kenmerk is de elliptische vorm van het
laatste vers, waar de persoonsvorm `ik (breng)' impliciet is gelaten; ook het
ontbreken van een lidwoord vóór `vrouwen' (7) heeft in het Spaans iets elliptisch.
Stilisti sche bijzonderheden zijn de personificaties in de eerste strofe: `bomen
vertrouwen' , `stormen van dri ft (wanneer dit als onderwerp wordt opgevat)
roepen aan', `de borst... zal opengaan', `gedichten' hebben `klauwen'. Impliciet
wordt de `ik' met een eik vergeleken. Ook komt er nogal wat beeldspraak voor:
het metonymische `vertrouwen in een borst' (3), `de vruchtbaarheid der woorden'
(6), verder `boom van berichten' (4), `het brood van het bestaan' (10), `de
schuimende wijn van de opstand' (11), en, met een expliciet vergelijkend
element, `takken als ladders' (5). Deze hangen grotendeels samen met de eerder
genoemde isotopieën m.b.t. bomen, taal en vruchtbaarheid. De verspringing
van `vrouwen' van begin naar eind en weer naar het begin van een versregel (7/
8/9), een krachtig cohesie-bewerkstelligend stijleffect, wordt wel anadiplose of
complexio genoemd.
Kort samengevat:
formeel niveau: poëtische vorm: twee kwatrijnen + één terzet;
fonologisch niveau: diverse rijmeffecten: klinker- en binnenrijm; echo; ritmische
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indruk, gevarieerd metrum; enjambement;
semantisch niveau: met kracht of agressie geassocieerde woorden, onderling
samenhangende betekenisvelden, herhaling, antoniemen, lx neologisme;
syntactisch niveau: lx dubbelzinnigheid, inversie, enjambement, ellips;
stijlniveau: verschillende personificaties, beeldspraak, metonymie; lx anadiplose.
Nu volgt de tweede vertaling van Carrasquer, die in 1978, zeven jaar na de
eerste, werd gepubliceerd:
II. yo, la tierra y las mujeres
1.
2.
3.
4.

tormenta de iracundas plegarias mis poemas
cortos pero con largas garras de malicias
el pecho al que los árboles conf Ian sus problemas
sin hablar se va a abrir para mi árbol de noticias

5.
6.
7.
8.

ramas como escaleras con que desenvolver
los pliegues de la fecundidad de las palabras
las mujeres que me han ido escuchando con gran fe
roble enroblecedor de la mujer me llaman

9. y las mujeres cultivan la sabiduría con amor
10. elfas ponen el pan de la existencia
11. y yo el vino fermento de la rebelión

Een letterlijke vertaling:
ik, de aarde en de vrouwen
1.
2.
3.
4.

storm van driftige gebeden [of: smeekbeden] mijn gedichten
korte maar met lange klauwen van achterdocht
de borst waaraan de bomen hun problemen toevertrouwen
zonder spreken zal (hij) opengaan voor mijn boom van berichten

5. takken als trappen [waarmee —>1 om te ontvouwen
6. de vouwen [of: plooien] van de vruchtbaarheid van de woorden
7. de vrouwen die mij (steeds) hebben aangehoord met groot vertrouwen
[of: geloof]
8. eikende eik van de vrouw noemen ze mij
9. en de vrouwen bebouwen [of: cultiveren] de wijsheid met liefde
10. zij leveren het brood van het bestaan
11. en ik de wijn gist van de opstand
Om niet te zeer in herhaling te vervallen, signaleer ik hier alleen de voornaamste
verschillen met de eerste versie (I)(13).
In formeel opzicht komen I en II overeen.
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Fonologisch gezien valt op dat in II veel alliteraties voorkomen. Vooral
p-klanken zijn favoriet: plegarias-poemas, pecho-problemas, pliegues-palabras
en ponen el pan (in plaats van het gewonere traen el pan). Ook rijmt het
sterker: de eerste strofe heeft nu, in een schema abab, volrijm in plaats van
klinker- of eindrijm. Het gedicht is uitgedijd: de versregels variëren nu van 11 tot
17 lettergrepen, de meeste tellen er 13 of 14. Het leest iets minder ritmisch
dan I.
Semantische verschuivingen zijn vooral de toevoegingen in II. Die zorgen
ervoor dat II in zijn geheel wijdlopiger, minder geconcentreerd (en daardoor
minder poëtisch) dan I is. Dat vinden ook enkele door mij geraadpleegde native
speakers, die zonder aarzeling I als `meest poëtische vertaling' bestempelen. Zo
is in vers 2 `van achterdocht' toegevoegd en in 3 het clichématige `hun
problemen', en in de tweede strofe de (in I impliciete) `vouwen/plooien' en `met
groot vertrouwen'. Overigens zorgt de toevoeging van pliegues, de `plooien van
de vruchtbaarheid' die worden opengevouwen, ook voor een expliciete verwijzing naar de vrouwelijke anatomie, die in I veel implicieter was. Ook de
toevoeging van y (`en') aan het begin van het laatste vers maakt een minder
compact effect dan de constructie in I. `Gist' (11) is, als katalysator van opstand,
daarentegen krachtiger dan het veel minder treffende 'schuimend'. De esca las
in vers 5, die iets als `touwladders' oproepen, zijn nu gewone escaleras,
trappen, geworden.
Op syntactisch niveau valt op dat de dubbelzinnigheid in vers 1 is
weggevallen. Daarvoor in de plaats is een metafoor gekomen. Wel is, ter
compensatie wellicht, een andere dubbelzinnigheid ingevoerd, de apokoinouconstructie `zonder (te) spreken' in vers 4, die zowel bij het voorafgaande
`toevertrouwen' als het volgende `opengaan' gelezen kan worden. In vers 7 is de
pretérito def inido( 14) in escucharon vervangen door de wijdlopige perifrastische
constructie han ido escuchando. Het semantisch effect hiervan is dat de
eerste handeling als afgesloten wordt gepresenteerd, terwijl in de tweede het
duratieve aspect van het aanhoren wordt benadrukt (vandaar de suggestie om
met `steeds' te vertalen). Wat interpunctie en het gebruik van hoofdletters betreft
- dit valt ook onder de formele categorie te rangschikken -, valt op dat beide in
II geheel afwezig zijn. De herhaling van `vrouwen' in de verzen 7, 8 en 9 is iets
verzwakt, doordat één keer (in 8) voor de enkelvoudsvorm la m u jer is gekozen.
Bovendien hebben de vrouwen in I een meer geprononceerde plaats: één keer
aan het begin, één keer aan het eind van een vers.
Stilistisch opvallend is dat in vers 1, zoals al genoemd onder syntaxis, een
metafoor is ingevoegd. Verder is de anadiplose van `vrouwen' afgezwakt, er is
nu nog slechts sprake van een anafoor (herhaling aan het begin van een
versregel).
Kort samengevat:
formeel: zie I;
fonologisch: veel rijm (meer dan in I), extra alliteratie, iets minder ritmisch;
semantisch: betekenisnetwerk als in I; toevoegingen, waardoor eenmaal een
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erotische connotatie ontstaat; meer cliché-taalgebruik; op één plaats daarentegen
een sterker beeld;
syntactisch: zie I; wegvallen van een dubbelzinnigheid is mogelijkerwijs
gecompenseerd door een apokoinou; inversie is vervallen; interpunctie en
hoofdle tt ers ontbreken;
stilistisch: personificaties en beeldspraak als in I; extra metafoor; wegvallen
anadiplose; anafoor.
Dan komen we nu aan bij het oorspronkelijke gedicht (`0') van Lucebert:
0. ik, de aarde en de vrouwen
1.
2.
3.
4.

storm van driftig bidden mijn gedichten
kort maar met lange klauwen
de borst waarop bomen in stilte vertrouwen
gaat open voor mijn boom van berichten

5.
6.
7.
8.

takken als ladders voor het ontvouwen
van de vruchtbaarheid der woorden
de vrouwen die mij aanhoorden
noemen mij de ijkende eik voor vrouwen

9. en vrouwen bebouwen de wijsheid met liefde
10. zij brengen het brood vant bestand
11. ik de wijn van de opstand
Formeel is ook hier sprake van een gedicht in twee kwatrijnen en één terzet.
Wat de klankeigenschappen betreft, zijn er allerlei rijmeffecten aan te
wijzen. Het gedicht heeft een strak rijmschema: abba bccb dee. In de eerste
strofe komt een hoge i-frequentie voor: driftig-bidden-gedichten; stilte-berichten.
Alliteratie vinden we in kort-klauwen (2) en borst-bomen-boom-berichten (3/4),
en in de tweede strofe in ontvouwen-vruchtbaarheid-vrouwen. In de derde strofe
allitereren bebouwen-brengen-brood-bestand en wijsheid-wijn. Binnenrijm, dat
een soort echo-effect bewerkstelligt, vinden we in de eerste strofe: open-bomenboom; in de tweede: takken-ladders, ontvouwen-vrouwen (2x), ijkende-eik
(waarmee natuurlijk ook een semantisch verband gelegd wordt( 15 )); en in de
derde strofe, een herneming van de -ouwen in vers 2: vrouwen-bebouwen. Ook
0 is, net als I en II, metrisch gevarieerd. Opvallend is dat het laatste vers, met
het tweede, korter is dan de andere (7 syllaben), waardoor een abruptheid
ontstaat die goed past bij de 'opstand'.
In semantisch opzicht zien we ook hier een heel netwerk van samenhangende betekenisrelaties. Een semantisch-fonologische bijzonderheid doet
zich voor in de laatste strofe, waar `bestand' en `opstand' met elkaar gecontrasteerd worden en zo een verrassende klankcorrespondentie krijgen. Ook de
`ijkende eik' in vers 8 is semantisch, fonologisch en stilistisch (nl. als
personificatie) opmerkelijk.
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Syntactisch ambigu zijn de eerste twee verzen: op het eerste gezicht kun je
`bidden' als persoonsvorm opvatten, met `mijn gedichten' als onderwerp en
`kort' als bijwoord bij `bidden'. Deze interpretatie blijkt bij het verder lezen echter
onwaarschijnlijk. Op syntactisch-fonologisch vlak is ook hier een enjambement
te vermelden (5/6). Interpunctie ontbreekt volledig, evenals hoofdle tters; dit is
ook als een formeel aspect te zien. Orthografisch aandach tt rekkend is `vant'
(10), dat indruist tegen de conventie.
Stilistische kenmerken zijn de frequente personificaties en vergelijkingen,
die ook een semantische component hebben. In 7/8/9 komt een anadiplose
voor.
4. Vergelijking
Wat valt er nu op als we de vertalingen met de originele tekst gaan vergelijken?
In formeel aspect zijn er nauwelijks verrassingen, hoogstens dat het bondige
laatste vers in de vertalingen is uitgedijd, zodat de verslengte daar homogener is.
Hiermee valt wel het contrasteffect met de andere verzen weg.
Wat de klank betre ft , in alle drie de versies komen frequente klankeffecten voor,
waarbij opvalt dat alliteratie in II een belangrijker rol speelt dan in I. De schrille iklanken uit de eerste strofe van 0 zijn in het Spaans niet overgekomen misschien is de dominante /p/ in II als klankcompensatie daarvoor bedoeld? De
metrische onregelmatigheid en va riatie komen bij 0, I en II goeddeels overeen.
Wel heeft 0 een strakker rijmschema dan I en II.
Op semantisch vlak is te noteren dat de isotopieën uit 0 in I en II gehandhaafd zijn. Er komen ook verschuivingen voor. In I is `bidden' in vers 1
geïnterpreteerd als werkwoord - een bij nader inzien niet goed houdbare lezing -, waardoor een semantisch-syntactische dubbelzinnigheid ontstaat. In II
is deze interpretatie gecorrigeerd, en blij ft de metafoor van 0 behouden. Een
lexicale verschuiving is de vertaling van `bestand' in vers 10: beide keren is dit
met existencia (in plaats van het te verwachten tregua) weergegeven. Het is
mogelijk dat Carrasquer dit `bestand', naar analogie van `staan'-'stand', hee ft
opgevat als substantivering van het werkwoord 'bestaan'. De consequentie van
deze weinig steekhoudende interpretatie is dat de semantische en fonologische
link die met `bestand' en `opstand' wordt gecreëerd, in het Spaans vrijwel
wegvalt. Een fraaie vondst lijkt mij het ambigue cultivan in vers 9, dat behalve
de agrarische betekenis `bebouwen' ook de ruimere strekking `cultiveren' hee ft .
Dit zou eventueel als compensatie kunnen gelden voor het verlies van een
betekenisaspect van `ijken' (8). Voor de woordspeling `ijkende eik', die zowel
een fonologisch als een semantisch equivalente vertaling toelaat, is beide
keren voor het laatste gekozen. Het Spaans biedt op dit punt niet dezelfde
mogelijkheid als het Nederlands (`ijken' zou qua betekenis met calibrar
overeenkomen), maar deze optie benadert wel het ideaal: in enroblecedor
wordt de klank van roble mooi hernomen. Een pluspunt is bovendien dat deze
nieuwe combinatie ook in het Spaans een nieuw woord oplevert.
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Wat in II ten opzichte van I en 0 op dit gebied het meest in het oog springt, is de
toevoeging van lexicale elementen, die kennelijk door het streven naar rijm is
ingegeven. Zo is in vers 2 de stoplap de malicias (`van achterdocht') toegevoegd, die semantisch ongemotiveerd is, maar waardoor wel volrijm met
noticias (4) ontstaat. Ook in vers 3 is een rijmmaker toegevoegd: problemas
met poemas (1). De metonymie is nu clichématiger dan in I: `problemen
toevertrouwen aan een borst' in plaats van het compacte `vertrouwen op een
borst'. In vers 5 is het wijdlopige con que desenvolver (`om te ontvouwen')
opgenomen en in 7 con gran Ie (`met groot vertrouwen'), dat semantisch
ongegrond is maar, door de e in de laatste lettergreep, wel halfrijm bewerkstelligt
met vers 5. Vermoedelijk veroorzaakt die keuze voor het rijm makende werkwoord
desenvolver in 5 op zijn beurt de toevoeging van pliegues (`plooien') in het
volgende vers, want zonder die schakel loopt de combinatie met fecundidad
niet zo soepel in het Spaans. Hierdoor ontstaat echter ook een expliciete
erotische connotatie, waar die in 0 en I verborgen was. Een laatste rijmmotief
verschaft de keuze voor het met pan allitererende werkwoord poner (vers 10),
in plaats van het gebruikelijker traer van I. In het laatste vers is in II y (`en')
toegevoegd, een lichte verschuiving ten opzichte van 0 en I, waardoor de
overgang tussen de beide laatste verzen iets minder abrupt verloopt. Kennelijk
heeft de vertaler ook de behoefte gehad om de metafoor `wijn van de opstand'
in het Spaans wat soepeler te laten verlopen door een tussenschakel in te
voegen. Volgens mijn Spaanstalige informanten was dit niet echt nodig, maar
als het dan toch gebeurt, is fermento (`gist') in II een duidelijk gelukkiger lexicale
keuze dan espumoso (`schuimend').
Over de behalve semantisch ook syntactisch interessante ambiguïteit in
vers 1 hebben we het al gehad. Een syntactische en formele bijzonderheid is
dat de in I aanwezige hoofdletters en leestekens in II verdwenen zijn. Hiermee is
de eerdere normalisering ten opzichte van 0 ongedaan gemaaktuo. Verder is
vermeldenswaardig dat het orthografisch eigenzinnige `vant' in geen van beide
vertalingen gereproduceerd is. Waarschijnlijk zou een analoge inbreuk op de
norm (het aaneenschrijven van de en la) niet begrepen worden door een Spaans
publiek, dat niet bekend is met subversieve spelling, en als drukfout opgevat
wordend'). Het enjambement in 5/6 (ook een fonologisch aspect) is in beide
vertalingen wel gehandhaafd. Opmerkelijk is verder dat de verzen 7/8 in de
brontekst grammaticaal correct lopen, maar in zowel I als II met een afwijking
vertaald worden: in I is het betrekkelijk voornaamwoord que na het werkwoord
geplaatst in plaats van direct na het onderwerp, en in II is me llaman (`noemen
ze mij') helemaal achteraan vers 8 geplaatst, wat ook enigszins geforceerd
aandoet. Dit is kennelijk gedaan om redenen van rijm (pa labras-lla man) en
ritme, maar het kan tegelijkertijd een poging tot compensatie zijn van bijv. de
syntactische vreemdheid van de eerste verzen van 0.
Wat de stilistische effecten betreft, kan genoteerd worden dat de beeldspraak en personificaties van 0 goeddeels gehandhaafd zijn. De vergelijking
`storm'-'gedichten' (vers 1) was in I weggevallen, maar in II weer hersteld.
Verder spelen de vrouwen in 0 en I een markantere rol dan in II, waar ze een
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minder significante positie in het vers innemen en niet in hun geheel herhaald
worden.
Met behulp van de bovenstaande gegevens kunnen de vertaalstrategieën in I en
II ten opzichte van het origineel als volgt schematisch worden getypeerd:
Formeel

Fonologisch Semantisch Syntactisch

Stilistisch

I.

+

±

+

+

+

II.

+

+

±

+

+

Het zal duidelijk zijn dat er geen sprake is van een radicaal andere koers in de
tweede vertaling. Er heeft in de loop van het vertaalproces echter wel een forse
accentverschuiving plaatsgevonden: de prioriteit is meer op het reproduceren
van klankeffecten komen te liggen, wat met name een aantal semantische
verschuivingen tot gevolg heeft gehad. Deze zijn vooral veroorzaakt door
toevoegingen, nodig om rijm te verkrijgen. Het gedicht boet hierdoor aan
kernachtigheid in. Ook de opmerkelijke plaatsing en herhaling van `vrouwen' is
in II gedeeltelijk opgeofferd ter wille van het rijm. In één geval (`bidden') is een
onhoudbare interpretatie bijgesteld, in een ander (`bestand') is deze in de
vertaling gehandhaafd; dit laatste heeft m.i. echter nauwelijks consequenties
voor de tekst als geheel.
Voor de verbetering van de eerste `vertaalfout' (de interpretatie van `bidden')
zijn diverse mogelijke oorzaken aan te wijzen. Carrasquer woonde in Nederland
en zijn kennis van onze taal was, zeven jaar na de publikatie van zijn grote
Antología de poesía neerlandesa moderna (1971), natuurlijk toegenomen.
Verder heeft hij de meeste vertalingen uit die Antología voor de speciale
Lucebert-bloemlezing zo te zien zorgvuldig gereviseerd, en kan hij daarbij deze
onwaarschijnlijkheid hebben ontdekt. En tot slot is het ook mogelijk dat de hulp
van zijn in Nederland opgegroeide zoon Miguel, die hij in het voorwoord van zijn
Lucebert-bundel bedankt (1978: 45), hierbij een rol heeft gespeeld1).
Eerder (Linn 1994) ben ik ingegaan op de vertaalopvattingen van Carrasquer,
volgens welke behoud van `muziek' de voorkeur geniet boven behoud van
letterlijkheid'(19). Dit principe blijkt ook hier in de praktijk gebracht te zijn.
Vooralsnog lijkt daarom de hypothese gewettigd dat Carrasquer, althans in het
geval van een min of meer `klassiek' ogend gedicht als brontekst, een fraai
klinkende, poëtisch effectvolle vertaling laat prevaleren boven semantische
trouw. Of deze hypothese voor een groter corpus van zijn vertalingen geldt, is
een vraag die ik in een volgend stuk hoop uit te werken. Want, om een andere
Lucebert-vorser (Cornets de Groot 1967: 169) te citeren: "Zetten we dus
gewoon ons ongelofelijk saaie onderzoek voort!"
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Noten
(1)

Ik neem hier 1980 als, enigszins arbritraire, grens. Oudere studies als die van Eugene
Nida en Ji"rí Levy worden dus buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor de ideeën
van James S. Holmes over het vertaalproces, die uiteengezet zijn in het artikel
'Describing Literary Transla ti ons: Models and Methods' (opgenomen in Translated!
(1988), maar oorspronkelijk verschenen in 1976).

(2)

Ik volg hier de indeling van Van Leuven-Zwart (1992), hoofdstuk 6.

(3)

Dit vanwege de nadruk die Hatim & Mason (1990) leggen op het vertalen als
`communicatieve daad'.

(4)

Van Leuven-Zwart merkt in dit verband op dat Hatim & Mason in feite "een
beschrijvingsapparaat [leveren] voor het vertaalprodukt met behulp waarvan hypothesen
over het vertaalproces kunnen worden geformuleerd" (1992: 107).

(5)

Hatim & Mason ri chten zich echter, vanuit een semiotische inspira ti e, vooral op
interculturele verschillen tussen prozateksten en de vertaling daarvan. Omdat deze
benade ring niet relevant is voor mijn onderzoek, ga ik daar verder niet op in.

(6)

Dit is gedaan in Linn (1994), waarbij de strategie die twee vertalers in een gedicht van
J.C. Bloem hanteerden, teruggekoppeld werd naar hun opva ttingen over het vertalen.

(7)

Deze scheiding is uiteraard niet absoluut: een aantal kenmerken kan in meer dan een
catego ri e worden ondergebracht.

(8)

Tot het, ruim opgeva tte, fonologisch niveau worden hier ook fonetische aspecten
gerekend.

(9)

Waarom vertalingen van Lucebert? Omdat Carrasquer daar, naar eigen zeggen (zie
interview met Hohberger, 1990) de meeste moeite mee hee ft gehad. Ik was benieuwd
wat een vertaler die `zijn' dichter als "haast onvertaalbaar" bestempelt, maar hierdoor
kennelijk juist wordt uitgedaagd, zou klaarspelen.

(3) Zo kreeg hij in 1960 de Nijhoffprijs voor zijn Antología de poetas holandeses
contemporáneos (Mad ri d, 1958) en in 1963 de Belgische Staatsp rijs voor vertaalde
letterkunde.
Deze bepaling hoort in het Spaans gramma ti caal gezien bij `gedichten', niet bij
`stormen'. Dit geldt ook voor dit vers in vertaling II.
(12)Een diepgravende interpretatie van het gedicht valt buiten het bestek van dit artikel.
Anja de Feijter werpt in haar proefsch rift (1994) echter een interessant nieuw licht op
Luceberts vroege gedichten, die zij kabbalis ti sch interpreteert. Zij wijst herhaaldelijk op
het, wellicht ook hier te leggen, verband tussen de schepping van mensen en woorden.
(13)Dit is methodologisch minder zuiver, omdat het ri sico dreigt dat door zo'n op verschillen
ge richte aanpak de kwaliteiten van de doeltekst ondersneeuwen. Ik laat hier echter de
leesbaarheid prevaleren.
(14)Eén van de twee verleden tijden in het Spaans; de andere is de pretérito imperfecto.
(15)Cornets de Groot wijst herhaaldelijk (o.a. Lucebert 1968: 29) op het s tijlmiddel
`paronomasie' bij Lucebert: een woordspeling die berust op het bijeenplaatsen van nietbetekenisverwante woorden die qua klank, schriftbeeld of beide sterk op elkaar lijken,
zodat de lezer ertoe gebracht wordt om ook een semantische link te leggen.
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(16)Een andere mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat Carrasquer zich voor de twee
vertalingen gebaseerd had op verschillende Nederlandse tekstedities met een onderling
afwijkend zetsel, en dan zou deze verschuiving hem natuurlijk niet aan te rekenen zijn.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit echter niet het geval.
(17)Cornets de Groot vat Luceberts spellingsafwijkingen op als een persiflage op correct
taalgebruik (1968: 25). Dat element gaat in de Spaanse vertalingen dan verloren.
(18)Ook in een interview dat ik met Carrasquer had, verklaarde deze dat hij bij het vertalen
regelmatig een beroep deed op de talenkennis van zijn in Nederland opgegroeide
kinderen (Linn 1995: 19).
(19)Vermeldenswaardig is dat de bekende Duitse Lucebert-vertaler Ludwig Kunz (die voor
zijn poëzievertalingen in 1965 de Nijhoff prijs kreeg) dezelfde prioriteiten als Carrasquer
lijkt te koesteren: "Maar belangrijker dan het bureaucratisch handhaven van het
letterlijke woord is het overbrengen van de werkelijke zin die de auteur heeft bezield,
de poging om de vorm, de klank en het ritme van de versregel vast te houden."
(Geciteerd in Van taal tot taal 9 (1965): 53.)
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Basisprincipes van de cognitieve linguïstiek
René Dirven (Duisburg)

1. Van menselijke ervaring naar begrippen en naar taal

1.1. Zien en begrijpen
De cognitieve linguïstiek is een nieuw paradigma in de taalwetenschap dat, in
tegenstelling tot het structuralisme en de generatieve grammatica, de taal niet
als een autonoom, in-zich-zelf gekeerd tekensysteem ziet. Integendeel, de
cognitieve linguistiek wil een beschrijvingsmodel ontwikkelen dat een verband
legt tussen taal, de perceptie van onze ervaringen in de wereld, onze hele
cognitie en ons begrippensysteem. In zoverre sluit de cognitieve grammatica
ook weer aan bij vroegere tradities zoals de pogingen van Sapir en Whorf, die
het verband tussen taal en cultureel bepaalde denkcategorieën onderzochten, en
ook met de vroegere filologische traditie die dit verband tussen taal, cultuur en
de begripswereld op het spoor wilde komen. Wel is de cognitieve grammatica
dankzij een aantal uitzuiveringen en de betere methodes van het structuralisme
of generativisme nu beter gewapend om de draad met de "cognitief ingestelde"
traditie van de taalwetenschap weer op te nemen en het weefsel van de
begripswereld en zijn weerslag in een taalsysteem te ontrafelen. Daarbij wordt
uitgegaan van de vaststelling dat alle mensen op grond van hun identieke
lichamelijke constitutie en hun grotendeels gelijkaardige fysische omgeving,
dezelfde fundamentele ervaringen hebben en van daaruit hun denk- en taalwereld
opgebouwd hebben. We hebben allemaal benen om ons te bewegen, handen
om te grijpen, ogen om te zien, we moeten regelmatig eten en drinken, we zijn
allen onderworpen aan de wetten van de zwaartekracht enz. Het ligt dan ook
voor de hand ervan uit te gaan dat al deze fysische, ruimtelijke ervaringen een
rol spelen en gespeeld hebben bij het totstandkomen van ons begrippensysteem,
dus ons denken en onze taal.
Een voorbeeld uit ons dagelijks leven kan die invloed van onze lichamelijke
ervaring op ons zien en denken verduidelijken. Als we door de straten lopen, is
het alsof onze perceptie een geleidelijke verplaatsing van de huizen, de voortuintjes
en lantaarnpalen in de straat registreert. We zien dit zich verplaatsen van de
dingen om ons heen automatisch als het resultaat van onze eigen voortbeweging
door de ruimte. Maar dit "zien" we met onze geest, niet met onze ogen. Het
beeld dat op ons netvlies geprojecteerd wordt, geeft ons immers geen informatie
over de oorzaken van al die verplaatsingen. Onze eeuwenoude ervaring zegt ons
echter dat de "waargenomen" verplaatsingen op twee manieren ontstaan: ofwel
bewegen de dingen terwijl wij stilstaan, ofwel bewegen wijzelf terwijl de dingen
stilstaan. Daarom juist hebben we zo'n gek gevoel als we in een tredmolen
lopen: daar bewegen beide. Zo ontstaat dus de interpretatie van het beeld op
ons netvlies steeds als een gevolg van onze eigen beweging of van die van de
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dingen rondom ons en dit is nu een automatisch proces geworden.
Het fundamentele onderscheid tussen deze twee soorten van beweging ligt
ook weerspiegeld in de structuur van het Nederlands en van de meeste talen in
de wereld: als we zelf bewegen, beschrijven we dit meestal met gaan ; voor de
mensen of dingen die rondom ons bewegen, gebruiken we vooral komen.
Een van de basisprincipes van de cognitieve grammatica is, dat grammaticale
categorieën en structuren nooit louter vormverschijnselen zijn, maar dat ze altijd
een betekenis hebben. De betekenissen van de grammaticale en lexicale vormen
zijn geworteld in onze begripswereld en in onze primaire ervaringen.
1.2. Begripscategorieën
1.2.1. Definitie
Categoriseren doen we als we een heel aantal ervaringen in één begrip of begripscategorie samenvatten. Begripscategorieën hebben slechts zin als ze duidelijk
genoeg verschillen van andere begripscategorieën. Zo is het begrip "nacht"
slechts zinvol in onderscheid of tegenstelling met het begrip "dag" . Dus "categoriseren" betekent begripsonderscheid maken. Vele, maar lang niet alle
begripscategorieën krijgen een talige uitdrukkingsvorm. Die talige vormen maken
het ons mogelijk onze ervaringen inzake de wereld te ordenen en erover te
communiceren. De meeste taalvormen zijn woorden, maar niet allemaal; ook de
grammatica speelt een belangrijke rol in onze begripsvorming. Meestal drukken
de grammaticale vormen zeer algemene en in alle concrete dingen of situaties
terugkerende aspecten uit. Zo maken we bij de dingen om ons heen voortdurend
een onderscheid tussen eenheden die heel scherp van elkaar onderscheiden zijn
met duidelijke grenzen en andere dingen die geen scherpe grenzen hebben. Zo
worden boeken, honden en auto's als iets "afgebakends" gezien, maar goud,
water en lucht als iets dat "niet-afgebakend" is. De grammatica van heel wat
talen, ook die van het Nederlands, weerspiegelt dit conceptuele verschil tussen
voorwerpen en substanties in het grammaticale verschil tussen voorwerpsnamen
en stofnamen. Voorwerpsnamen duiden een eenheid aan en kunnen bijgevolg
een meervoud krijgen; stofnamen duiden een substantie aan en krijgen geen
meervoud. Het verschil tussen deze twee categorieën wordt echter niet bepaald
door een objectieve maatstaf, maar door de interesses van de mensen. Zo is
voor een goudzoeker het kleinste klompje goud een afgebakende en individuele
eenheid, dus een voorwerp. Maar meestal vindt hij op de bodem van zijn zeefje
maar uiterst kleine stofdeeltjes goud die dan ook volledig waardeloos zijn. Dit is
voor hem geen voorwerp meer, maar eerder een substantie, die hij stofgoud of
goudpoeder noemt. Het onderscheid tussen een goudklompje en goudpoeder
komt dus niet uit de werkelijkheid, maar uit de geest van de mens, net zoals de
oorzaak van de beweging der dingen. Goud heeft dus vele verschijningsvormen
en ergens op het begipscontinuum maken wij begripsonderscheidingen zoals
tussen afgebakende voorwerpen en niet-afgebakende substanties die we dan
grammaticaal in voorwerpsnamen en stofnamen "vertalen".
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1.2.2. Hiërarchie in de begripswereld
Begripscategorieën kunnen op verschillende manieren met elkaar in verband
gebracht worden, b.v. als synoniemen, als antoniemen, als zijnde verwant op
temporeel of op causaal vlak enz. De meeste begripscategorieën zijn ook
hiërarchisch geordend: zo vormen "voertuigen", "auto's" en verschillende types
auto's, zoals personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, sportwagens een
onderlinge conceptuele hiërarchie. Als in zo'n conceptuele hiërarchie de lagere
categorieën samen een bepaald type in een hogere categorie vormen, dan
hebben we een taxonomie, b.v. sportwagens, vrachtwagens enz. vormen de
hogere categorie "auto". Zulke taxonomieën komen dus niet . alleen in de
planten- of dierenwereld voor, maar ons hele begripssysteem zit er vol van. Een
taxonomisch systeem kan uit vele niveaus bestaan, maar meestal toch uit
minstens drie, nl. de bovenklasse, de basisklasse, en de onderklasse, zoals in
Tabel 1:
bovenklasse

basisklasse

onderklasse

voertuig

trein

fiets

auto

vliegtuig

boot enz.

personenauto vrachtwagen bestelauto postauto

Tabel 1: taxonomie van begripscategorieën
Deze taxonomische hiërarchie kan dus steeds verder gespecificeerd worden. Zo
hebben we onder personenauto's allerlei verdere onderklassen zoals Peugeots,
Fiesta's, Passats, Golfs, enz.
Elk van deze niveaus beantwoordt ook aan een specifieke communicatieve
behoefte: zo spreken politie- en verkeersdiensten eerder in algemenere klassen,
b.v. van zoveel voertuigen per uur op de autoweg; in de gewone, dagelijkse
omgang gebruiken we bij voorkeur de basisklasse, b.v. Zou ik je auto eens
mogen lenen?, maar voor meer gespecialiseerde communicatie zoals in de
garage hebben we eerder behoe ft e aan al de specifieke niveaus uit de onderklassen.
Een heel andere vorm van conceptuele hiërarchie, naast deze taxonomische
hiërarchie, bestaat in "de-deel-van het geheel"-relatie tussen de begrippen, wat
ook als partonomie bekend staat. Zo heeft een auto vele onderdelen: banden,
carrosserie, wielen, motor, koffer, ruiten, stuur enz. Toch spreken we niet voortdurend over die onderdelen, maar over de hele auto als we toch maar een deel
ervan bedoelen: Leg het maar in de auto kan zowel de kofferruimte als de
binnenruimte betekenen; we wassen de auto, maar bedoelen de carrosserie.
Zo'n hiërarchie in de begripswereld vinden we niet alleen in het lexicon terug
maar ook in de grammatica, b.v. in het referentiesysteem of in de tekst-
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cohesieverschijnselen.
Bovendien zijn de begripscategorieën niet alleen op de verticale as als
hiërarchieën gestructureerd, maar ook nog eens op een ho rizontale manier. Dit
is het fenomeen van de prototypes en de andere, minder typische vertegenwoordigers in elke categorie.
1.3. Prototypes
Elke begripscategorie, b.v. "voertuig", "vogel" of "gereedschap" bevat gewoonlijk
verschillende leden. Zo bestaat de categorie "meubelen" uit leden zoals een
tafel, een stoel, een bankstel, een kast, een salontafeltje, een klok, een t.v.toestel, een hi-fi-toren, een platenrek, eventueel zelfs een piano of een
asbak(staander).
Maar ondanks deze grote tolerantie voor mogelijke kandidaten van een
begripscategorie als "meubelen", is het voor proefpersonen van welke cultuurof taalachtergrond dan ook toch ook heel duidelijk dat er een onderscheid
gemaakt wordt tussen heel typische vertegenwoordigers van een categorie
(zo al s tafels, stoelen en kasten) en iets minder prototypische vertegenwoordigers
(zoals bankstellen of salontafels) en zelfs marginale vertegenwoordigers (zoals
piano's of asbakken). Dit betekent dus dat lidmaatschap van een begripscategorie
niet alleen een kwestie is van ja of nee, maar evenzeer van "hoeveel" kenmerken
van die categorie een bepaalde subcategorie bezit. In het geval van meubelen
zijn kenmerken zoals "gemaakt van hout", voor praktische doeleinden zoals
"om aan te werken, eten, schrijven" of "om op te zi tten" of "om in te slapen"
van doorslaggevend belang. Dit wil dus zeggen dat ook prototypische en
geleidelijk minder typische vertegenwoordigers van een catego rie bepaald worden
op grond van functionele en cognitieve criteria en niet op grond van zuiver
rationele of logische criteria. Dus is lidmaatschap van een begripscategorie niet
alleen een zaak van al of niet aanwezigheid van een bepaald aantal kenmerken,
maar veeleer een zaak van hoeveel typische kenmerken een bepaald voorwerp
heeft. Een tafel heeft heel veel gemeenschappelijke kenmerken van de begripscategorie "meubel", o.m. dat ze dient om aan te zitten of aan te werken, dat ze
bepaalde standaardafmetingen van omvang, hoogte, en oppervlakte heeft, dat
ze poten en een functioneel gebruiksvlak heeft enz. Al deze kenmerken zijn
direct afkomstig van de menselijke interactie met de omgeving en als zodanig
ook cultureel bepaald. Een piano of een asbak vervullen minder primaire
menselijke functies als musiceren en roken en zijn daarom secundair t.o.v. onze
basisbehoeften (de vier F's: food, fleeing from danger, fucking, and fam ily). De
hoofdteneur van de cognitieve linguïstiek is dat al dergelijke culturele verworvenheden weerspiegeld worden in het taalsysteem dat in iedere cultuur werd
opgebouwd.
De notie van prototypicaliteit geldt niet alleen voor lexicale begripscategorieën,
maar evenzeer voor grammaticale categorieën, b.v. de catego rie van de transitieve
werkwoorden. Ook hier zijn er heel duidelijke subcategorieën van transitiviteit
zoals b.v. bij de werkwoorden bestellen, nemen en hebben. Bestellen is een
prototypisch werkwoord van transitiviteit, wat zich laat voelen in de mogelijkheid
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(of het kenmerk) om een actieve zin ook voor het passief te gebruiken. Zo
hebben we naast de actieve zin Luk bestelde de drie hamburgers ook de
passieve zin: De drie hamburgers werden door Luk besteld. Maar met nemen
is er al iets aan de hand: we zeggen wel Luk nam een hamburger, maar veel
minder gemakkelijk De hamburger werd door Luk genomen. En met hebben
is het passief volledig uitgesloten: terwijl we wel zeggen Luk had een hamburger
op zijn bord, kunnen we geen passiefzin als De hamburger werd door Luk op
zijn bord gehad voor zinvol houden. Hoe komt dit nu? Hoewel er in elk van de
drie zinnen een lijdend voorwerp is, dat dus normaal als onderwerp van een
passiefzin kan fungeren, is dit bij een hamburger nemen of een hamburger op
zijn bord hebben niet mogelijk omdat het belangrijkste kenmerk van een
transitieve zin, nl. dat de handelende persoon een bepaalde invloed heeft en
verandering teweeg brengt op het lijdend voorwerp, in het geval van een
hamburger nemen veel minder van toepassing is en bij een hamburger op zijn
bord hebben volledig uitgesloten. Dit leidt dus tot de conclusie dat ook
grammaticale categorieën zoals transitiviteit in verschillende graden bestaan en
dat het in de taal geen kwestie is van alles of niets. Of met andere woorden:
zoals in de perceptie en in de cognitie, is ook in de taal - op elk niveau - alles vrij
relatief: er zijn niet alleen graden van "meubelen", maar ook graden van
typische "transitiviteit".
1.4. Hoe we nieuwe begrippen creëren: metafoor en metonymie
Traditioneel wordt de metafoor beschouwd als een uiterst esthetisch nuttige en
mooie manier om iets te zeggen wat je eigenlijk zonder metafoor ook wel zou
kunnen zeggen, maar dat met de metafoor toch meer aanspreekt. Deze visie is
zo beperkt dat ze eigenlijk de zaak volledig verdraait. De metafoor heeft als
belangrijkste functie al die nieuwe inzichten en ideeën gestalte te geven die je
anders niet zou kunnen uitdrukken. Dit geldt o.m. voor het heel eenvoudig
lijkende voorzetsel van: dit drukt op de eerste plaats de ruimtelijke oorsprong
uit, b.v. Hij komt van Antwerpen en met een lichte betekenisuitbreiding ook
een startpunt in de tijd, b.v. van vijf tot zeven . Maar van is ook de enige
mogelijkheid om causaliteit uit te drukken, b.v. in Hij beeft van angst. Hier is de
idee van ruimtelijke oorsprong overgedragen op het abstracte domein van de
causale oorsprong. We voelen dit nu natuurlijk niet meer als een metafoor aan,
maar historisch is hij er wel, m.a.w. er is een volledig verbleekte metafoor. Dit
kan men beter inzien als men de oplossing die het Nederlands gevonden heeft
voor de conceptualisering van dit type causaliteit vergelijkt met de Duitse
oplossing d.m.v. het voorzetsel vor, dat in de eerste plaats ruimtelijke orde
(plaatsing voor iets anders) uitdrukt (b.v. vor dem Haus); metaforisch wordt vor
tot een causale kracht die een bepaalde fysiologische reactie veroorzaakt, b.v.
zittern vor Angst. Het Engels daarentegen ziet hier geen ruimtelijke begripsoverdracht, maar eerder één uit het menselijke samenzijn: zoals je twee mensen
ziet samenzitten, b.v. John is sitting with Mary kan ook een fysiologische
reactie als "samen" in de zin van een causaal compagnonschap gezien worden
en krijgen we tremble with fear. Hier heeft de metafoor dus helemaal niets met
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esthetische opsmuk te maken, maar alles met de noodzaak om abstracte ideeën
en inzichten te "verwoorden".
Wat er bij een metafoor aan de hand is, is een overdracht van het ene
conceptuele domein, b.v. het ruimtelijke domein, naar een ander conceptueel
domein, b.v. de causaliteit. Bij deze transfer worden sommige elementen uit de
structuur van het eerste, meer concrete en visueel waarneembare domein naar
het tweede, meer abstracte en rationeel of emotioneel bepaalde domein
overgedragen. Deze algemene bepaling van de metafoor geldt evenzeer voor
conventionele als voor innovatieve, ad-hoc metaforen zoals b.v. Zij is met een
bibliotheek getrouwd. In de laatste zin zijn twee conceptuele domeinen in het
spel: dat van de geleerde boeken en dat van het huwelijk. De overdracht kan
zelfs in beide richtingen gaan. Ofwel van de boeken naar het huwelijk, nl. haar
man is enorm erudiet en kent een hele bibliotheek (waarvoor hij in feite ook
meer interesse heeft); ofwel van een (al of niet bestaand) huwelijk naar een
volledige overgave aan je werk: de bibliotheek waarin ze werkt, k rijgt de functie
en de vervulling van een huwelijksrelatie met een menselijke partner. Hier is niet
de taal de gekke acrobaat die zulke gedachtenkronkels mogelijk maakt, maar
wel het denken zelf. Metaforen zijn geen taalprodukt, maar een produkt van het
denken. Wat dus voor de metafoor geldt, geldt voor de taal in haar geheel.
Een heel andere conceptuele strategie om nieuwe begrippen te scheppen
komt tot stand door middel van de metonymie. Hierbij houden de woorden hun
eerste betekenis, maar worden ze op een veel enger of ruimer deel van hetzelfde
conceptuele domein toegepast. Als ik b.v. zeg: Die Rolls Royce is er vandoor
zonder voor de benzine te betalen bedoel ik de chauffeur van de wagen, en
niet de wagen zelf. Met andere woorden, de onderklasse Rolls Royce of de
basisklasse auto krijgen niet een nieuwe betekenis, maar we scheppen wel een
nieuw betekenisverband: hoewel die chauffeur met zo'n dure auto rondrijdt en
pronkt, is hij zo gierig dat hij zonder te betalen aan zijn benzine wil geraken. Ook
hier drukken we een surplus aan betekenissen uit dat je met een zuiver logische
benadering van taalverschijnselen nooit kunt verklaren. Het grote winstpunt van
een cognitieve benadering is dan juist dat alle betekenisgroei als een conceptuele
of begrippelijke ontwikkeling gezien en verklaard wordt.
2. Van conceptualiseringen naar de taal in zin en tekst
2.1. Keuzes maken

Bij het spreken heeft de spreker steeds de mogelijkheid om zijn communicatieve
bedoeling op verschillende wijzen te realiseren. Hij kan kiezen tussen verschillende
lexicale en grammaticale structuren die telkens weer andere aspecten van het
gebeuren helpen conceptualiseren. Vergelijk b.v. zinnen als
(a)
De ref gaf Maradonna een gele kaart.
(b) Maradonna kreeg een gele kaart.
(c)

Maradonna kreeg een gele kaart aangesmeerd.

Hier vinden we drie verschillende manieren om dezelfde ervaringsscène
gestalte te geven. Deze "gestaltegeving" is het resultaat van verschillende keuzes
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die de spreker maakt, zowel op het cognitieve als op het linguïstische vlak. Voor
zo'n gestaltegeving doet de spreker een beroep op twee strategieën: (i) een
keuze maken tussen de linguïstische mogelijkheden die hem ter beschikking
staan en, (ii) aangezien elke linguistische keuze ook een cognitieve keuze
inhoudt, een beslissing treffen over de keuze voor dat linguïstische middel dat
het best zijn communicatieve noden en intenties in de gegeven situatie helpt
realiseren. Zo kan in de boven gegeven voorbeelden de spreker bij een
voetbalmatch focussen op de scheidsrechter (a) of op de speler (b,c). Verder kan
hij het zo voorstellen dat de speler Maradonna door zijn eigen fout de gele kaart
kreeg (b), ofwel dat de scheidsrechter het op Maradonna gemunt had (c) en dat
de gele kaart niet helemaal "verdiend" was.
We analyseren nu verder op grond waarvan de spreker zijn keuzes maakt.
Dit gebeurt o.m. door het perspectief van waaruit de spreker de scènes ziet
(2.2), door de opbouw van de figuur-(achter)grond-relatie tussen de elementen
uit een scène (2.3), door het focussen van de aandacht op bepaalde aspecten
(2.4), door de graad van specificiteit waarmee alles beschreven wordt (2.5) en
ten slotte door de toepassing van het iconiciteitsprincipe (2.6). Het is door het
samenspel van al deze cognitieve factoren dat we een bepaalde scène zus of zo
gaan construeren.
2.2. Perspectief van de spreker/conceptualiseerder
Alles wat we zien en doen, doen we vanuit een bepaald perspectief. Deze
basisinstelling werkt natuurlijk ook bij het conceptualiseren van situaties of
scènes en bij het spreken door. Dit perspectief kan ook niet anders zijn dan het
eigen gezichtspunt. Daardoor komt in bijna elke menselijke uiting dit gezichtspunt
steeds weer aan bod, het duidelijkst bij de werkwoorden komen en gaan . Als ik
zeg Zij komt het bureau binnen, kijk ik als spreker vanuit het bureau of ben ik
met mijn "geestesoog" in het bureau; maar als ik zeg Zij gaat het bureau
binnen, bevind ik mij als spreker zelf buiten het bureau. Natuurlijk kan de
spreker zijn eigen perspectief op dat van iemand anders projecteren en zeggen
Ik kom naar jouw bureau toe: dan kijkt hij mee vanuit het perspectief van de
hoorder en identificeert zich dus met diens perspectief.
2.3. De figuur-(achter)grond-relatie
De cognitieve psychologie, die voortbouwt op de gestaltpsychologie, toont ons
dat we bij de waarneming van een visuele scène automatisch die scène opsplitsen
in een "figuur" op de voorgrond en de rest van de scène als achtergrond. Een
vogel die door de lucht vliegt wordt automatisch waargenomen als de figuur die
afsteekt tegen de lucht en de wolken. De figuur is gewoonlijk datgene wat meer
opvalt, kleiner is, meer mobiel en scherper afgetekend. Heel wat dingen in onze
omgeving hebben een "canonieke" figuur-grond-relatie: zo zeggen we het boek
op de tafel, maar niet de tafel onder het boek, het schilderij aan de muur en
niet de muur achter het schilderij, de auto in de straat en niet de straat om
de auto. Een mooie tegenstelling vinden we in de twee uitdrukkingen de lamp
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boven de tafel en de tafel onder de kroonluchter: bij de eerste zijn we in een
gewone kamer of keuken en is er allicht meer dan één lamp; bij de tweede zijn
we in een grote salon of feestzaal en is de kroonluchter de achtergrond voor het
te situeren object, dat altijd de "figuur" wordt in de totale "gestalt".
Dezelfde functionele figuur-grond-opbouw vinden we in taalstructuren. De
bovenstaande voorbeelden zijn uitdrukkingen met een voorzetsel: wat ervoor
komt is altijd figuur, wat erna komt, dient als grond. Zo kunnen we - als
taalanalyst althans - de voorzetselgroepen en alle andere taalstructuren met een
heel nieuwe blik gaan ontleden. Op zinsniveau fungeert het onderwerp als figuur
en de rest van de zin als grond. In samengestelde zinnen is de hoofdzin figuur, de
bijzin grond. En tussen beide heerst altijd dezelfde verhouding: de minder
belangrijke, kortere gebeurtenissen vormen de figuur in de hoofdzin, en de
langere, meer complexe gebeurtenissen vormen de achtergrond. Daarom zeggen
we normaal wel Ik heb nog wat guldens gewisseld voor ik naar Nederland
ging en niet het omgekeerde: Ik ben naar Nederland vertrokken nadat ik nog
wat guldens gewisseld had (behalve als aanzet tot een Belgische Hollandermop). De figuur-grond-relatie is zo een van de allerduidelijkste aanwijzingen dat
taalstructuren geen autonome bestaansreden hebben, maar dat ze integendeel
functioneel in het kader van ruimere, meer cognitief-psychologische strategieën
tot stand komen en zinvol opereren.
2.4.

Het focussen van de aandacht

Bij de visuele waarneming van een scène verdelen we het waarnemingsveld niet
alleen in een figuur (of voorgrond) en een achtergrond, maar bovendien gaan
we onze aandacht nog toespitsen op sommige geselecteerde elementen uit de
figuur of uit de achtergrond. Bij het construeren van een mentale scène in taal
doen we hetzelfde: we focussen op sommige elementen meer dan op andere.
Dit is waar voor elke zin, maar een bijzonder rijk geval is wel de scène van een
commerciële transactie. Deze bevat minstens vier elementen, nl. de koper, de
verkoper, de koopwaar en de prijs. De figuur-(achter)grond-relatie in elk van de
onderstaande zinnen wordt door de subject-predikaat-verdeling opgevangen,
zodat er maar één element in de subjectpositie aanwezig is. Maar in het
predikaat zijn er vaak d rie elementen mogelijk en krijgt het eerste element na
het werkwoord, meestal het lijdend voorwerp, de "f ocusaandacht" . Welk element uit de scène van de commerciële transactie als lijdend voorwerp fungeert de koopwaar of de prijs, of zelfs de koper of verkoper - kan nu sterk wisselen en
hangt af van het gebruikte werkwoord. Om dit te illustreren, kiezen we waar
mogelijk telkens twee of meer verschillende werkwoorden:
(1)

Koopwaar, (koper), prijs
Mijn broer

(2)

z'n auto kostte (me) 30 000 gulden.

Verkoper, (koper), koopwaar, prijs

Mijn broer verkocht (me) zijn auto voor 30 000 gulden.
gaf
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(3)

Verkoper, (koper), prijs, koopwaar

(4)

Verkoper, prijs, koopwaar, (koper)

Mijn broer vroeg (me) 30 000 gulden voor zijn auto.
Mijn broer wilde 30 000 gulden voor zijn auto (van me).
kreeg
(5)

Koper, koopwaar, (verkoper), prijs

Ik kocht de auto (van mijn broer) voor 30 000 gulden.
kreeg
(6)

Koper, (verkoper), prijs, koopwaar

Ik betaalde (mijn broer) 30 000 gulden voor zijn auto.
gaf

(7)

Koper, koopwaar

Ik betaalde de wagen.
(8)

Koper, prijs

Ik betaalde 50 000 gulden.
(9)

Koper, verkoper

Ik betaalde mijn broer.
(10)

Koper, betaaleenheid

Ik betaalde in marken.
Zoals men kan zien, is het werkwoord betalen het meest flexibele van deze
groep want het stelt ons in staat haast elk element van deze commerciëletransactiescène afzonderlijk te focussen: de koopwaar, de prijs, de verkoper en
zelfs de betalingswijze (zie 10). Bij de andere werkwoorden wordt telkens het
eerste zinsdeel na het werkwoord in focus gebracht. Maar omdat de koper,
vanuit wiens perspectief alles gezien wordt, daarom juist ook facultatief is in de
gevallen (1) tot (4), kan steeds de koopwaar of de prijs in focus gebracht worden.
Dit is ook zo bij betalen, maar hier kan ook de verkoper er nog bij komen. Elk
van de verschillende werkwoorden kosten, verkopen, vragen, willen, krijgen,
kopen en betalen staat dus in functie van een andere focus. Het feit dat dit in
onze westerse talen zo sterk ontwikkeld is, suggereert dat dit commerciële
domein in onze culturele ervaringswereld een zeer centrale plaats inneemt. Dat
hiermee de mogelijkheden nog niet uitgeput zijn, toont het Duits aan, waar je
naast betalen bezahlen (transitief) ook nog zahlen (intransitief) hebt: Ober, wir

mochten zahlen, bitte!
icering
2.5. Graad van specificering
Bij het oproepen van een scène en de deelnemers eraan kan men deze
eenheden met zeer algemene termen uit de bovenklasse van een begripscategorie
(zie Tabel 1) benoemen, of met meer specifieke termen uit de basisklasse of zelfs
met heel specifieke termen uit de onderklasse. Bij de commerciële transactie
vormen de termen verkoper, koopwaar, prijs en koper de zeer algemene
bovenklasse, en al de meer specifieke woorden in de voorbeeldzinnen behoren
tot de basisklasse. De onderklasse komt hier niet aan bod omdat er hier geen
technisch gespecialiseerd autoverkoper aan te pas komt, maar alleen een niet-
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vakman. Een voorbeeld van een geleidelijk toenemende specificiteit bij een
zelfde scène vormen de volgende conceptualiseringen:
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

De man zat te schrijven.
De politicus zat aan een boek te schrijven.
De president schreef een autobiografie.
De ex-president schreef een autobiografisch rapport.
Ex-president Nixon schreef een autobiografisch rapport over
zijn rol in de Watergate-zaak.

Met zin (13) zitten we op het niveau van de basiscategorieën. Dit niveau van
specificiteit zou door elke volwassen Amerikaan kunnen worden gebruikt bij het
zien van de betreffende t.v.-beelden; (11) zou daarentegen een zin uit de mond
van een jong kind of een buitenlander kunnen zijn. Aan het andere uiteinde van
het continuum, nl. in zin (15), vinden we de mogelijke uitspraak van een
historicus, die de juiste en accuraat gespecificeerde voorstelling van zaken
brengt. Wat dit alles aantoont, is dat de graad van specificiteit afhankelijk is van
een heel weefsel van kennis van de wereld, communicatieve behoeftes (hoeveel
wil mijn partner weten?) en van stilistische imperatieven. Het is echter een
wezenlijk inzicht dat we ook door een bepaalde graad van specificiteit zelf de
scène construeren en dat die als zodanig nooit "objectief" gegeven is.
2.6. Het principe van de iconiciteit
Iconiciteit betekent dat de taaltekens op een directe wijze de fenomenen in de
werkelijkheid kunnen weerspiegelen. Zoals bekend, geldt dit het duidelijkst voor
klanknabootsende woorden zoals koekoek (het enige in de Nederlandse
volwassenentaal) en talrijke andere in de kindertaal. Maar het principe van de
iconiciteit werkt ook op zins- of tekstniveau en pas op dat niveau wordt het
systematisch toegepast. Zo is de volgorde van twee nevengeschikte zinnen altijd
iconisch bepaald en o.m. daaruit vloeit het betekenisverschil tussen (16) en (17)
voort:
(16)
(17)

Zij trouwde en kreeg een baby.
Zij kreeg een baby en trouwde.

Hier weerspiegelt de volgorde van de twee zinnen op iconische wijze de
chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Dit verschil vinden we ook
terug in sommige voorbeelden van de commerciële transactie, b.v.
(4)

Mijn broer verkocht zijn auto voor 30 000 gulden aan mij.
verkoper
koopwaar
prijs
koper

Hier staan verkoper en koper het verst van elkaar en ertussenin komt het
eigenlijke gebeuren van de uitwisseling van de koopwaar en het geld.
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Besluit
Psychologische of cognitieve strategieën blijken een directe invloed te hebben
op de wijze waarop betekeniscomplexen door middel van taal worden
geconstrueerd. Cognitieve linguïstiek is een taalbenadering die al deze principes
en strategieën au sérieux wil nemen en de zins- en tekstconstructie als een
produkt van dit totale, cognitieve gebeuren ziet. We hebben in deze eerste
kennismaking bewust vermeden om technische beschrijvingstoepassingen uit te
werken. We verwijzen daarvoor naar de literatuur in de bijgevoegde literatuurlijst.
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Vermaledijde metastase, vermaledijd gruis,
vermaledijde vaders, vermaledijde moeders,
vermaledijde woorden, vermaledijde nijlbaarzen.
Kroniek van het proza
Francis Bulhof (Oldenburg)
De in het voorjaar van 1995 aan een ernstige ziekte overleden Willem Frederik
Hermans zond ons als afscheidsgroet Ruisend gruis (De Bezige Bij, 1995, 109
pp. fl. 29,50). Het is een kankernovelle die enkele thema's uit zijn omvangrijk
oeuvre nog één keer samenbrengt: de verziekte Groninger universiteit (natuurlijk),
de geolo-goochelaars en de theolo-tovenaars. Geologieprofessor Fahrenkrog
boort bij het maken van een gaatje in zijn nieuwe huis in het vermaledijde
forensendorp Haren een niet te stelpen vulkanische gruisader aan. Hij komt
gruwelijk om in deze onstuitbare substantie. Zijn dochtertje Lievestro wordt
overwoekerd door ogenschijnlijk onschuldige `handplanten' en sterft een helse
dood in het ziekenhuis. De naaste collega van Fahrenkrog, de al even onmogelijke
professor Birza, ziet vanuit zijn minibusje bij Noordlaren een vulkanisch
verschijnsel: het asfalt barst plotseling voor hem op de weg open. Hij stapt uit,
raakt in vulkanisch drijfzand en wordt opgeslurpt, af naar het middelpunt der
aarde. Intussen begint in de theologische faculteitskamer van de Groninger
universiteit het hout van de stoelen uit te bo tten. Gaandeweg wordt het hele
academiegebouw door godgeleerd onkruid aangetast en spoedig gaat de hele
stad verloren in het groen. Groningen `groeit en bloeit' als nooit tevoren.
Hermans' grimmige boodschap wordt versierd met soms vermakelijke kritiek op
het dagelijkse leven: de auteur richt zijn pijlen onder meer op het vacuumverpakken van gemalen koffie, op het `joggen' (allemaal `sukkeldravers'), op het
demonstreren voor een beter milieu, op het functioneren van de Harense
brandweer en, het gruwelijkst van al, op de hulp aan kinderen uit het Oostblok.
Het gekanker houdt niet op. Wie deze Voltairiaanse novelle leest, krijgt geen
vrolijke kijk op Groningen, op de geologie, of op het leven. Hermans is zichzelf
tot op het laatst trouw gebleven.
Aan dezelfde ernstige ziekte overleed in juni 1993 de vader van de auteur
A.F.Th. van der Heijden, en daarvan wordt verslag gedaan in Asbestemming:
een Requiem (Querido, 1995, 307 pp., fl. 35,–), waarvan inmiddels de achtste
druk is verschenen. Vooropgesteld moet worden dat het verkeerd zou zijn de ikfiguur te vereenzelvigen met de auteur. Evenmin is de vader-figuur in de roman
gelijk aan vader Van der Heijden. Wel is het werkelijkheidsaspect van deze
roman heel geprononceerd, zozeer zelfs dat het soms één geweldige lyrische
uitbarsting lijkt.
We kennen die vader-figuur al uit vroeger werk van Van der Heijden. Deze
eerlijk gezegd niet bijster interessante man was destijds als oorlogsvrijwilliger
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naar Indië gegaan en had daar minstens één gruwelijk bloedbad meegemaakt.
Hij was daar behoorlijk door van streek geraakt. Daarna was hij lange tijd
lakspuiter bij een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, maar hij rookte
zich omstreeks zijn vijftigste de WAO in. Hij dronk nogal, schijnt het. Zijn vrouw
verdroeg hem amper, schijnt het. Hij trok zich van zijn zoon maar weinig aan.
Hij hield meer van zijn hond en zijn bromfiets. Hij stierf toen hij 67 was. Dat is
het dan zo'n beetje.
Nu is het mogelijk om met deze gegevens een populistische roman te
schrijven over de schrijnende levensomstandigheden in Helmond en Eindhoven,
maar daar is het Van der Heijden helemaal niet om te doen. Het is een
verdrietige afrekening geworden met de vader om de wederzijdse onmogelijkheid
van liefde. De zoon plaatst zijn eigen gevoelens bij dit sterven in het middelpunt.
Zijn eigen vaderschap heeft hem bewustgemaakt van het tekort in hun relatie.
De sterfdag van zijn vader valt veelbetekenend samen met de verjaardag van zijn
zoon Toto.
De crisis begint eind mei en duurt tot de crematie op 18 juni 1993. Als de
vader in het ziekenhuis in Eindhoven wordt opgenomen, zet de zoon zijn
kunstenaarsleven in Amsterdam eerst nog normaal voort. Maar gaandeweg
wordt hij meegesleept in het sterf- en rouwproces.
De dag voor zijn vaders dood gaat hij naar Nijmegen om een goede vriend te
zien promoveren op Paul Celan. Diens gedicht `Todesfuge', met de beroemde
frase `dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamith' preludeert
op de komende crematie en ook op het probleem van wat er later met de as
gebeuren moet: de `asbestemming' . Veelvuldige kruisverwijzingen garanderen
een hechte constructie van het verhaal, wat beroepslezers en critici in het
algemeen erg blij maakt.
De eerbied die de ik-figuur ondanks alles voor zijn vader heeft, berust in
hoofdzaak op hen beider met overtuiging beleden alcoholisme. Er wordt in dit
verhaal nogal wat ingenomen en dat helpt waarschijnlijk de ik-figuur zijn gevoelens
bloot te leggen, een ik-figuur die overigens een emotionele woestijn om zich
heen schijnt te creëren. Van der Heijden schrijft met veel vaart over liefde en
dood. En ook al is het wereldbeeld dat uit zijn werk oprijst iets van de jaren
zeventig en dus ietwat achterhaald, het blijft boeiend om daar bij de beste
Nederlandse schrijver van de jaren negentig over te lezen.
De mensen die na de Tweede Wereldoorlog uit Indië repatrieerden, kwamen
terecht in een vaderland dat hen maar met de grootste moeite kon opvangen.
Het was immers zelf tot een troosteloze puinhoop gereduceerd. Wie helemaal
geen familie meer had, kon een plaats vinden in een pension of in een tijdelijke
woning, maar dat waren geen vier-sterren-inrichtingen. Bijna allen hadden deze
repatrianten gruwelijke ervaringen opgedaan in krijgsgevangenschap of
internering, maar voor hen stond geen leger hulpverleners klaar en de financiële
ondersteuning was ronduit karig.
Het gezin dat Ad ri aan van Dis in zijn heel persoonlijke Indische duinen
(Meulenhoff, eerste druk september 1994, 16e druk september 1995, 314 pp.,
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fl. 39,90) beschrij ft , zit nogal ingewikkeld in elkaar. De moeder is twee keer

getrouwd geweest, maar beide mannen waren op dezelfde dag geboren, ze
heetten allebei Justin, en ze waren allebei KNIL-militairen. Uit het eerste
huwelijk had ze drie dochters met namen die klinken als de echo van de
voornaam van de auteur: Jana, Ada en Saskia (Ada's zoon heet ook al Aram).
De ik-figuur is de enige zoon uit haar tweede verbintenis. Hij is pas na de
terugkeer geboren in een oerhollands duinlandschap, Bergen of Castricum,
maar het oude Indië heeft hun huis stevig in de greep.
In een voorspel dat aan Hermans' Ik heb altijd gelijk herinnert, probeert de
familie door een patrijspoort van het schip dat hen naar het vaderland brengt de
Hollandse duinen te ontwaren. Helaas, hun hut is aan bakboord en dus kunnen
ze aan hun kant alleen maar de Noordzee zien. Aan het eind van het boek komt
die scène ons weer voor de geest als de moeder met het vliegtuig uit Canada
terugkomt. `Ze zag alleen maar golven' is de laatste zin van het boek. Weer niks.
Op het ogenblik dat het verhaal begint, ligt de eerste aankomst zesenveertig
jaar achter hen. Ada lijdt aan een ernstige ziekte en ze zal na enkele weken
sterven. Ze wordt bijgestaan door haar jongste zuster Saskia, een artistieke oudverpleegster met een vermeend kampsyndroom en een rijke echtgenoot in het
Gooi. Net als bij Van der Heijden is ook hier de crematie een komisch hoogtepunt, maar Van Dis schrijft bezonnener, minder gedreven, over dit ritueel.
Langzamerhand komen nu bij de ik-figuur herinneringen boven aan zijn
vader die is gestorven toen hij elf was, een ziekelijke oud-sergeant-majoor van
het KNIL, die na de oorlog niet meer kon werken en dus alle tijd had om zijn
zoon spartaans op te voeden. De rancune is enorm, maar dit verleden wordt
toch met meer liefde onder ogen gezien dan dat bij Van der Heijden gebeurt.
Maar ja, Justin II kon in ieder geval een goed verhaal vertellen (neem het PortSaid-verhaal op pp. 250-260) en vader Van der H. mist ook dat talent.
De ik-figuur zoekt nu mensen op om uit te vinden wie en hoe zijn vader was.
Het zijn helaas niet altijd de meest betrouwbare getuigen. Maar hij krijgt
tenminste getuigenissen over zijn vaders kampervaring en over de familiegeheimen: over de tweeling die zijn vader verwekte bij een andere vrouw. In een
hoofdstuk `akte van ontkenning' blijkt de vader er een notaris bij te hebben
gehaald om zijn verantwoordelijkheid voor die tweeling van zich af te wentelen.
`Akte van ontkenning', dat rijmt bureaucratisch met `asbestemming'. Telkens als
de familiegeschiedenis hem dreigt weg te doen zinken in een depressie, vindt de
zoon soelaas in de duinen van zijn jeugd.
Enige maanden later wordt duidelijk dat ook Jana, die naar Canada is
geëmigreerd, aan de meergemelde ernstige ziekte zal overlijden. De ik-figuur
zoekt haar op, samen met zijn moeder en zijn zuster Saskia, maar die maakt
bijna onmiddellijk ruzie met Jana en vlucht weg. Ze wordt na een tocht, die het
zoekthema van het hele verhaal nog eens onderstreept, in een sneeuwstorm op
het parkeerterrein van hun motel gevonden. De ik-figuur maakt nog een reis
naar Cape Cod, waar de blanke top der duinen niet Indisch en niet Hollands,
maar Amerikaans is.
Van dit boek zijn in anderhalf jaar tijd 150 000 exemplaren verkocht, wat
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voor Nederland een ongehoord succes is. Dat kan samenhangen met Van Dis'
populariteit als televisiepresentator, maar er is meer: een herkenbare
volwassenwording en een visie op de invloed van de Japanse internering. Er is
bovenal warmte en humor in deze Hollandse duinzang.
Connie Palmens De vriendschap verscheen bij Prometheus in februari 1995,
ongeveer op het moment dat haar levensgezel, de televisiepresentator Ischa
Meijer, geheel onverwachts overleed. In september 1995 was er al een achtste
druk van verschenen (311 pp., fl. 34,90). Ook hier is dus sprake van een boek
dat buitengewoon goed is ontvangen door het publiek en dat in de prijzenslag
van dit jaar niet onopgemerkt is gebleven. Connie Palmen won er de AKOliteratuurprijs mee.
De vriendschap is in drie hoofdstukken verdeeld, drie stadia in een
vrouwenleven die ieder ongeveer tien jaar duren. Het eerste, Dingen en
woorden', begint op een zomerdag in 1966 op een dorpsschoolplein in het
zuiden des lands. Het iele, kleine, taalvaardige hoofdpersoontje Kit Buts uit de
vierde klas ziet een nieuwe leerlinge die net in de zesde is gekomen. Ze voelt zich
op mysterieuze wijze tot de dikkere, grotere, meer lichamelijke Ara Callenbach
aangetrokken. De meisjes zijn tot in hun namen elkaars tegendeel. De één heeft
een modale vader en moeder, ze is schriel en gaat gemakkelijk met woorden en
mensen om. De ander komt uit een welgesteld nest, ze is volslank, woordblind
en houdt vooral van dieren. Maar het wordt een vriendschap voor het leven.
Dit eerste deel is geraffineerd geschreven, dikwijls met het naïeve perspectief
van het meisje, vaak afgewisseld met een wat oudere kijk op de dingen. Wat hier
en daar een parodie op een meisjesboek lijkt te zijn, is een knappe weergave
van een kindervisie die ook bij meisjes uit die leeftijdsgroep weerklank vindt.
In het tweede deel, `Eten en drinken', volgen we Kits hindernisbaan vanaf
haar eerste ongesteldheid via de MAVO naar de kweekschool, hier `pedac'
genoemd. Ze overeet zich geregeld en ontdekt de calorie als maatstaf voor een
gelukkig leven. Ze leert zich ook te bedrinken aan rum en coca-cola. Het is de
kennismaking met de verslavingen die op haar twaalfde al met het roken
begonnen. In deze leertijd vindt ze met haar woordgevoeligheid in een
psychologisch handboek de Engelse uitdrukking `double bind'. Het maakt haar
mateloos gelukkig, omdat ze nu een term heeft gevonden voor de tot dan toe
onbegrijpelijke dubbelzinnigheid van haar ervaringen met andere mensen. Nu
begrijpt ze Ara's afkeurende bewondering voor haar. Gewapend met dit inzicht
wordt het tijd voor Kit om de kweekschool te verruilen voor de universiteit.
Dat gebeurt in het derde deel, `Werk en liefde'. Via psychologie- en filosofiestudie krijgt Kit een baan aan de universiteit, terwijl de woordblinde Ara
haar leven vult met het africhten van honden. Tien jaar relaties en liefdesverdriet complementeren hen beider carrière. Wat Kit in beide levenssferen boeit is
`het meest afgelikte vraagstuk aller tijden: de verbintenis tussen lichaam en
geest'. Op die verbintenis doelt de vriendschap in de boektitel (p. 303). Kit geeft
er haar vriend Thomas voor op in een eethuis aan 24th Street in New York (ik
had haar liever Thomas in Amsterdam dan in zo'n karakterloze straat in
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Manhattan laten opgeven). Ze besluit haar geschrift met een lange filosofisch
getinte brief aan Ara.
Op indrukwekkende wijze slaagt Connie Palmen erin, de drie levensfasen
van Kit Buts ieder met haar eigen taal en haar eigen problematiek weer te
geven. Het is het verhaal van een grote passie, die hier van alle kanten wordt
bekeken. De situaties zijn herkenbaar, dunkt me, voor wie niet al te onnadenkend
met het leven omgaat. Reinjan Mulder sprak in NRC/Handelsblad van een `in
romanvorm gegoten filosofisch essay'. Dat mag waar zijn voor de coda van De
Vriendschap, die het minst overtuigend is, maar een filosofische roman, in de
zin van Hermans' filosofische novelle, is het gelukkig niet geworden. Het is wel
een roman over taal, over taligheid, over woorden die je grenzeloos gelukkig
kunnen maken. Het is kaviaar voor filo-logen. Taal ernaar.
Thomas Rosenboom zou dat begrijpen. Hij is verliefd op de Nederlandse taal.
Hij wil zo lang mogelijk bij haar blijven. Daarom heeft hij een lang boek
geschreven, Gewassen vlees (eerste druk 1994, zesde druk 1995, Querido,
732 pp., f1. 65, -), waarvoor hij de Libris-literatuurprijs kreeg. Ik vind het een
fascinerend verhaal, maar dat is een persoonlijke mening, want ik ben nog niet
veel mensen tegengekomen die het helemaal hebben uitgelezen.
Eerst iets over de op het eerste gezicht onbegrijpelijke titel. Het schijnt dat
vroeger bij het africhten van valken stukjes vlees werden gebruikt die zolang in
het water gelegen hadden dat ze geen voedingswaarde meer hadden, zodat de
vogel die rustig kon verorberen en toch alert bleef. Het zou cynisch zijn om deze
titel op de roman te betrekken, al denk ik dat Rosenboom dat in een aanval van
zelf-ironie toch zo bedoeld heeft. Hoe anders deze autodestructie te verklaren?
De meer dan zevenhonderd bladzijden van Gewassen vlees laten zich niet in
enkele zinnen samenvatten. Een onnozele Friese jonker ziet zich afgewezen
door een Leeuwardense joffer in het jaar 1748. Deze intrige vult de eerste paar
honderd bladzijden, maar blijkt een doodlopend spoor te zijn. Langzamerhand
komt de hoofdintrige in zicht. De jonker heeft namelijk een amanuensis in dienst
die een procédé heeft uitgevonden voor het raffineren van beetwortelsuiker. Dat
maakt onze Workumse burgemeesterszoon zo blij alsof het om cocaïne ging. Af
en toe een snufje van het witte goedje en hij voelt zich helemaal gelukkig. Daar
moeten meer mensen van kunnen genieten. Er moet dus een vennootschap
worden opgericht om het stuff te produceren en op de markt te brengen. Voor
de verwikkelingen die daarbij ontstaan zou het Medellin-kartel zich niet hoeven
te schamen. Het op gang brengen van de fabricage mislukt in ieder geval twee
keer: in de Witgronden achter Morra en Kolderwolde en in het door de Fransen
kapotgeschoten Bergen-op-Zoom.
Hoofd- en nevenintrige worden overschaduwd door een familiegeheim dat,
lang tevoren aangekondigd, pas in de laatste bladzijden ontrafeld wordt. De
jonker sterft in de gevangenis, doodgeschoten door zijn vader die hem altijd al
had gehaat.
En dan is er op de achtergrond de vaderlandse geschiedenis. Regelmatig
wordt het verhaal onderbroken voor een kort overzicht van de Oostenrijkse
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Successieoorlog en zijn nasleep. De blunderende jonker, die iedere keer weer
denkt dat hij de situatie stevig onder controle heeft, laat zich door iedereen
bedriegen, zoals de blunderende Republiek achter de feiten aanloopt die door
Engeland en Frankrijk geserveerd worden.
Wie dit spannende maar gezapige avonturenverhaal wil lezen, moet de tijd
nemen en dan nog riskeert hij halverwege af te haken, omdat het tempo zo laag
gehouden wordt. Op iedere bladzijde komen bovendien wel een paar woorden
voor die de lezer (a fortiori de extra-murale lezer) op het verkeerde been zetten.
Ik noteerde op een willekeurige bladzijde: cyaniet, voorkrat, weidelijk, zaverig,
wulvende gaasten (p. 385). Mensen in de Zuidwesthoek van Friesland zullen
omstreeks 1750 het woord `pornografie' wel niet gekend hebben: het werd
voor het eerst in 1769 door Restif de la Bretonne in Frankrijk gebruikt. En van
wanneer dateert de afkorting `porno'? 1970 misschien? Rosenboom geeft ze
allebei aan zijn figuren in de mond.
Achter Morra liggen de Witgronden. Sneeuw en ijs, Suikertje wit, — het
motief `wit' heeft de tekst aardig in de greep. Er is echter een contra-motief dat
deze chemurgische pu ri ficatie, deze analytische zuiverheid, aanvecht en bestrijdt.
Op sommige lezers zal het storend werken: niet Morra maar Gomorra blijkt de
nexus van Gewassen vlees te zijn. Ik ken geen boek waarin de anale obsessie zo
intensief aan ons wordt opgedrongen. Stinkende stoelgang en darmstormen,
bilnaad, kringspier, aambeien en sodomie, — het wordt ons allemaal ad nauseam
voorgeschoteld. Jonker Willem Augustijns analytische analiteit leidt uiteindelijk
dan ook tot zijn ondergang.
Gewassen vlees doet in zijn constructie aan een ouderwetse avonturenroman
denken, aan Ferdinand Huyck, wanneer de talloze subintriges opeens samenkomen. Neem bijvoorbeeld het hoofdstukje `Wat is het woord?' (p. 412-430).
Wat daar . in enkele bladzijden bij elkaar wordt gebracht, is een adembenemend
barok kunststuk vol komisch geweld. U hoeft misschien het boek niet uit te
lezen, maar leest U in ieder geval tot bladzij 430. Dan leest U de rest ook wel.
Kristien Hemmerechts' korte roman Veel vrouwen, af en toe een man (Atlas,
1995, 157 pp., fl. 29,90) toont ons de vreugden en de ellende van een in
zuidelijke landen veel voorkomend schoolsysteem. Mevrouw Duchêne gaf Latijn
aan een meisjespensionaat. Ze had drie lievelingetjes: haar drie gratiën Cecile,
Ella en Lucie. Ze worden alledrie ook lerares, Lucie zelfs directrice. Mevrouw
Duchêne had ook een dochter die in dezelfde klas zat en die op haar beurt
lerares is geworden. Het spreekt vanzelf dat haar kleindochter Jana haar
noodlot om ook bij het onderwijs te gaan probeert te ontlopen, maar als de
roman opent, begint ze tegen haar zin met enkele lessen psychologie aan de
school van Lucie. Ze is gevangen in het onderwijsnet.
De eerste verhaalkern van Veel vrouwen is die van deze leraressendynastie
met hun onderlinge spanningen en hun twijfels. De tweede kern is een excursie
naar Trier die Mevrouw Duchêne in 1950 voor de eindexamenklas met haar
gratiën en haar man en dochter georganiseerd heeft. Naar Rome ging men toen
nog niet, want dat was te ver en te duur. Trier is met zijn Porta Nigra vooral
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vanuit België een aardig substituut. Jammer voor Mevrouw Duchêne is wel dat
de meisjes voor het eerst aan de strenge pensionaatsreglementen kunnen
ontsnappen en dat ook massaal doen. Ze gaan stiekem 's avonds uit met een
paar Amerikaanse archeologen voor een `rite de passage' die hen voor het
leven samenbindt. De derde, minder overtuigende verhaalkern is die van Jana's
seksuele fantasieën en haar voorzichtige pogingen om daaraan vorm te geven.
In een boek waarin de mannen een wel zeer ondergeschikte rol spelen valt het
niet mee om op dit punt wat te ondernemen.
Het wisselend perspectief, beurtelings een hoofdstuk Jana en een hoofdstuk
Lucie, maakt de intrige niet altijd even gemakkelijk te volgen. De psychologe
Jana komt met haar congenitaal verkrampte fantasieleven niet uit de verf, al
probeert ze in genitaal opzicht bij de tijd te zijn. Helderder staat de figuur van
mevrouw Duchêne voor ogen, als het type van de ouderwetse lerares.
Aan mannen ontbreekt het niet in Geertrui Daems verhalenbundel Een vader
voor Elizabeth (Meulenhoff/Manteau, eerste druk augustus 1994, derde druk
januari 1995, 185 pp., fl. 29,90). Toch zijn het allemaal vrouwenverhalen,
waarvan het eerste en het laatste met een tussenpauze van tien jaar met elkaar
verbonden zijn. Een zoektocht naar de vader, het thema van het jaar, eindigt met
dodelijke afloop. In het Vlaamse café met zijn gehaaide uitbaatsters, altijd
klaarstaand met een scherp woord of een vrolijke kwinkslag, is weer de toon van
Louis-Paul Boon te horen. Tussen tapkast en incest, tussen uitkeringsfraude en
Elvis Presley, de thema's van de vaderzoektocht, vindt men in de andere
verhalen dan nog de tragiek van de oudere vrouw met haar contactadvertentie,
de treurnis van een mislukte verlovingsreis naar het Zwarte Woud en een mislukt
eerste sekscontact per bromfiets.
Anders dan Kristien Hemmerechts, die zelden van de standaardtaal afwijkt,
gebruikt Daem nogal wat uitgelaten Vlaams dialect, en niet alleen in de dialoog
(voor francofonen is er: `Hij mag surtout niet bougeren' . Voor Droste-minnaars
noteerde ik: `Belt naar de flikken'; ik dacht eerst dat het betekende: `De
vuilnisbelt is naar de knoppen' maar kwam al deducerend tot de oplossing: `Bel
de politie op'). Dat geeft aan dit boek een extra vrolijkheid, maar maakt het voor
de extramurale student wel tot een gevaarlijk obstakel in de enge standaardtaalvaargeul.
Bij wijze van afsluiting en terugwijzing naar Ruisend gruis: Tijs Goldschmidts
Darwins hofvijver (Prometheus, eerste druk september 1994, derde druk
oktober 1995, 280 pp., fl. 34,90). Het heeft als ondertitel `Een drama in het
Victoriameer', maar is in de eerste plaats het mensvriendelijk verslag van
wetenschappelijk onderzoek. Midden in Af ri ka is in een moment van onbedachtzaamheid in het Victoriameer een nieuwe vis uitgezet, de nijlbaars. Die begon
onmiddellijk de talloze soorten `furu' op te vreten, een visje dat tot dan toe het
voorwerp van onderzoek van een aantal Leidse ecologen had uitgemaakt. Als
een kanker verspreidde zich de nijlbaars totdat de `f uru' praktisch was uitgestorven.
Dat was jammer omdat je met die `f uru' zo goed de evolutiewetten van Darwin
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kon toetsen en bijstellen. Aan dit al even darwinistische drama zat ook een
menselijk aspect. De Afrikanen rondom het meer hielden aan de nieuwe roofvis
een profijtelijke visindustrie over. Ze bekommerden zich weinig om de
instandhouding van zoveel mogelijk soorten, en daar maakten die werkelijkheidsvreemde Leidenaren zich zo druk over. Goldschmidt zag het echte probleem
wél: `Als er acht miljoen Tanzanianen waren en bleven, in plaats van de ruim
twintig miljoen die er nu zijn, was hier niets aan de hand. De bevolking groeit
jaarlijks met ruim vier procent [...1 De hel die Malthus voorspelde kan niet ver
weg zijn' (p. 25). Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zit hij waarschijnlijk in de file
rond het Prins Clausplein en heeft hij alle tijd om te bedenken dat wat hij die
arme bewoners van Afrika op hun bordje legt, precies ons probleem is. Vijf
miljoen in onze moerasdelta, is dat niet het maximum? Hermans was altijd
bereid de splinter in het eigen oog waar te nemen, Goldschmidt heeft dat
minder. Vermaledijde nijlbaarzen.
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Literatuurgeschiedenis: terug van weggeweest
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)

In de jaren '60 en in het begin van de jaren '70 is de literatuurstudie in
Nederland en Vlaanderen in de ban gekomen enerzijds van het structuralisme
dat oprukte vanuit Frankrijk, anderzijds van een vorm van close reading of
tekstinterpretatie die rechtstreeks terugging op het Amerikaanse New Criticism.
In beide - zeer verwante - benaderingswijzen ging het om methoden die onder
de noemer "autonomiebewegingen" terug te voeren zijn naar een lange traditie:
die van het Russisch formalisme (ontstaan in Moskou in 1915) en die van het
`vervolg' hierop, het Praagse structuralisme (geïntroduceerd in de zgn. "Thesen"
van 1928). Roman Jakobson stond aan de wieg van beide `scholen' en heeft de
verworvenheden van Moskou en Praag uitgedragen in West-Europa. Een zelfde
rol was weggelegd voor de onlangs (november 1995) overleden René Wellek,
een naar de Verenigde Staten geëmigreerde Tsjech die als co-auteur van Theory
of Literature (1949) decennia lang het karakter van de westerse literatuurwetenschap heeft bepaald. Het handboek van Wellek en Warren, dat mag
beschouwd worden als de theoretische synthese van de standpunten van de
individuele New Critics (sommigen weigerden inderdaad van een `school' te
spreken), zag de intrinsieke analyse als einddoel en bekroning van de
literatuurstudie. Voor de extrinsieke benadering werd in het handboek wel plaats
ingeruimd, maar ze werd niet essentieel geacht: de New Critics beschouwden de
literaire tekst bij voorkeur als een unieke entiteit, als een zelfstandig of autonoom
taalding, en deze houding heeft zich methodologisch vertaald in een vrijwel
exclusieve aandacht voor aparte tekstanalyses.
Het inmiddels zeer bekende en ook herhaaldelijk betreurde gevolg van het
succes van de werk-immanente benadering heeft geleid tot een absoluut overwicht
van de literaire kritiek op de literatuurgeschiedschrijving: de behoefte aan
periodisering en synthetiserende overzichten werd naar de achtergrond
verdrongen.
Wellek zelf constateerde in zijn monumentale History of Literary Criticism
dat hij niet een synthetische geschiedenis van de kritiek maar opeenvolgende
portretten van critici had geschreven; en in zijn opstel "The Fall of Literary
History" uit 1973 (opgenomen in The Attack on Literature, 1982) erkende hij
dat hij er niet in geslaagd was een overtuigend stramien van de ontwikkeling te
schetsen ("failed (... ] to construe a convincing scheme of development"), wat
hem, met een verwijzing onder meer naar Croce, tot deze conclusie bracht:
"There is no progress, no development, no history of art except a history of
writers, institutions, and techniques" . Wat Wellek als historicus meegaf aan de
literatuurwetenschappers kan dus worden samengevat als: gebrek aan synthese,
verbrokkeling, "vergruizing".
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Toch werd al heel vroeg, met name in 1963 en dus tien jaar vóór Welleks
afwijzende opstelling, door de International Federation of Modern Languages
and Literatures te New York een congres gewijd aan het thema "Literary History
and Literary Criticism" . De Brusselse comparatist Jean Weisgerber hield er een
opgemerkt pleidooi "Défense de l'histoire". Pas vier jaar later, in 1967, zou dan
de bekende Konstanzer romanist Hans Robert Jauss zijn geruchtmakende en
invloedrijke rede houden over "Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft". Literatuurgeschiedenis was nu `plots' weer mogelijk en
er werd driftig gezocht naar nieuwe methoden. Vooral de receptiegeschiedenis
en de sociologische benadering in het algemeen hebben hierbij vernieuwende
impulsen gebracht, echter niet zonder het toenemende methodenpluralisme
nog te versterken. Dit alles wel in het kader van een algemene tendens tot
contextualisering: een beweging die in deze ALW-kroniek al herhaaldelijk ter
sprake is gekomen.
Ook in de Nederlanden zijn - enigszins verlate en vooreerst zeer voorzichtige - aanzetten tot restauratie van de literatuurgeschiedenis te vinden.
Belangwekkende pleidooien voor een nieuwe, `verbrede' literatuurgeschiedenis
aan de hand van concepten die richting en coherentie kunnen geven aan het
literair-historische verhaal werden onder meer gehouden door H. van Gorp
(Leuven) en E.K. Grootes (Amsterdam). De titel van Van Gorps opstel in Spiegel
der Letteren van 1985 is symptomatisch voor de problematische fase van het
onderzoek: "De utopie van een omva ttende literatuurgeschiedschrijving. Of hoe
het zou moeten en toch niet echt kan". Met deze laatste zin, zo noteerde
Grootes in zijn bijdrage over "De paradoxen van de literatuurgeschiedschrijving"
(in Spektator 1989), heeft Van Gorp het `dilemma van de literatuurgeschiedenis
[...] in zijn meest lapidaire vorm uitgesproken". Zowel Van Gorp als Grootes
constateerden dat de discipline van de literatuurgeschiedschrijving weliswaar
weer in het brandpunt van de literairwetenschappelijke interesse stond, maar
dat de eisen die door de theoretici naar voren werden geschoven een zware
hypotheek legden op de praktijk van het vak. Utopie, onuitvoerbaarheid: dat
was het uitgangspunt. Maar toch werden hier ook al voorstellen gedaan voor
een vernieuwde literatuurgeschiedschrijving. Van Gorp wees op een aantal
`nieuwe' aandachtspunten en lich tte drie voorstellen toe die pretenderen nieuwe
perspectieven te bieden voor een literaire historiografie: 1. een receptie-gerichte
literatuurgeschiedschrijving of waarderingsgeschiedenis; 2. een functie-gerichte
literatuurgeschiedschrijving of functiegeschiedenis en 3. een interactie-gerichte
literatuurgeschiedschrijving of systeemgeschiedenis. Grootes van zijn kant
onderzocht de recente Duitse projecten voor een Sozialgeschichte der Literatur
op hun merites voor een eigen onderzoek van de 17de-eeuwse Nederlandse
literatuur en opteerde voor "een historische constructie die licht werpt op de rol
van de literatuur binnen het gehele communicatiesysteem in het verleden".
Hij kwam echter tot de conclusie "dat de theorie inderdaad geen recepten
verschaft voor het schrijven van bijvoorbeeld een overzicht van een literaire
periode" .
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Anno 1995, we zijn dus zowat vijftien jaar verder, lijkt het theoretische debat tot
een hoogtepunt te zijn gekomen en is de roep om een nieuwe Nederlandse
literatuurgeschiedenis, noem het een nieuwe Knuvelder, alsmaar luider geworden.
Van 11 tot 22 december werd door de Onderzoekschool Literatuurwetenschap
bij de Vakgroep ALW Leiden een winterschool gewijd aan het thema "Veertig
jaar na Knuvelder. Methoden en toepassingen van de literatuurgeschiedschrijving
in Nederland". Tijdens de twee studieweken, die georganiseerd werden in het
Academiegebouw in Utrecht en die vooral bestemd waren voor jonge neerlandici
extra muros, kwamen verschillende benaderingen van de geschiedschrijving
van de Nederlandse literatuur aan bod door middel van lezingen en discussies
over de volgende thema's: 1. literatuurgeschiedenis en receptieonderzoek; 2.
literatuurgeschiedenis en literair circuit; 3. literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis; 4. literatuurgeschiedenis en polysysteemtheorie en 5. postmoderne
literatuurgeschiedschrijving.
Er is in het afgelopen decennium echter ook een en ander gebeurd: er werd
niet alleen veel getheoretiseerd, er werden ook nieuwe literatuurgeschieden issen
geschreven. Een groep Amsterdamse neerlandici bracht in 1986 onder leiding
van G.J. van Bork en N. Laan een overzicht Twee eeuwen literatuurgeschiedenis
met als sprekende ondertitel "Poëticale opva ttingen in de Nederlandse literatuur".
De redacteuren hebben gekozen voor een benadering die is geïnspireerd door
het poëticamodel van A.L. Sotemann: het accent ligt op de literaire opva tt ingen
van schrijvers en critici die de overheersende `stromingen' hebben bepaald. In
onze vorige ALW-kroniek (NEM XXXIII/1, februari 1995) hebben we er al op
gewezen dat W.J. van den Akker en G. Dorleijn inmiddels hebben gepleit voor
een `gecontextualiseerde' studie van de poeticale opva tt ingen. In "Poëtica en
literatuurgeschiedschrijving" (De nieuwe taalgids 1984/6, november 1991)
stelden ze voor niet alleen het werk zelf te bestuderen maar dit óók te plaatsen in
een "breder maatschappelijk, politiek, levensbeschouwelijk verband" , waarmee
het nu vrijwel algemeen aanvaarde standpunt van de literatuurwetenschappers
in de Nederlanden is aangegeven. Reeds in de (nu overigens om andere redenen
achterhaalde) Inleiding in de literatuurwetenschap van Jan van Luxemburg,
Mieke Bal en Willem G. Weststeijn (eerste druk 1985) werd vooropgesteld dat
dit handboek "algemene eigenschappen van literaire teksten en het functioneren
van literatuur in de maatschappij" behandelt. De toevoeging "en het functioneren
van literatuur in de maatschappij" is een verworvenheid van de jaren '80 en is,
tot op heden, richtinggevend gebleven, ook in de praktijk van het onderzoek.
Dat laatste is bijvoorbeeld zichtbaar in het werk van Ton Anbeek, die in zijn
overzicht Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960 (1986) koos voor
een benadering vanuit de receptie van de werken door het eigentijdse publiek,
waarbij het accent komt te liggen op de normdoorbrekende functie van de
romans. Ook in zijn inaugurele rede (1982) had Anbeek al gepleit voor een
wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving gesteund op de
receptiegeschiedenis. In zijn veelbesproken Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur tussen 1885 en 1985 (1990) heeft Anbeek gebruik gemaakt van
hetzelfde receptiehistorische `conflictmodel', dat teruggaat op de beschouwingen
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van de Russische formalist J. Tynjanov en van de Praagse structuralist Felix
Vodicka. Anbeek combineert hier echter ook v rij met uitvoerige tekstinterpretatie.
Bovendien presenteert hij zijn verhaal, met een nadrukkelijke verwijzing naar
Ankersmit (en de narratieve richting in de histo ri ografie) als slechts één mogelijke,
zeker niet exhaustieve visie op het verleden, wat zijn overzicht ook een postmodern
tintje geeft. Het boek biedt dus in feite een rijke staalkaart of combinatie van
verschillende methoden.
Nog een ander accent is te vinden in de dissertatie van Jacqueline Bel,
Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht
van het proza tussen 1885 en 1900 (1993), waarin wordt gepleit voor een

nieuwe literatuurgeschiedenis op basis van (deel)onderzoek van de contemporaine
receptie: deze `doorlichting' van een klein segment van de literaire geschiedenis
doet meer recht aan de "toenmalige breedte" en levert ook een beeld op dat
veel meer omvat dan de sterk gereduceerde canon die werd vastgelegd in de
`traditionele' literatuurgeschiedenis.
Het meest vernieuwende literair-historische verhaal van de afgelopen jaren is
ongetwijfeld echter het succesrijke Nederlandse literatuur, een geschiedenis,
geredigeerd door een team van acht neerlandici onder de leiding van M.A.
Schenkeveld-Van der Dussen. Het concept wordt aangediend als een
polyperspectivische kijk op de Nederlandse le tterkunde die past bij onze moderne
samenleving, "die een centraal perspectief schijnt te missen". Het resultaat is
`een' geschiedenis - want tot `de' geschiedenis lijken we vooralsnog niet meer te
kunnen komen - samengesteld uit tal van kleine deelverhaaltjes die zijn opgebouwd
rond betekenisvolle gebeurtenissen of evenementen in het verleden, en dit door
meer dan honderd auteurs, elk met hun eigen accentuering of benaderingswijze.
Model stond A New History of French Literature o.l.v. Denis Hollier (1989).
Er is, zoals bij deze postmodernistische invalshoek past, geen globaliserende
beeldvorming, geen hiërarchisering, geen synthese, omdat er in onze postmoderne tijd ook geen eenheidsvisie meer is die een coherent concept zou
kunnen opleveren. Disparaatheid en diversiteit, fragmentarisering en verbrokkeling
hebben de synthese vervangen; als er al een geheel of globaal beeld zou
ontstaan, dan wordt dit samengesteld door de combinerende en reconstruerende
lezer. Toch blijkt door de redacteuren van Nederlandse literatuur, een geschiedenis, die de onderwerpen van de hoofdstukjes `bij consensus' hebben vastgelegd,
uitvoerig aandacht te zijn besteed aan de `dominante' van de hedendaagse
literatuurwetenschap, met name het functioneren van het literaire werk in de
maatschappij. Verscheidene kritische vakgenoten hebben erop gewezen dat de
NLG uiteindelijk wel degelijk beeldvorming oplevert en binnen één paradigma
blijkt te zijn geschreven: dat van de sociale of maatschappelijke inbedding van
literatuur.
Dat het niet volstaat de `ordelijkheid' van de conventionele literatuurgeschiedenis
bewust los te laten en te vervangen door een veelheid van visies om te kunnen
spreken van een postmodernistische literatuurgeschiedenis wordt duidelijk als
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men de driedelige Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese
letteren van Homerus tot heden (Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1994) ter
hand neemt. Het boek is de uitgebreide Nederlandse bewerking van Lettres
européennes. Histoire de la littérature européenne, verschenen in 1992 bij
Hache tt e (Parijs) onder redactie van Annick Benoit-Dusausoy en Guy Fontaine.
De hoofdredacteuren van het Franse origineel stippen in hun "Préface" aan dat
de zeer levendige nationalistische obsessie die een auteur vastzet in een geografisch
en linguïstisch gebied een taaie traditie is die we hebben geërfd van de 19de
eeuw en die het inzicht in de weg staat dat een werk zich inschrijft in een
culturele eenheid die een Europese, mondiale dimensie hee ft .
In Lettres européennes worden de verschillende nationale literatuurgeschiedenissen niet naast elkaar geplaatst, maar samen behandeld, waarbij
echter de originaliteit niet aan de obsessie van de Europese eenheid of het
eurocentrisme wordt geofferd. Lettres européennes biedt in zijn uitwerking een
enigszins hybried concept: de rode draad van het geschiedverhaal wordt gevormd
door genres of thema's, maar ook belangrijke werken worden apart behandeld,
evenals auteurs die een "phares"- of zoeklichtfunctie hebben gehad.
Het is vermoedelijk dit nogal heterogene karakter van het Franse origineel
dat de redacteuren van de uitvoerige Nederlandse bewerking, Siem Bakker,
Hugo Bousset en Martine de Clercq, doet spreken van het overzicht als "een
patchwork, een lappendeken van visies op tekst en context" , waarbij ook
termen als "zappen" en "labyrintisch verhaal" vallen. Hiermee wordt impliciet
gealludeerd op een postmodernistische benadering, maar van enige bewuste
problematisering van onze conventionele perceptie van geschiedenis als een
continuum is geen sprake, evenmin trouwens als in het Franse origineel. De
Nederlandse gebruiker van het boek is ove ri gens beter bediend dan de Franstalige
lezer. Bij de "bewerkende" vertaling van het Europese overzicht werd het
origineel met zowat driehonderd bladzijden uitgebreid, dit alles door stukken
over Nederlandstalige auteurs in te lassen. Het resultaat is, zoals H. Brandt
Corstius voor zijn recensie in de NRC van 27.1.1995 heeft uitgerekend, dat
zowat 10 procent van de Europese literatuur in dit overzicht Nederlandstalige
literatuur is, een verhouding die vanuit Europees perspectief op zijn minst nogal
opmerkelijk is te noemen. Maar dat zal voor de bestemmeling van dit boek, dat
is: het grote Nederlandstalige publiek, wellicht geen zorg wezen. Met een
boutade zou men kunnen zeggen: alles kan; en dat is dan wél postmodernistisch.
We keren nog even terug naar de `dominante' in de Nederlandstalige
literatuurgeschiedschrijving. In de recente discussie, die vooral door het verschijnen
van Nederlandse literatuur, een geschiedenis werd aangewakkerd, werd
opgemerkt dat in de vakbeoefening van de historische le tt erkunde sprake is van
een lange traditie waarin de strikte tekstinterpretatie wordt gecombineerd met
een brede, principieel-historische en -contextuele inbedding van het werk. Dit
wordt zeer duidelijk bevestigd in het werk van neerlandici als Herman Pleij en
Frits van Oostrom. Deze laatste heeft de leiding van een zeer actief centrum
voor Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit
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Leiden. Uit dit NLCM is tot dusver al een indrukwekkende reeks collectieve
publikaties voortgekomen die het centrale onderzoeksprogramma - de
Middelnederlandse literatuur in haar cultuurhistorische context - voorbeeldig
illustreren. De jongste publikatie van Van Oostrom is Handgeschreven wereld.
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen (Amsterdam,
Prometheus, 1995), geschreven in samenwerking met Dini Hogenelst. Het is
een schitterend geillustreerd, zeer aantrekkelijk gepresenteerd boek waarin
wordt beschreven hoe middeleeuwse literatuur tot stand kwam, voor welk
publiek de teksten werden geschreven en in welke kringen ze functioneerden.
Het is een boek dat in geen enkele bibliotheek van een docentschap Nederlands
extra of intra muros zou mogen ontbreken. Datzelfde geldt trouwens ook, en in
niet geringere mate, voor Medieval Dutch literature in its European Context,
geredigeerd door Erik Kooper (Cambridge University Press, 1994), waarin de
bedoeling van de bundel wordt omschreven als 1. het brengen van nieuwe
inzichten in de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen en 2. het presenteren
van deze inzichten "in the context of the historical, social and cultural
developments of the time in which this literature took shape".
Eén ding mag hierbij alvast duidelijk zijn geworden: het paradigma van de
geschiedschrijving van de historische letterkunde blijkt toonaangevend te zijn
geworden, ook voor de moderne letterkunde.
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De samenhang der vaardigheden
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)

- Koffie of thee? - Doe maar koffie.
- Doe de groeten aan Kees. - Zal ik doen.
- Dag, hoe gaat `t? - Goed, en met jou?
- Waar blijf je nou? - Ik kom eraan.
Het leven van iedere Nederlandstalige zit vol met dit soort ogenschijnlijk
onbeduidende zinnetjes. Ogenschijnlijk: voor adequaat sociaal contact zijn ze
onmisbaar. Wie als anderstalige het spel volledig wil meespelen, zal ze dus ook
moeten verstaan en begrijpen en zal moeten weten tegenover wie op welk
moment wat gezegd moet worden. Dat lijkt makkelijk - het zijn immers zeer
frequente cliché-uitdrukkingen - maar door het hoge idiomatische gehalte en
door de soms merkwaardige culturele lading laten ze zich minder snel
overmeesteren dan men zou verwachten. Terwijl echt overmeesteren bovendien
inhoudt dat het juiste ritme, de juiste klemtoon en de juiste intonatie wordt
gekozen.
Deze overwegingen hebben Jeanine Deen en Chris van Veen ertoe gebracht
om in navolging van de Jazz Chants van Carolyn Graham een groot aantal van
deze cliché-zinnetjes te verwerken tot veertig korte dialogen. Die dialogen gaan
over begroeten, gesprekken voeren, afscheid nemen, weggaan, iets niet weten,
verstaan of begrijpen, vragen stellen en antwoorden geven, bedanken,
bemoediging en begrip vragen of geven, feliciteren en wensen formuleren.
De Taalriedels, zoals de auteurs deze cliché-zinnetjes noemen, zijn niet
bedoeld om latente grammaticale of lexicale kennis aan de oppervlakte te
brengen of om deze uit te breiden. Daarom vind ik de ondertitel cursus
spreekvaardigheid enigszins misleidend omdat men bij een `cursus spreekvaardigheid' geneigd is te denken aan een bredere aanpak dan die van Taalriedels.
Dat is geen kritiek op Taalriedels, maar op de formulering van de ondertitel.

Taalriedels beogen een redelijk goede uitspraak (met inbegrip van intonatie,
ritme en zinsaccent), spreekgemak, gevoel voor de juiste riedel op het juiste
moment en het bijbrengen van zelfvertrouwen.
De auteurs zeggen dat Taalriedels bedoeld zijn voor beginners maar ook
voor gevorderden. Wie een uit taalriedels samengesteld dialoogje bekijkt of
beluistert, zal misschien het nut ervan voor gevorderden in twijfel trekken - het
ziet er allemaal nogal gewoon uit - maar ik geloof dat de auteurs terecht ook de
bruikbaarheid voor gevorderden claimen, al zal in het laatste geval de aanpak
wat anders moeten zijn dan bij beginners.
Taalriedels gedijen het beste in groepen van tien of meer personen. Ze
moeten namelijk geoefend worden in koor. Maar voordat het koor mag inzetten
56

(de produktieve fase), moet er eerst het nodige voorwerk verricht worden (de
receptieve fase). Deze laatste houdt in dat men, per riedeldialoog, de tekeningen
laat bekijken, naar de cassette laat luisteren, de bijbehorende gatentekst laat
invullen, de klanken, de betekenissen en de functies bespreekt en aandacht
vraagt voor culturele eigenaardigheden, bijvoorbeeld voor het gegeven dat op de
vraag: Hoe gaat het? niet altijd een waarheidsgetrouw antwoord wordt verwacht
of gegeven; of voor de subtiele dans die bij Laat maar zitten wordt opgevoerd
om te laten weten of men het aanbod aanneemt (Maar je krijgt het wel terug)
of, al dan niet gemeend, afwijst (Jij hebt vorige keer al betaald).
In de produktieve fase gaat het erom dat de leerlingen zich de cliché-formules
en de daarbij behorende intonatiepatronen eigen maken. Omdat het ritme
daarbij een belangrijke rol speelt, loopt er met de dialogen een zachte `tik' mee
die als een soort metronoom de vereiste cadans aangeeft. Dat is nuttig en dat is
bovendien heel leuk. Behalve door deze `tik' wordt metriek en melodie soms
ook nog versterkt door rijm en door herhaling van zinnen.
De docent kan ook zelf de taalriedel voorlezen en meetikken, en als hij geen
ritmegevoel heeft, kan hij `cursisten met een goed ritmegevoel vragen om mee
te tikken' (Docentenhandleiding). Zelf zou ik bij het verzorgen van de ritmesectie
de cursisten hoe dan ook zo snel en zoveel mogelijk inschakelen en dat niet laten
afhangen van een docent die niet tot twee kan tellen. Die ritmische betrokkenheid
lijkt me namelijk een belangrijk onderdeel van het leerproces en een krachtige
stimulans om bij de les te blijven.
De bijgeleverde cassette is ingesproken door Jenny Arean, Edwin Rutten en
Chris van Veen. Ze doen dat heel goed. Natuurlijk, doordat de stemmen de
strakke cadans van de dialogen moeten volgen, klinken ze niet altijd `zoals in het
echt', maar de afwijkingen zijn gering en didactisch verantwoord. Voor het
overige zijn de dialogen uit het leven gegrepen, hoewel ik het jammer vind dat ze
allemaal, op één na, de je- en jij-vorm gebruiken en niet een wat grotere plaats
inruimen voor u.
De auteurs geven bij de dialogen uitvoerig aan hoe er zowel receptief als
produktief mee gewerkt kan worden. Die uitvoerigheid begint een beetje een
vast onderdeel te worden van iedere in Nederland verschijnende taalcursus en
levert dikke en dure docentenhandleidingen op. Daar is niets op tegen zolang de
suggesties daarin zinvol zijn. In Taalriedels staan veel nuttige suggesties en
bruikbare aanwijzingen. Maar omdat men ervoor gekozen heeft bij iedere
dialoog hetzelfde lesschema volledig af te werken, wordt er veertig keer gezegd,
zonder enige verdere toevoeging: illustratie bekijken, cassette beluisteren/
gatentekst invullen, ritmisch naspreken, reageren in dialoogvorm. Dat lijkt me
minder zinvol.
Voor het overige is Taalriedels, ook voor de extramurale neerlandistiek, een
aanwinst waarvan het nut zich niet beperkt tot het aanleren van intonatiepatronen
en alledaagse uitdrukkingen. Door de aandacht voor de culturele aspecten van
deze uitdrukkingen en door vragen als: hoe is dat in je eigen land, biedt deze
cursus ook goede aanknopingspunten voor discussie?
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Deen, Jeanine en Chris van Veen, Taalriedels. Een cursus spreekvaardigheid
Nederlands als tweede taal. Cursistenboek, 108 blz., fl. 27,50, ISBN 90 01
20283 7; Docentenhandleiding, 107 blz., fl. 42,-, ISBN 90 01 20282 9;
Geluidscassette, fl. 50,-, ISBN 90 01 20284 5. Groningen: Wolters-Noordhof,f ,
1994.
*
Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten een `inburgeringstoets'
afleggen. Vroeger bepaalde iedere gemeente zelf de inhoud van deze toets. Dat
is nu niet meer zo: er is nu één uniforme toets voor heel Nederland. Daarbij
worden vragen gesteld over de Nederlandse samenleving en wordt ook de
spreekvaardigheid getoetst. Bij de proeftoets spreken was een van de vragen:
Waar moet je zijn als je een uitke ring wilt krijgen? Het antwoord luidde: `Echt
waar, het is heel makkelijk uitkering krijgen'. Voor dit antwoord kreeg de
kandidaat 0 punten. Terecht, lijkt me, hoewel er met het gesprokene weinig mis
is.

Het luisteren of liever nog het begrijpen is hier in het geding. Toch heet zo'n
toets een spreektoets. Dat bevestigt het prestigieuze karakter dat zowel door
leerder als door docent toegekend wordt aan spreken. Zelden hoor je een
anderstalige zeggen: `Ik wil leren luisteren' . Dat het een niet zonder het ander
kan, beseft men vaak niet.
Gelukkig bese ft Anja Fonck dat wel. Zij bese ft dat er behoe fte is aan luistermateriaal
en tevens dat luisteren geen op zich staande vaardigheid is. Vandaar dat haar
cursus de titel Rondom luisteren draagt. Haar cursus heeft ook een ondertitel:
Luisteren vanuit communicatief perspectief. Ik zou zo gauw niet weten wat
dat precies betekent en de Algemene verantwoording' in de Docentenhandleiding' praat er ook niet over.
Rondom luisteren is bedoeld voor volwassenen die al een behoorlijke kennis
van het Nederlands hebben. Hun worden luisterteksten aangeboden om ervaring
op te doen met authentiek materiaal en met de daarbij behorende intonaties en
spreekconventies. Voorts moeten ze leren omgaan met `woordstromen' waarvan
ze niet ieder woord begrijpen. En ten slotte denkt de auteur dat haar cursus
ertoe zal leiden dat anderstaligen meer profijt zullen hebben van radio- en t.v.programma's en er met meer plezier naar zullen luisteren.
De luisterteksten zijn zoals gezegd authentiek, hetgeen betekent dat ze
afkomstig zijn van Nederlandse radio- en t.v.-programma's. Er is gestreefd naar
variatie in onderwerpen en in stemmen. In de tien lessen van deze cursus komen
de volgende onderwerpen aan bod: liefde voor huisdieren, het verwerken van
een inbraak, inbraakpreventie, een moordzaak, fobieën, het observeren van
mensen op een terrasje, interview met een schrijver, een zeehondenziekenhuis,
het afsluiten van een verzekering tegen bruiloften die niet doorgaan, dieren op
de zuidpool.
Selectie van onderwerpen is moeilijk. Ze moeten beantwoorden aan het gestelde
didactische doel en ze moeten boeiend zijn, want wie met tegenzin luistert, leert
niet veel. Ik denk dat de meeste cursisten met belangstelling de aangeboden
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teksten zullen volgen. Maar de beoogde variatie komt slechter uit de verf: drie
onderwerpen in de criminele sfeer, drie over dieren en dat op een totaal van
tien, dat is jammer, zeker als men ook nog wil bereiken dat de cursist frequenter
en voor zijn plezier overschakelt op het enorme praataanbod op radio en
televisie. Voldoende variatie is er wel in de stemmen op de geluidscassette, maar
wie allergisch is voor Amsterdams moet het interview over dierenliefde overslaan.
De behandeling van een luisterfragment begint met een voorbereidende
opdracht waarbij de kennis die de cursist eventueel al heeft, wordt geactiveerd
en waarbij woordenschat wordt aangeboden die in de sfeer van het onderwerp
ligt. Daarna wordt er op verschillende manieren naar de teksten geluisterd en bij
dat luisterproces wordt de cursist veelvuldig aan het werk gezet. Bij wijze van
herhalingsoefening kan vervolgens een gatentekst worden ingevuld. Na een
bezinkingsperiode moeten er vervolgopdrachten worden uitgevoerd waarbij
bepaalde structuren, woorden of uitdrukkingen nog eens onder de aandacht
worden gebracht. De behandeling wordt afgesloten met extra activiteiten, veelal
spreek- of schrijfopdrachten betreffende het beluisterde onderwerp, maar ook
met opdrachten op grammaticaal of lexicaal terrein.
Rondom luisteren munt uit door een gedegen en gevarieerde aanpak, die
onder meer tot uitdrukking komt in de tijd die men nodig heeft voor het
vervullen van de diverse taken: ongeveer één a anderhalf uur voor de
luisteropdrachten en even zoveel tijd voor de vervolgopdrachten en de extra
activiteiten. Een sterk punt is ook dat zowel in de voorbereidende fase als bij de
eigenlijke luisteropdrachten de cursist een actieve rol krijgt toebedeeld, zodat
luisteren heel wat meer is dan het frustrerende en onnatuurlijke beantwoorden
van meerkeuzevragen, een bij luistervaardigheid vaak gebruikte oefenvorm. De
`geïntegreerde aanpak' die de auteur aanbiedt, betekent dat zij in verband met
luisteren ook lees-, schrijf- en spreekopdrachten geeft. Dat is heel nu tt ig en het
plaatst veel opdrachten in een natuurlijkere context.
Fonck, Anja, Rondom luisteren. Luisteren vanuit communicatief perspectief.
Nederlands voor anderstaligen. Cursistenboek, 136 blz., fl. 24,50, ISBN 90
5356 152 8; Docentenhandleiding met geluidscassette, 40 blz., fl. 39,50, ISBN
90 5356 154 4. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994 (alleen deel 1
is verschenen).
*
Eveneens van Anja Fonck is Deel 1 van de schrijfcursus Zet het op papier. De
auteurs van Deel 2 zijn Marijke Asscheman en Stephanie Kuiper. Ook bij deze
cursus vindt men in de ondertitel: vanuit communicatief perspectief. Hierbij
kan ik me wèl iets voorstellen. Maar de echte schrijfopdrachten bij Deel 1
betreffen vrijwel uitsluitend het geven van beschrijvingen en dat heeft weinig
communicatief s. Deel 2 lijkt ook het echte communicatieve te ontberen, want
daarin gaat het, volgens de ` Algemene verantwoording', vooral om aantekeningen
maken, verslagen schrijven, samenvattingen geven en conclusies trekken. Wie
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echter het feitelijke lesmateriaal bekijkt, vindt daar ook veel opdrachten waarbij
het communicatieve aspect wèl aan de orde komt, dat wil zeggen waarbij de
schrijver in verbinding moet treden met anderen om zijn mening, gedachten,
wensen en problemen kenbaar te maken.
Behalve de ondertitel roept ook de reeds genoemde Algemene
verantwoording' van zowel Deel 1 als 2 nogal wat vragen op. Bijvoorbeeld als
men wil weten voor wie deze schrijfcursus nou precies bedoeld is. Voor beginnende
tweede-taalverwervers, staat er. Maar er staat ook: de algemene doelstelling is
het vergroten van de schrijfvaardigheid. Vergroten: dat impliceert toch dat er
reeds enige kennis is? Nu ligt het voor de hand te denken dat Deel 1 voor
beginners is en Deel 2 daarop voortbouwt. Maar het gekke is dat doel en
doelgroep in beide delen in exact dezelfde (tegenstrijdige) bewoordingen worden
beschreven.
Vraagtekens ook betreffende de afbakening van beide delen en hun onderlinge
relatie. De `verantwoording' zwijgt daarover. Op grond van het feitelijke
lesmateriaal lijkt me dat Deel 1 gebruikt kan worden door bijna-beginners en
Deel 2 door enigszins gevorderden.
De cursus is bedoeld voor leerlingen die een opleiding willen gaan volgen bij
het beroepsonderwijs voor volwassenen. Dat is een duidelijk intramuraal
perspectief. Maar dat perspectief hoeft geen belemmering te zijn om deze
schrijfcursus ook buiten de muren te gebruiken. De schrijfopdrachten hebben
namelijk weinig met beroepen te maken, maar veel meer met het dagelijkse
leven, respectievelijk met het dagelijkse leven in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld
in Deel 1 gevraagd een beschrijving te geven van: een voorwerp, verschillen
tussen twee tekeningen (kamerinterieurs), een huis, personen en voorwerpen in
een huiskamer, een picknick. Of er moet een verhaaltje worden geschreven over
twee mensen bij een snackbar of over een serie plaatjes. In Deel 2 is de
schrijfopdracht o.a. gericht op: korte mededelingenbriefjes, een uitnodigingsbrief
voor een feest, een excuusbrief, een brief over problemen met de walkman, een
brief over vakantieplannen, een kort verhaal over een sport. Of men moet aan
de hand van plaatjes beschrijven hoe je je haar kunt verven, een samenvatting
geven van een interview, van een tekst, het verslag schrijven van een ongeluk,
de beschrijving geven van een probleem.
Bovenstaande opsomming wekt wellicht de indruk dat het in deze schrijfcursus
uitsluitend zou gaan om schrijven. Dat is beslist niet het geval en de inbedding
van de schrijfvaardigheid in andere talige activiteiten vormt een van de sterke en
interessante punten van deze cursus. In Deel 1 gaat aan het eigenlijke schrijven
(de produktieve fase) een uitgebreide receptieve fase vooraf waarin de cursist
met behulp van veel tekeningen en met vragen over deze tekeningen vertrouwd
gemaakt wordt met de woordenschat en de zinsconstructies die hij later, bij het
vervullen van zijn schrijfopdracht, nodig heeft. Impliciet wordt ook aandacht
besteed aan grammaticale problemen (inversie, scheidbare werkwoorden,
voegwoorden, vraagwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, comparatief).
Ook in Deel 2 wordt het schrijven voorafgegaan door of afgewisseld met
lees- en luisteractiviteiten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van authentiek of
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half-authentiek materiaal. Vanwege de luisteropdrachten hoort bij deze schrijfcursus dan ook een luistercassette (jammer genoeg zonder authentieke opnamen:
de teksten zijn opnieuw ingesproken door een beperkt aantal stemmen). Na de
eigenlijke schrijfopdracht moet de cursist aan de hand van vragen en van een
beoordelingsschema nadenken over zijn eigen schrijf produkt en het zonodig
verbeteren.
Anderstaligen die weinig moeite meer hebben met het schrijven van het
Nederlands en slechts zoeken naar syntactische, idiomatische en lexicale verfijning
of verdieping zullen in Zet het op papier weinig van hun gading vinden. De
cursus beweegt zich op het niveau van het praktische gebruik in een lessituatie
en in het dagelijkse leven. Op dat niveau en voor dat doel is het een heel nu tt ige
en aantrekkelijke cursus die, zoals gezegd, zich niet alleen bezighoudt met
schrijven maar ook met lezen, luisteren en spreken.

Fonck, Anja, Zet het op papier 1. Schrijven vanuit communicatief perspectief,
Nederlands voor anderstaligen. Cursistenboek, 90 blz., f1.19,50, ISBN 90
5356 079; Docentenhandleiding, 23 blz., fl. 29,50, ISBN 90 5356 110 2.
Asscheman, Marijke en Stephanie Kuiper, Zet het op papier 2. Schrijven
vanuit communicatief perspectief, Nederlands voor anderstaligen. Cursistenboek, 85 blz., fl. 19,50, ISBN 90 5356 080 7; Docentenhandleiding met
geluidscassette, 34 blz., fl. 39,50, ISBN 90 5356 113 7. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994.
P.S. In Nem 2, mei 1995, heb ik een bespreking gewijd aan Mediaprojekt
Nederlands. In deze bespreking heb ik erop gewezen dat de gebruiker van
dit videomateriaal geen informatie krijgt over de manier waarop met dit
materiaal gewerkt moet worden.
Nadien hebben de auteurs van deze cursus mij laten weten dat er bij
Mediaprojekt Nederlands ook zogenaamde `menu's' worden verstrekt
waarin de docent richtlijnen vindt voor didactisch gebruik. Omdat in het
materiaal dat de auteurs mij hadden toegezonden deze menu's ontbraken,
kon ik er in mijn bespreking geen melding van maken. Ik geef hierbij graag
door dat bij Mediaprojekt Nederlands dus ook didactische informatie
voorhanden is.
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Boekbesprekingen en aankondigingen

Norbert Morciniec (1994). Kontrastive Phonemik. Deutsch - Niederláindisch,
Niederláindisch - Deutsch. Wroclaw: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1491.
92 blz., prijs 3,5 zl.
Bij zo nauw verwante talen als het Duits en het Nederlands vormen de
uitspraaklessen meestal niet het boeiendste onderdeel van de studie. Hoe zwaar
het accent ook is, men verstaat elkaar vrijwel altijd uitstekend. De-noodzaak om
het beter te gaan doen, wordt dus niet echt gevoeld. Maar inzicht in de
klankstructuur van een taal en vooral de sensibilisering voor de verschillen in
toonaard tussen de moedertaal en de vreemde taal is voor de letterenstudent
niet alleen omwille van de uitspraak onontbeerlijk. Poëzie (en in mindere mate
ook proza) leeft immers van het spel met klankcontrasten en -overeenkomsten.
Norbert Morciniec heeft in zijn Kontrastive Phonemik van het Duits en het
Nederlands de klankstructuren van de beide talen met elkaar vergeleken en op
grond van een zeer uitvoerige beschrijving van overeenkomsten en verschillen
een bijna uitputtende verzameling articulatie-oefeningen opgesteld. Het boek is
bedoeld als handleiding voor de leraar Nederlands/Duits en er wordt geen
fonologische voorkennis verondersteld. In het eerste hoofdstuk, Phonetik und
Phonemik, geeft M. een kort overzicht van de belangrijkste beginselen uit de
fonetiek en fonologie; de gebruikte terminologie wordt uitvoerig verklaard. M.
geeft een zeer gedetailleerde fonetische beschrijving van de Duitse en Nederlandse
vocalen en consonanten. Om bij de vocalen het verschil in uitspraak duidelijk te
maken tussen zowel de gespannen (Edel, eed) als de ongespannen (Essig, elf)
varianten van de beide talen, voert hij zelfs een nieuw kenmerk in. Dat verschil,
het `dunne' van het Duits tegenover het `volmondige' van het Nederlands, vindt
zijn oorzaak in de verticale stand van de tong: die kan opgeheven, wat minder
opgeheven of laag zijn. Voor de Duitse vocalen onderscheidt M. hoch, mittel en
tief, terwijl de Nederlandse vocalen juist in het middenveld één positie meer
hebben: hoch, halbhoch, halbtief en tief.
M. gaat ervan uit dat vrijwel alle uitspraakfouten voortkomen uit interferentie
tussen de moedertaal en de vreemde taal. Het is deze vooronderstelling die ten
grondslag ligt aan zijn onderverdeling in drie soorten moeilijkheden: phonemische, allophonische en lautkombinatorische. Deze driedeling, die door het
hele boek heen strikt gehandhaafd is, dient in zeker opzicht een praktisch doel.
Zij voert echter tot onoverzichtelijkheid en zelfs onvolledigheid als fenomenen
die bij elkaar behandeld dienen te worden, omwille van de driedeling afzonderlijk
worden besproken. Zo worden in hoofdstuk 12.2 o.a. de Nederlandse klankcombinaties [s + j], [t + j] en [d + j] onder allophonische moeilijkheden
besproken. Wat M. over de uitspraak van deze combinaties zegt, is juist. Hij zegt
echter niet dat het hier gaat om een van de bekendste vormen van assimilatie,
nl. palatalisatie. Het verschijnsel palatalisatie wordt in 8.4 onder Koartikulation
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wel uitvoerig besproken. Palatalisatie (voor de hiergenoemde klankcombinaties
de aanpassing van de voorafgaande consonant aan de halfvocaal j) vindt in
het Nederlands vooral door het verkleinmorfeem veelvuldig plaats: bed - bedje
[t -> t' I, huis - huisje [s ---> s'], krant - krantje [n -> µ t']. Als M. deze klankveranderingen als voorbeelden van één assimilatieproces behandeld zou hebben,
dan zou hij waarschijnlijk de combinatie [n+t+j] niet over het hoofd hebben
gezien. Nu ontbreekt die in zijn beschrijving. Wat ook ontbreekt, is de zgn. Tdeletie in bijv. nich-je, fees-je, kas-je (van kast), kaf-je. En hier treedt in f ees je en
kas-je dan ook nog weer palatalisatie van de s op onder invloed van de j.
Al met al vind ik dat M. met zijn zeer gedetailleerde vergelijking van de klanken
van het Duits en het Nederlands een enorme hoeveelheid goed gefundeerde
articulatie-oefeningen heeft opgesteld. Wat ik jammer vind, is dat hij zich
beperkt heeft tot een opsomming van fenomenen en nergens fonologische
regels geeft. Misschien dragen die regels niet direct bij tot een betere uitspraak,
maar ze vergroten wel het inzicht in articulatieprocessen en in de klankstructuur
van de taal. Bovendien worden de uitspraaklessen er denk ik een stuk boeiender
door.
Carla Broeder (Oldenburg)

Guy Janssens, Philippe Hiligsmann en Siegfried Theissen (red.) (1995).
Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal. Handelingen van het
internationale colloquium aan de Université de Liège op 22 en 23 maart 1995.
Liège: Université de Liège, 3 place Cockerill, 4000 Liège, België. 192 blz., prijs
BF 750. ISBN 2-87233-014-3.
Op bovengenoemde datum organiseerde de vakgroep Nederlands van de
universiteit van Luik een colloquium over leermiddelen Nederlands als vreemde
taal. Het colloquium beoogde het geven van informatie over de meest recente
leermiddelen, het op gang brengen van een gedachtenwisseling tussen makers
en gebruikers van deze leermiddelen en het hulp bieden, aan docenten, voor het
zelf ontwikkelen van lesmateriaal.
Of de gedachtenwisseling tot stand is gekomen, kan aan de hand van de
bundel niet beoordeeld worden. Maar informatie over leermiddelen en over het
ontwikkelen daarvan, is in rijke mate aanwezig. L. Beheydt behandelt de
leermiddelen op het gebied van woordenschatverwerving, J. Novacovic-Lopusina
neemt het ontstaan van het door haar geschreven Basiswoordenboek
Nederlands-Servokroatisch als uitgangspunt voor de bespreking van het thema
`woordenboek als leerboek', J. Vromans gaat in op de rol van vertaling en
thema in het onderwijs Nederlands als vreemde taal en op de daarbij behorende
leermiddelen, L. Baten bespreekt de - niet ingeloste - verwachtingen met
computer-ondersteunend taalonderwijs en het artikel van J. Pekelder is gewijd
aan tekstgebruik in het beginnersonderwijs aan volwassen leerders. Genoemde
artikelen geven niet slechts een overzicht van de stand van zaken, maar gaan
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ook in op de theoretische achtergronden en formuleren wensen voor de
toekomst. Dat geldt ook voor de bijdrage van J.W. de Vries over `Cultuur- en
maatschappijkunde en het vreemde-talenonderwijs' en voor het overzicht van
veertig jaar literatuuronderwijs van L. Gillet, een onderwerp dat bij dergelijke
bijeenkomsten nogal eens over het hoofd wordt gezien.
Dat laatste geldt, zeker in het recente verleden, niet voor de rol van het
grammatica-onderwijs voor het NVT, geschreven door Ph. Hiligsmann. Zijn
artikel en de artikelen van S. Theissen en G. Janssens over respectievelijk
accentueringsverschillen en genusverschillen tussen Duitse en Nederlandse
klankverwante woorden en over typische fouten in het geschreven Nederlands
van Duitstaligen gaan niet direct over bestaande leermiddelen maar willen hulp
bieden aan hen die zelf materiaal willen ontwerpen.
Of het bestaande materiaal aan zijn doel beantwoordt, wordt — of men dat
leuk vindt of niet — vaak onderzocht aan de hand van examens en toetsen. Het is
daarom niet onlogisch dat er in deze bundel ook plaats is ingeruimd voor
`Taalvaardigheidstoetsen in de praktijk', geschreven door Ch. van Leeuwen.
De belangstelling voor het Luikse colloquium was groot. Niet verbazingwekkend want het behandelde thema is voor ieder die te maken heeft met de
extramurale Neerlandistiek, van groot nut. Daarom is het verheugend dat
degenen die niet in Luik waren, toch kennis kunnen nemen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen Nederlands als vreemde taal en
van de uitvoerige bibliografieën die de artikelen vergezellen.
P. de Kleijn (Den Haag)

Martin Forstner & Klaus von Schilling (Hrsg.) (1991). Interdisziplinaritáit.
Deutsche Sprache and Literatur im Spannungsfeld der Kulturen. Festschrift
fur Gerhart Mayer zum 65. Geburtstag (Publikationen des Fachbereichs
Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz in
Germersheim, Reihe A, Bd. 15). Frankfurt am Main, Peter Lang. 514 blz.
fl. 90, -. ISBN 3-631-44264-5.
Het zal wel eeuwig een dilemma blijven voor de samenstellers van een liber
amicorum: je nodigt een aantal vrienden, kennissen en collega's van de `gevierde'
uit om een bijdrage te schrijven, en uiteindelijk stel je vast dat de inhoud van al
die werkstukjes niet onder één noemer te brengen is. De redacteurs van het
Festschrift naar aanleiding van het emeritaat van Gerhart Mayer waren zich
daarvan bewust (daarvan getuigt de inleiding met naar verontschuldiging neigende
nuanceringen als "integrative Klammer heterogener Arbeitsgebiete" (14) en "so
unterschiedlich sie im einzelnen sein mogen" (15)), maar wilden die
verscheidenheid positief duiden en gaven de bundel de titel Interdisziplinaritát
mee.
Gerhart Mayer leidde in Germersheim de afdeling 'Deutsch als Fremdsprache'
binnen de vertalers- en tolkenopleiding. Door de aard van het studie-object en
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van het publiek was zijn afdeling aangewezen op de vermenging van verschillende
culturen en disciplines. Vandaar dat in de bundel heel wat bijdragen een sterke
interculturele thematiek behandelen: gaande van de Spaanse wereld in het
Duitse theater over de Duitse Ulysses-vertalingen tot de weergave van überhaupt
in het Frans. Bij de confrontatie van verschillende culturen of de vaststelling van
thematische diversiteit kunnen we weliswaar spreken van interculturaliteit resp.
van een m u ltidisciplinaire aanpak, maar interdisciplinariteit stelt nog hogere
eisen. Heijnsdijk (in De interdisciplinaire benadering in wetenschapsbeoefening
en wetenschapstoepassing. Rott erdam 1970 : 35) formuleert het zo: "De
interdisciplinaire benadering kan worden omschreven als die benadering, waarbij
het streven naar het verwerven van kennis inzake het empirisch object geen
beperkingen ondervindt van een kenobject."
Welnu, nogal wat bijdragen zoeken wel thematisch afwisseling binnen hun
afgebakend empirisch object, zonder daarom evenwel een beroep te doen op
andere begrippen of analysemethodes dan die van de eigen discipline. Het is
geen toeval dat de stap naar disciplinaire interactie bijvoorbeeld wél wordt gezet
in een artikel over de receptie van de Oscar Wilde-vertalingen in Duitsland. De
vertaalwetenschap is van nature gebonden aan hybride onderzoeksobjecten en
is als jonge discipline bovendien vaak eclectisch tewerk gegaan bij de gebruikte
analysemethodes. Ook in de Wilde-bijdrage van Rainer Kohlmayer is (bewust)
niet altijd duidelijk gemaakt wanneer het literatuur- of theaterwetenschappelijk
perspectief overgaat in een algemeen-cultuursemiotisch of een ideologieanalytisch.
Ten slotte toch ook nog even wijzen op de enige bijdrage over het Nederlandse
taalgebied. Johanna Althaus doet een erg verdienstelijke poging om het
Nederlandse fenomeen van de `verzuiling' voor het Duitse publiek begrijpelijker
te maken aan de hand van Maarten 't Harts Ouderlingenbezoek. Een algemeen
cultuurverschijnsel bekeken door een literaire bril, ook hier raken disciplines
elkaar. Maar al met al biedt Interdisziplinaritat toch vooral boeiende aanze tten
tot interculturaliteit.
Luc van Doorslaer (Antwerpen)

Rik van Daele (1994). Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde'.
Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. 607 blz., prijs 1450 BF. ISBN 90-72474-14-7. Te bestellen via
het secretariaat, tel. 32 92 225 2774.
De omvangrijke dissertatie van Rik van Daele over de Ruimte en naamgeving
in Van den vos Reynaerde' valt uiteen in twee grote delen: in deel I geeft de
auteur een chronologisch overzicht van het onderzoek naar de Reynaerttoponomie van de afgelopen 160 jaar; deel II is bedoeld als de "Analyse van de
ruimte in VdvR" .
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De beschrijving van de studies van de toponomie zou ik als het meest geslaagde
deel van de dissertatie willen beschouwen. Van Daele geeft eerst een helder en
duidelijk karakteriserend overzicht van het zogenaamde traditionele plaatsnamenonderzoek. Hier wordt de toponomie hoofdzakelijk gebruikt als middel
om het verhaal in een historische realiteit te localiseren. De eerste groep
onderzoeken op dit gebied verscheen tussen 1833-1912. Van Daele geeft blijk
van zijn grote belezenheid op Reynaert-gebied, niet alleen door de grondige
bespreking van o.a. het Reynaert-werk van J.F. Willems, W.J.A. Jonckbloet, E.
Martin en vele andere vooraanstaande onderzoekers, maar ook van minder
bekende zoals b.v. I. Risseeuw. Teirlincks De toponymie van den Reinaert
(1910-1912) fungeert als "scharniertekst" die gevolgd wordt door een driedeling
van het Reynaert-onderzoek na de Tweede Wereldoorlog in een Notax-, een
Hulst- en een Boudelo-groep.
Terwijl de naamgeving van de laatste twee groepen afhankelijk is van de
situering van het verhaal, verkiest Van Daele de term "Notax-groep" voor de
"vossejagers" die in het vroegere kasteel Notax in de buurt van Destelbergen
een Reynaertacademie' stichtten. Deze naamgeving vind ik niet zo gelukkig.
Een ander belangrijker kritiekpunt, omdat het kenmerkend is voor de werkwijze
van de hele studie, betreft de biografische informatie (geboorte- en sterfplaats en
-datum) die bij de auteurs wordt gegeven. Soms wordt het beroep erbij vermeld,
soms een korte karakterisering van de ontwikkelingsgang zoals bij J.F. Willems,
die volgens Van Daele "evolueerde van polemist tot kamergeleerde". Of dit
soort toevoegingen in een studie als deze passend zijn, is een vraag, maar of zij
relevant zijn voor het onderwerp, is een tweede. Bovendien zijn zij heel
onsystematisch en subjectief gekozen: bij een mevrouw staat alleen vermeld
waar zij woonde (p. 170) en bij o.a. Arendt, Menke en Bouwman is helemaal
geen biografische informatie te vinden.
Het volgende hoofdstuk is hoofdzakelijk een uitvoerige bespreking van
Arendts structuralistische studie uit de jaren '60 die iedereen die zich met de
Reynaert bezighoudt, wel degelijk kent, ook al is blijkens Van Daele in een
Vlaams tijdschrift nog geen recensie verschenen (voetnoot 594). Aan het einde
van het hoofdstuk vermeldt de auteur nog twee studies (Menke, Bouwman)
zonder dat voor de lezer de reden voor de vermelding op deze plaats duidelijk
wordt. Ook wordt Menkes studie over de Tiernamen alleen in een voetnoot
aangeduid. Terwijl eerst bij de bespreking van de studies door de chronologie
een structuur aanwezig is, maakt dit laatste gedeelte eerder de indruk van een
conglomeraat. Al met al is het eerste deel over het onderzoek heel nuttig maar
het zou behoorlijk bekort kunnen worden.
Voor Van Daeles analyse van de ruimte in VdvR in deel II geldt dit nog meer.
Het eerste hoofdstuk over datering, auteur en handschriften is alleen maar los
verbonden met het onderwerp en is eerder een verantwoording van de keuze
van de handschriften, van hs. A uit de Reynaert I-traditie en van ms. a uit de
Renart-traditie. Een van de redenen voor de keuze van dit Franse manuscript is
dat het een gecontamineerde versie is en Van Daele daarmee "op dezelfde
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golflengte als A.Th.Bouwman" (p. 242) zit. Dit is in principiële tegenspraak met
hetgeen Van Daele in o.a. zijn Franse samenvatt ing formuleert. Daar zegt hij
juist tegen de opvatting van Bouwman te zijn dat VdvR het resultaat is van een
compilerende auteur. Waarom kiest Van Daele dan een gecompileerde tekst als
vergelijkingsmate riaal? Aan het einde van dit hoofdstuk staan nog twee pagina's
over de complexe situatie inzake het aandeel van auteur en kopiist bij de
overgeleverde manuscripten. Ook dit is eerder een loshangend toevoegsel dat
weggelaten had kunnen worden of beter aan het begin van het hoofdstuk had
gepast.
In hoofdstuk twee kiest Van Daele een aangepaste versie van Greimas'
structuralistisch-semiotisch analysemodel met vier fasen van een verhaal als
uitgangsbasis. Hierbij staan twee werelden als tegenpolen tegenover elkaar: het
hier of de geordende wereld, en het elders of de chaos (p. 275). De held vertrekt
vanuit het hier om zich te bewijzen en de andere wereld te verwerven. Deze op
een na laatste fase, die Van Daele als de belangrijkste fase beschouwt (p. 271),
speelt zich af in het elders.
Hoofdstuk drie bevat op basis van dit schema de analyse van VdvR met de
tegenpolen hof en hol, gevolgd door een presentatie van het dorp als tussenwereld.
Aansluitend wordt het verhaal, geordend volgens de vier fasen van Greimas,
samengevat. Voor dit gedeelte van de dissertatie is kenmerkend dat heel veel
wordt herhaald (b.v. dat het hof geassocieerd wordt met licht, harmonie,
hiërarchie, eenheid: zie o.a. p. 313, 334) en dat heel veel van wat gezegd
wordt, uit andere studies bekend is (b.v. de uitweiding over het bijvoeglijk
naamwoord "krom" (p. 317-323) dat al uitvoerig in de studie van Wackers is
behandeld). Ook is er minstens een gedachtensprong in de redenatie aanwezig.
Juist de belangrijkste derde fase in het schema op p. 275, de fase die Van Daele
eerst met "elders" heeft betiteld (zie ook de schema's op p. 416, 429, 445),
speelt zich in VdvR grotendeels af in het "hier", namelijk aan het hof (zie
schema p. 531). Ook al geeft Van Daele in zijn inleiding op p. 381 aan dit
hoofdstuk de titel "In het hol van de leeuw", het is en blijft het hof en niet het hol
waarin deze fase zich afspeelt. Later wordt dan ook in overeenstemming met de
positie van de vos in het verhaal voor hetzelfde hoofdstuk de titel "Reynaert aan
het hof" gekozen (p. 446). Hiermee hangt volgens mij een andere inconsequentie
samen. Volgens Van Daele op p. 283 is het hof het Subject of de held van
VdvR, terwijl Reynaert het Object is. De term "held" komt niet alleen veelvuldig
voor in de studie (b.v. p. 282, 315, 343 enz.; er is geen register met de
gebruikte termen) en wordt nergens gedefinieerd maar op z'n laatst in fase drie,
zoals al de titel aangeeft, wordt Reynaert in de dissertatie toch weer de held, de
protagonist die handelt — Van Daele zelf zegt "een held ex negativo" (p. 535).
Voor mij blijven vragen bestaan zoals: "Wat is voor Van Daele een held en wie is
voor hem de held van VdvR?"
R. Schlusemann (Groningen)
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Peter van Zonneveld (1995). Album van Insulinde: beknopte geschiedenis
van de Indisch-Nederlandse literatuur. Amsterdam: Amsterdam University
Press. Geill., X + 86 blz, prijs fl. 25,-. ISBN 90-5356-144-7.
In deze beknopte geschiedenis van de Indische letterkunde heeft de auteur zijn
materiaal chronologisch geordend in vijf hoofdstukken. De grenzen van die
hoofdstukken worden "niet bepaald door literaire, maar door historische
overwegingen" (p. IX): het einde van de VOC (1800) en van het cultuurstelsel
(1870), het begin van de ethische politiek (1900) en van de Japanse bezetting
(1942), en het heden (1995). Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een
historische inleiding en afgesloten met een samenvatting; daartussen vindt men
de behandelde literatuur, ingedeeld naar genres en niet naar afzonderlijke
auteurs "zoals tot dusver in de publikaties over dit onderwerp is gebeurd" , aldus
de auteur (ibidem). Tot de door Van Zonneveld gehanteerde genres behoren ook
reisteksten, almanakken en tijdschriften, en jeugdliteratuur. Het boekje bevat
nuttige bibliografische notities, een personenregister en een verantwoording van
opgenomen illustraties.
Voor wie is dit boekje bedoeld? Volgens de auteur in zijn inleiding "voor
belangstellenden" en wel "als een kennismaking" (p. X), "als een inleiding tot de
Indisch-Nederlandse literatuur" (p. IX). Als zodanig voldoet het ook, denk ik.
Althans voor degenen die Oost-Indisch Magazijn niet kennen, de (eveneens
beknopte) "geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur" die Rob
Nieuwenhys, Bert Paasman en Peter van Zonneveld in 1990 bij BulkBoek
Amsterdam lieten verschijnen voor een zelfde lezerspubliek. Dat boek is nog
steeds verkrijgbaar. De vraag wordt dan wat dit nieuwe overzicht van Van
Zonneveld meer heeft te bieden dan het overzicht uit 1990. Behalve dat Van
Zonneveld enkel literatuur noemt die in 1990 nog niet verschenen was of nog
niet door de Indische specialisten geannexeerd (bv. Ik heb altijd gelijk van W.F.
Hermans), zit het verschil hem vooral in de andere indeling (in historische
perioden dus) en in een andere zienswijze. Want wilden de auteurs van OostIndisch Magazijn nog "een beeld geven" van de Indisch-Nederlandse letterkunde
(p. 6), Album van Insulinde geeft "een overzicht van de beeldvorming rond
(? — HJB) Indië en Indonesië in de letterkunde" (p. IX). Dat is heel wat anders. In
het eerste geval gaat het om literatuur sui generis, in het tweede geval levert de
literatuur materiaal voor sociaal-historisch onderzoek. Hoewel het leven
weerbarstiger is dan de leer en dus ook Van Zonneveld wel eens een literair
oordeel velt (Haafners stijl is "meeslepend", De Hollandsche Natie bevat een
"aandoenlijke romance", Max Havelaar is "een meesterwerk") en zelfs wel eens
een literaire term laat vallen (i.c. "naturalistisch" (p. 31)), zoekt hij toch vooral
antwoord op vragen als: wat is de visie van de auteur op het koloniale systeem,
hoe denkt hij over de verschillende bevolkingsgroepen, welke rol spelen "inlanders" in het verhaal en zo meer. (Wie meer over Van Zonnevelds opvattingen in
dezen wil weten verwijs ik naar zijn artikel `Indisch-Nederlandse literatuur:
problemen en taken' in Semaian 4 van 1990).
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Van Zonnevelds overzicht is door Amsterdam University Press prachtig uitgegeven
in oblong-formaat, en voorzien van een honderdtal fraaie illustraties, variërend
van afbeeldingen van Indische postzegels en munten tot tekeningen van Jo
Spier en Tjalie Robinson. De eigenlijke tekst beslaat 74 bladzijden, die van OostIndisch Magazijn eveneens — maar die zijn wel bijna twee keer zo groot. Als ik
mijn studenten een inleiding in de Indisch-Nederlandse literatuur zou moeten
aanbevelen, zou dat toch denk ik de laatste titel zijn: voor ongeveer dezelfde prijs
krijg je meer te lezen en de visie is m.i. zuiverder literair.
In de aanbiedingsfolder, werd Album van Insulinde gekarakteriseerd als "een
Verkade-album' van de Indische literatuur" . Beter kan ik het niet zeggen.
H.J. Boukema (Driebergen)

Rolf Wolfswinkel (1994). Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De
collaboratie in naoorlogs proza. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Geill., 206 blz., prijs fl. 49,50. ISBN 90-5356-092-0.
Het onderwerp van deze studie is, aldus de schrijver in zijn inleiding, "hoe het
`verraad', in historische en in psychologische zin, zoals dat in de Tweede
Wereldoorlog in Nederland is gepleegd, in naoorlogs fictioneel en non-fictioneel
proza is verwerkt". Vlaanderen valt er dus buiten en wat er tijdens de oorlog
over het onderwerp in boven- en ondergronds proza terecht kwam eveneens.
De schrijver maakt geen onderscheid tussen verschillende vormen van literaire
bronnen: "roman, biografie, autobiografie, dagboek, geschiedschrijving — het
draagt allemaal bij tot beeldvorming" (p. 8).
Wolfswinkel beschrijft in hoofdstuk 1 de oorlogsperiode en ordent in de
volgende hoofdstukken zijn stof chronologisch: 1945 -1960,1960 -1970, de
jaren zeventig en tachtig. In een slothoofdstuk met als titel `Bekentenisliteratuur
en getraumatiseerde kinderen' bespreekt hij ook de ervaringen van `de tweede
generatie', van de kinderen der collaborateurs. Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvatting. In een slotbeschouwing verantwoordt de auteur zijn
keuze voor deze chronologische ordening en zijn voorbijgaan aan literairtheoretische problemen als het onderscheid tussen feit en fictie. Een bibliografie
en een register van persoonsnamen sluiten de dissertatie af.
Wolfswinkel bespreekt zijn stof helder maar veel nieuws heb ik in zijn boek
— behalve in dat laatste hoofdstuk — niet aangetroffen. Hoe hij tot zijn keuze van
de besproken titels is gekomen, heb ik nergens kunnen vinden. Ik weet dus ook
niet waarom voor het onderwerp interessante romans als Carnaval der Desperado's van A.J. Noël de Gaulle (pseudoniem van Kas de Graaf), waarin de
beruchte landverrader King Kong optreedt en Verduisterde jaren van S. de
Vries Jr. uit 1945 niet genoemd worden, laat staan besproken. Een lijst van
besproken titels ontbreekt trouwens ook: die moet men maar distilleren uit de
bibliografie. Laten we deze dissertatie maar beschouwen als een voorstudie van
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het werk dat volgens Anbeek (VN, 26 november 1994) eens geschreven moet
worden: "een overzicht van de Nederlandse literatuur (fictie) over de Tweede
Wereldoorlog".
H.J. Boukema (Driebergen)

Stanislaw Predota (red.) (1993). Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Wroclaw 1993. Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski. Prijs: 3,5 zl.
Van 11 tot 15 mei 1993 vond aan de Universiteit van Wroclaw'het Regionaal
Colloquium Neerlandicum plaats. 46 deelnemers uit België, Bulgarije, Hongarije,
Letland, Nederland, Polen, Rusland, Servië, Slovenië, Tsjechië en Zuid-Afrika
hielden er een praatje over taal- en letterkundige problemen. 37 teksten werden
door Stanislaw Predota samengebracht in de "Handelingen".
Vooraf enkele algemene opmerkingen. Behalve aan de tikfouten heb ik me
toch wat geërgerd aan de volgorde van de bijdragen. Het is op zichzelf natuurlijk
legitiem dat men de artikels alfabetisch op naam van de auteur rangschikt, maar
zo'n aanpak zorgt voor nogal vreemde samenlopen: wanneer een verhaal over
de opvoeringen van Heijermans' "Op hoop van zegen" in Polen wordt gevolgd
door een uiteenzetting van katten en honden in Nederlandse vaste verbindingen.
En Van Sterkenburgs vraag naar de manier hoe de lexicograaf op de koffie
komt, staat wat verweesd tussen een bijdrage over de wortels van de Nederlandse
literatuur en een beschrijving over de betrekkingen tussen Nederland en Polen in
de zestiende en zeventiende eeuw.
De lexicografie is terecht goed vertegenwoordigd. Zonder degelijke
woordenboeken is het leren van een taal immers bijna onbegonnen werk. P.J.G.
van Sterkenburg en Zdenka Hrncírová vertellen wat er allemaal komt kijken bij
het maken van een woordenboek. Guy Janssens ziet het investeren in meertalige
woordenboeken en gegevensbanken als een investering in de democratie:
"Beter communiceren in en over wetenschap en techniek, bestuur en commercie
is immers in het belang van alle leden van de gemeenschap". Philippe Hiligsmann
ten slotte concludeert dat de door hem zowel intern als extern vergeleken
gezaghebbende woordenboeken en de ANS heel wat gebruiksvriendelijker
gemaakt kunnen worden met betrekking tot de meervoudsvorming van
substantieven.
De dialectologie komt aan haar trekken in de zeer helder geschreven bijdrage
van Cor van Bree. Hij beantwoordt de vraag naar het ontstaan van het
Stadsfries door een aantal contactlinguïstische theorieën op dit dialect van
Leeuwarden en een aantal andere Friese steden toe te passen.
Het schrijven van contrastieve grammatica's is een duidelijke prioriteit van de
neerlandistiek extra muros. Voorbereidende studies zoals de bijdragen van Jan
Czochralski en Axel Holvoet waarin de grammaticale categorie "aspect" in het
Nederlands en het Pools behandeld wordt, zijn daarbij van groot belang. Ook
andere deelaspecten, zoals idioom en woordvolgorde, komen in dit verband aan
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de orde. Met haar bijdrage over de "kleine woordjes" van Judith Herzberg slaat
Frida Balk-Smit Duyzentkunst een brug van de taalkunde naar de le tterkunde.
Bagrelia Borissova slaat dan op haar beurt een brug van de le tterkunde naar de
didactiek door aan te tonen hoe men gedichten in het literatuuronderwijs kan
inzetten om het kennisniveau van de studenten op het vlak van de grammatica
én de le tterkunde te controleren.
De literatuurwetenschappelijke bijdragen zijn meestal van algemeen literairhistorische aard. Ze gaan over de betekenis van het symbool en het teken in de
middeleeuwse media, over een fragment van Van Maerlants Spieghel Historiael
dat zich in de Universiteitsbibliotheek te Wroclaw bevindt en over het oude
boekenbezit te Wroclaw als onmisbare bron voor de studie van de NederlandsSilezische culturele betrekkingen. Een interessante bijdrage komt van Jaap
Goedegebuure over de literaire voorstelling van Maria Magdalena als hoer en
heilige in de Nederlandse le tterkunde. Hij behandelt o.a. werk van Nijhoff,
Vestdijk en Mau rits Wagenvoort. Aan Lucebert zijn twee bijdragen gewijd, maar
ook Walschap, Couperus en Heyermans komen aan de beurt. Aad Troost
beklemtoont het belang van literaire vertalingen in de bilaterale contacten tussen
Nederland en Polen. "Willen we nu voorkomen, dat in de nabije toekomst
slechts afleveringen uit de Bouquet-reeks kans op uitgave maken en de afdelingen
Neerlandistiek van de universiteiten gereduceerd worden tot vakscholen
Nederlandse handelscorrespondentie, dan zal een bewuste cultuurpolitiek vanuit
Nederland en Vlaanderen ten opzichte van Midden-Europa nodig zijn. [...] De
tijd dat je in dit gedeelte van Europa voor een dubbeltje op de eerste rang zat, is
voorgoed voorbij." Ook de koloniale literatuur k rijgt in de bundel enige aandacht.
Wim Rutgers hee ft het over "Nederlands-Antillaanse literatuur in het spanningsveld
van taalovereenkomst en cultuurverschil." Jitka Riicková-Hronová behandelt
een aantal aspecten van de Antilliaanse literatuur.
Deze rijk gevarieerde bundel is voor iedereen die zich voor het Nederlands
interesseert een uitstekend middel om een overzicht te krijgen van wat neerlandici
in Midden- en Oost-Europa bezighoudt. Net zoals het Regionaal Colloquium
Neerlandicum zelf is het een belang rijke stap op weg naar een grotere emancipatie
en professionalisering van de neerlandistiek in deze regio. Ik hoop dan ook dat
dit Colloquium en de daaruit voortvloeiende publikaties nog een lang leven
beschoren zullen zijn.
Leopold R.G. Decl oed t (Wien/Brno)
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Van buiten de muren

In memoriam Leonardus- Martinus Swennen

In november 1995 werd Leonard Swennen in alle stilte in Wenen begraven. Hij
was de nestor van de neerlandistiek in Oostenrijk. Meer dan 35 jaar was
Leonard Swennen actief docent in Oostenrijk. Hij kreeg in 1962 het `Goldene
Ehrenzeichen urn Verdienste der Republik Osterreich' en werd voor zijn inzet
voor de Nederlandse taal en cultuur in Oostenrijk in 1972 tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau en in 1984 tot Officier in de Belgische Kroonorde benoemd.
Leonard Swennen werd in 1921 te Ro tterdam geboren. In Amsterdam werd
hij opgeleid als journalist en werkte o.a. bij De Tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij ontslagen omdat hij geen lid wenste te worden van de
kultuurkamer. Hij vluch tte naar België waar hij germanistiek studeerde en als
journalist werkzaam was. In 1944 werd hij door de SD gearresteerd en naar
Nordhausen gedeporteerd. Na de oorlog werkte hij als oorlogscorrespondent bij
de geallieerde troepen en als correspondent voor verschillende Nederlandse
dagbladen. In 1948 werd hij directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel
te Wenen.
Leonard Swennen was de vader van de neerlandistiek in Wenen. In 1956
werd hij lector Nederlands aan het instituut voor vertalers en tolken (DolmetschInstitut) van de Weense universiteit. Met veel persoonlijk engagement verzorgde
hij in de jaren vijftig en zestig een cursus Nederlandse taal voor beginners en
gevorderden, een cursus Nederlandse literatuur en een cursus `kennis van land
en volk' . In de tweede helft van de jaren zestig werd Nederlands een vast
onderdeel van het programma van het instituut voor vertalers en tolken en in het
begin van de jaren zeventig besloot men Nederlands ook in het programma van
het Institut fur Germanistik' op te nemen. Daarmee was de basis voor de
huidige studierichting Nederlands in Wenen gelegd.
In 1972 legde Leonard Swennen zijn ambt als directeur van de Nederlandse
Kamer van Koophandel neer en vond zo weer tijd voor de studie. Zes jaar later
promoveerde hij op een dissertatie over Johannes von Soests bewerking van
`Heinriic ende Margriete van Limborch'. Deze interessante studie is jammer
genoeg nooit in druk verschenen.
Leonard Swennen, die in 1985 de titel `Honorarprof essor f lir Niederlandische
Sprache, Landes- und Kulturkunde der Niederlande und altere niederlandische
Literatur' verkreeg, hee ft tot op hoge leeftijd aan de opbouw van de neerlandistiek
in Wenen gewerkt. Pas in 1990 beëindigde hij, zwaar ziek, zijn werkzaamheden.
Door zijn dood verliezen wij een vriendelijke en ervaren collega, aan wie de
neerlandistiek in Oostenrijk veel te danken heeft.
Herbert van Uffelen (Wenen)
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Het digitale tijdperk - ook voor neerlandici?
Matthias Honing (Wenen)
1 Inleiding
Cd-rom, multimedia, internet — de kranten staan er vol van. Zeker, het zijn
modekreten en of we nu echt, zoals zo vaak wordt beweerd, te maken hebben
met een `digitale revolutie' is op z'n minst onduidelijk, net zo onduidelijk als het
begrip zelf.
Toch is er wel degelijk iets aan de hand. Computers worden steeds krachtiger
en sneller, cd-speler en geluidskaart horen inmiddels standaard in een nieuwe pc
te zi tten. De alsmaar voortschrijdende Vernetzung' via lokale en internationale
netwerken maakt de pc steeds belangrijker als communicatiemiddel, zonder
tussenkomst van papier. Er zijn ontwikkelingen aan de gang die ook aan de
neerlandistiek niet ongemerkt voorbij zullen gaan.
Het gebruik van nieuwe media lijkt me alleen zinvol wanneer ze een
meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande. De tekstverwerker biedt
duidelijke voordelen vergeleken bij de schrijfmachine. Maar wat is de meerwaarde
van een cd-rom vergeleken met een boek? Wat is het voordeel van het aanbieden
van informatie via internet? Waarom zou ik een tekst op het beeldscherm lezen
als ik (ook) een papieren versie kan krijgen?
Hèt grote voordeel van informatie in digitale vorm is de manipuleerbaarheid
ervan. Daarmee bedoel ik dat er nieuwe mogelijkheden zijn met betrekking tot
het zoeken, het selecteren en het presenteren van informatie, als deze informatie
is opgeslagen in digitale vorm. Om maar eens een voorbeeld te geven: in een
geautomatiseerde bibliotheekcatalogus kan ik zoeken naar alle titels waarin de
woorden X en Y voorkomen; in een kaartjes-catalogus kan zoiets niet. Dergelijke
voordelen verwacht ik van `het digitale tijdperk'; als die er niet zijn, als er geen
duidelijke meerwaarde is, dan geef ik de voorkeur aan ouderwets papier.
In dit artikel zal ik exemplarisch een aantal informatiebronnen in elektronische
vorm onder de loep nemen. Ik zal proberen om een kritisch overzicht te geven
van wat er zoal te koop is in `de digitale neerlandistiek'.
Er wordt in dit stuk vrij veel verwezen naar informatiebronnen die via internet
bereikbaar zijn. Desondanks heb ik hier geen www-adressen (URL's, 'Universal
Resource Locators') opgenomen. Veel van dergelijke adressen in een tekst
maken deze moeilijk leesbaar en bovendien veranderen URL's (helaas) vrij vaak.
Ik heb er daarom voor gekozen, naast de gedrukte versie ook een aangepaste
elektronische versie van dit artikel aan te bieden via internet, die bovendien
makkelijk geactualiseerd kan worden. Via deze www-versie zijn alle in de tekst
genoemde internet-resources direct bereikbaar. Het www-adres is dan ook de
enige URL die u hier zult vinden, en wel aan het einde van de tekst.
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2 Cd-rom

Cd-roms zijn zeer geschikt voor de opslag en de dist ributie van grote hoeveelheden
data. Ze worden daarom vooral gebruikt voor de distributie van grote softwarepakketten en van omvangrijke naslagwerken. Het nadeel: als de informatie er
eenmaal op staat, dan kun je niets meer veranderen. De cd-rom is (nog) een
betrekkelijk statisch medium. Als er aanpassingen en/of nieuwe versies zijn,
moet je een nieuwe cd-rom kopen.
2.1 Het WNT
In september 1995 verscheen het Woordenboek der Nederlandsche Taal op
cd-rom. Battus had het in de Volkskrant van 29-9-95 over een historische dag
("een historische dag voor de Nederlandse-taalkunde, omdat u misschien niet op
dat streepje let, zeg ik liever: de kunde van de Nederlandse taal").
Het WNT is zonder twijfel een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de
Nederlandse taal- en le tterkunde. En dit woordenboek is nu dankzij de computer
toegankelijker gemaakt. "Want de waarheid dient gezegd: het kos tte allemachtig
veel moeite er wat in te vinden en als je het niet vond, wist je nog niet of het er
echt niet in stond", aldus nog een keer Battus. Dat is met de komst van de cdversie veranderd. Het elektronisch WNT is een zeer gebruikersvriendelijk Windows-programma. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van uitgekiende zoekmogelijkheden voor het WNT, zodat men nu niet alleen kan zoeken
naar bepaalde lemma's, maar ook bijvoorbeeld naar willekeurige woorden in de
citaten, je kunt zoeken naar woordcombinaties of naar woorden met een
bepaald affix, je kunt zoekopdrachten combineren en/of bewaren enz. Het
elektronisch WNT werkt goed samen met een aantal tekstverwerkingsprogramma's (met WP 6.1 voor Windows helaas minder goed) waardoor
gegevens uit het woordenboek makkelijk kunnen worden overgenomen. De cd
bevat niet alleen het woordenboek zelf (t/m de ingang wrekend), maar bovendien
ook nog de eerder als boek verschenen Handleiding bij het WNT van Fons
Moerdijk en natuurlijk de bronnenlijst(en). Voor de toekomstige edities van het
elektronisch WNT zou een directe koppeling van de bronvermeldingen in het
citatenmateriaal aan de desbetreffende ingangen in de bronnenlijst een winstpunt
zijn, of nog beter: een date ring van de bewijsplaatsen plus koppeling aan de
bronnenlijst.
Ja, het elektronisch WNT is (te) duur, zo'n kleine 2000 gulden. En over een
paar jaar, als het WNT voltooid is, zal men voor de update vast nog een keer
veel geld moeten betalen. Daar staat tegenover dat het elektronisch WNT een
belangrijke aanwinst is voor de Nederlandse taal- en letterkunde.
2.2 LiteRom
De LiteRom, een `geautomatiseerde knipselkrant over literatuur' , wordt
uitgegeven door het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC). Het is
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in feite de cd-rom-versie van de Literaire Knipselkrant van dezelfde stichting.
De LiteRom wordt constant aangevuld en bijgewerkt. Jaarlijks verschijnt er een
nieuwe editie, een abonnement kost 1800 gulden (excl. btw) per jaar. De meest
recente uitgave (1996) bevat zo'n kleine 50 000 `knipsels' over literatuur,
voornamelijk boekrecensies, verschenen tussen ca. 1900 en juni 1995. Daarnaast
staan er 79 uittrekselsw en biografisch georiënteerde informatie over dertig
auteurs op de cd. Met deze laatste wordt de beperking (?) tot de Nederlandse en
Vlaamse literatuur opgeheven, ze gaan ook over niet-Nederlandstalige auteurs.
De reden voor deze koerswijziging is mij volstrekt onduidelijk en ze lijkt me ook
niet zinvol. Als je de deur openzet voor de wereldliteratuur, waar is dan de
grens? Hoe bepaal je dan nog welke auteur je opneemt en welke niet?
De LiteRom kwam in opspraak toen Hans Warren in 1995 een opzienbarende
rechtszaak aanspande tegen het NBLC wegens schending van de auteursrechten.
Gerrit Komrij had het toen over `de grootste literaire diefstal van de eeuw', wat
overdreven, maar inderdaad is de bescherming van de auteursrechten een
belangrijk probleem, omdat het kopiëren en distribueren van teksten in digitale
vorm zo makkelijk is.
De informatie op de LiteRom is niet bijzonder aantrekkelijk gepresenteerd
(er is alleen een DOS-versie beschikbaar, van multimedia kan hier geen sprake
zijn: op de cd staat alleen tekst). De zoekmogelijkheden zijn uiterst beperkt. Er is
bijvoorbeeld geen voorziening om 'full text' te zoeken in alle teksten, men kan
alleen zoeken in een paar voorgedefinieerde velden (zoals auteur, titel of jaar van
publicatie). Overnemen van tekst naar de tekstverwerker is niet zonder meer
mogelijk, printen kan, als tenminste de printer goed geconfigureerd is.
Al met al: een database met leuk en interessant materiaal over literatuur, (te)
simpel qua technische realisatie. De cd is veel te duur om hem privé aan te
schaffen, maar als u uw instelling/werkgever zo ver kunt krijgen om een
abonnement te nemen, zeker een a tt ractieve bron van informatie.
2.3 Kranten & tijdschriften
Niet zuiver neerlandistisch, maar wel heel handig en ook nu ttig (bijvoorbeeld
voor het onderwijs in de `kennis van land en volk' of als materiaalbasis voor
bepaalde taalkundige vraagstukken) zijn kranten en tijdschriften uit Nederland en
Vlaanderen. Ik bespreek er hier twee: de cd-rom-versies van de Volkskrant en
van HP/De Tijd.
Sinds 1993 verschijnt de Volkskrant niet alleen op papier, maar worden
complete jaargangen op cd-rom uitgegeven. Zo'n cd is niet goedkoop (de
jaargang 1995 kost f 995,- excl. btw; onderwijsinstellingen krijgen echter
korting) en het is dus maar de vraag wat daar tegenover staat. Allereerst moet
worden opgemerkt dat de cd niet alles bevat. Er is geen sprake van multimedia,
de cd bevat alleen tekst, en wel de tekst van artikelen (dus geen weerberichten,
geen tv-programma enz.). Als u onderzoek wilt doen naar de taal van de reclame
of van bijvoorbeeld rouwadvertenties, zult u aan deze cd niets hebben, er staan
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namelijk geen advertenties in. Ook — en dit is toch wel heel erg jammer — foto's
zijn niet opgenomen. Bij de artikelen staat wel vermeld of er oorspronkelijk een
foto bij hoorde, maar de foto zelf vindt men niet op deze cd.(2)
Maar goed, het belangrijkste, de artikelen, staat er wel op. En daarin kan
men zoeken met behulp van redelijk goede zoekfaciliteiten. Er kan worden
gezocht in verschillende velden naar bijvoorbeeld auteur, trefwoord, datum enz.
Ook een 'full-text-search' is er. Als men wat ingewikkelder zoekopdrachten
wenst te geven (type: `Geef me alle artikelen, waarin Multatuli voorkomt, maar
niet Brandt-Corstius'), dan kan dat. Echte 'text retrieval'-faciliteiten, zoals die
bijvoorbeeld door taalkundigen gewenst en gebruikt worden — zijn er echter niet
(voorbeeld: `Geef me alle zinnen met X, maar alleen als in dezelfde zin ook Y
voorkomt'). Ook het gebruik van `wildcards' is helaas maar beperkt mogelijk:
een antwoord op de vraag: `Ik wil graag weten welke woorden op -iteit er
voorkomen' (dus: zoek `*iteit') kan men van deze cd niet verwachten.
Conclusie: de Volkskrant is zeker geschikt als naslagwerk voor bijvoorbeeld
journalisten of voor een college `kennis van land en volk'. Het zou leuk zijn als
de mogelijkheden van het medium beter werden benut (multimedia, zoekfaciliteiten). In z'n huidige vorm lijkt de cd een afvalproduct van de krantenmakers
(gewoon de tekstdatabase op een schijfje gezet) en daarvoor is de cd naar mijn
smaak te duur.
Van HP/De Tijd verschenen in 1995 twee cd-roms met daarop telkens een
aantal nummers van het tijdschrift plus wat reclame. Hier is gekozen voor een
ander concept. Een belangrijk bezwaar tegen de Volkskrant is de prijs, voor
HP/De Tijd kan dit niet gelden, de cd wordt gratis bij het tijdschrift geleverd.
(IVN-leden kunnen ook zich kosteloos abonneren op de cd-rom van HP/De
Tijd. Voor inlichtingen wende men zich tot het IVN-Bureau. Red.) Ook wat
betreft het formaat heeft HP/De Tijd gekozen voor een andere formule. Het
tijdschrift wordt in het zogenaamde pdf-formaat uitgegeven, de speciale `viewer'
die men daarvoor nodig heeft, wordt op de cd meegeleverd (en is ook via
internet makkelijk en gratis verkrijgbaar).
Dit formaat maakt, in tegenstelling tot ascii, een echte multimedia-uitgave
mogelijk. De lay-out van het elektronisch tijdschrift is bijna dezelfde als die van
het tijdschrift op papier: de pagina's verschijnen als facsimile op het scherm. Op
het eerste gezicht leuk, maar het is nog maar de vraag of dit werkelijk de goede
weg is, of een ander medium niet ook een andere opmaak vergt. Wel zijn er
`links' ingewerkt waardoor men bijvoorbeeld door één druk op de muis van de
inhoudsopgave naar het desbetreffende artikel komt. Het echte multimediaspektakel begint echter pas bij de reclame die men meegeleverd krijgt. Daar laat
het medium zien wat het zoal kan: niet alleen tekst en beeld, maar ook klank;
animaties, filmpjes — het is er allemaal in verwerkt. Leuk is dit bijvoorbeeld bij de
rubriek over nieuwe films: men krijgt een `folder' met tekst en foto's en
daarnaast kan men ook de `trailer' meteen bekijken (al is de filmkwaliteit nog
steeds niet denderend). Het pdf-formaat maakt het ook mogelijk om `links naar
buiten' (d.w.z. naar een internet-adres) te leggen, wat erg handig kan zijn, als
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men tenminste over de nodige technische voorzieningen beschikt.
Naast alle voordelen van deze manier van uitgeven is er ook een groot
nadeel: de makers van HP/De Tijd zijn er — tenminste in de edities die ik gezien
heb — niet in geslaagd de cd-rom-versie van het tijdschrift te voorzien van goede
zoekmogelijkheden. Maar ja, waar zeuren we over, het is gratis.
2.4 Celex
Een belangrijke bron voor taalkundig onderzoek is Celex. Dit `Centrum voor
lexicale informatie' in Nijmegen biedt een lexicale database voor het Nederlands,
het Engels en het Duits op één cd-rom. De cd wordt gedistribueerd door het
Amerikaanse Linguistic Data Consortium.
Het Nederlandse materiaal is gebaseerd op de INL-Taaldatabank Hedendaags
Nederlands (vgl. par. 3.5) en verrijkt met fonologische, morfologische en syntactische informatie en met frequentiegegevens. Men kan hier dus bijvoorbeeld
zoeken naar alle samengestelde afleidingen met de structuur N+V+-er die vaker
dan tien keer voorkomen in het INL-corpus en die bovendien ook voorkomen in
de hedendaagse Van Dale.(3)
De cd is betrekkelijk goedkoop, 150 dollar. Daarvoor krijgt men echter
helaas geen echte database (zoals men misschien zou verwachten), maar alleen
de onopgemaakte gegevens uit de Celex-database in de vorm van ascii-bestanden.
Om ook maar iets te doen met dat materiaal heeft men 'tools' nodig, bijvoorbeeld
de `taal' AWK. Die staat niet op de schijf, de gebruiker moet ze eerst `downloaden'
met behulp van `ftp' (wat nog niet zo makkelijk is, alleen al omdat de opgegeven
`ftp-adressen' niet (meer) kloppen). Na installatie kan men de meegeleverde of
eigen, zelfgemaakte `scripts' loslaten op de gegevensbestanden. Een handleiding
voor Celex wordt wel meegeleverd, maar alleen in de vorm van een 'postscriptfile' op de cd. Om dat te bekijken heb je een speciale `viewer' nodig en/of een
postscript-printer.
Dit alles is aan de ene kant buitengewoon gebruikersonvriendelijk, maar
heeft aan de andere kant ook z'n voordelen. Doordat er geen kant-en-klare
database wordt geleverd, maar alleen de gegevens, is het gebruik van de cd niet
gebonden aan een bepaald computersysteem, maar heel flexibel. En omdat men
de gegevens direct met behulp van een `taal' als AWK kan/moet benaderen, is
men ook zeer flexibel wat betreft de zoek- en bewerkingsmogelijkheden. Maar
deze voordelen zijn er alleen voor werkelijk gevorderde computergebruikers.
Laat ik heel duidelijk zijn: als u dat niet bent, dan heeft u helemaal niets aan deze
cd!
Gelukkig is er voor de `gewone' taalkundige nog een andere manier om Celex
te raadplegen, namelijk online via internet. Deze online-versie biedt hetzelfde
materiaal als de cd-rom, maar men kan nu gebruik maken van de echte database
en een speciaal daarvoor ontwikkelde interface, Flex. Ook deze is niet echt een
toonbeeld van gebruikersgemak, maar met behulp van Flex zou toch ook de
niet-computerspecialist in staat moeten zijn om Celex te raadplegen.
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De online-versie is niet vrij toegankelijk, men moet eerst een account
aanvragen. Er zijn eenmalige kosten voor de gedrukte handleiding, verder is het
gebruik gratis. In principe is de online-versie alleen voor gebruikers in Nederland,
als neerlandicus extra muros wordt men geacht de cd te kopen. Als men daar
niet mee overweg kan, dan is er meestal wel de mogelijkheid om toch een
account voor de online-versie te krijgen van de projectmanager. Voor accounts
en andere vragen, hier het e-mail-adres: celex@mpi.nl
Met de online-versie van Celex heb ik al de stap genomen van cd-rom naar
internet. En over neerlandistische informatie via internet gaat ook de rest van dit
overzicht.
3 Internet

Via de internationale netwerken die samen het internet vormen, kan informatie
toegankelijk worden gemaakt voor iedereen met een aansluiting. De meest
populaire internet-toepassingen zijn e-mail en het WorldWideWeb (www).
Na de media-hype van de laatste maanden lijkt de discussie over internet nu
gelukkig weer een beetje teruggebracht tot z'n ware proporties. Een goed
moment, lijkt me, om de balans op te maken. Is het internet ook voor neerlandici?
3.1 Universiteiten en instituten
Het internet werd lange tijd vooral gebruikt door universiteiten. Met de komst
van het WorldWideWeb werd het ook voor vakgroepen en instituten aantrekkelijk om zichzelf te presenteren op een eigen `homepage'. Op zo'n instituutshomepage vindt men over het algemeen informatie over de vakgroep als
organisatie, over de medewerkers en over onderzoek en onderwijs.
Nog steeds is de `institutionele' neerlandistiek vergeleken bij andere (vooral
bèta)-vakgroepen en instituten ondervertegenwoordigd, maar dat begint te
veranderen. Door de internet-boom vinden ook steeds meer alfa's de weg naar
het www.
Als voorbeeld noem ik de vakgroep Nederlands in Leiden, waar men eind
1995 begonnen is aan het toegankelijk maken van informatie via www. Naast
actuele informatie uit de vakgroep vindt men hier onder andere de verzamelde
gedichten van Constantijn Huygens, het Ceneton-bestand (beschrijvingen van
alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1903) en een
lijst van Nederlandse Heldinnenbrieven.
Ook de vakgroep Nederlands van de universiteit Wenen biedt informatie
over de vakgroep en haar medewerkers, het actuele collegerooster en andere
actuele informatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Documentatiecentrum
Nederlandse literatuur en cultuur in het buitenland, een informatiesysteem
met teksten, voornamelijk recensies, foto's en klankmateriaal over Nederlandse
literatuur. Het prototype staat online via www ter beschikking.
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3.2 Neder-L
Neder-L, het `elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek', werd in 1992
opgericht door Ben Salemans en heeft nu zo'n 550 `abonnees' die gemiddeld
twee of drie keer per maand een aflevering krijgen toegestuurd per e-mail.
Neder-L is een van de oudste en een van de bekendste neerlandistische internetinitiatieven. Het was de bedoeling van Salemans om `een soort elektronisch
Dokumentaal' te maken, en daar is hij met Neder-L aardig in geslaagd. Door
een abonnement wordt men vrij goed op de hoogte gehouden van wat er zoal
gaande is in de neerlandistiek. Nu ttig is ook het maandelijkse tijdschrift-overzicht.
Kortom: een abonnement op Neder-L is zeker aan te raden voor iedereen die
iets met neerlandistiek te maken heeft.(4)
3.3 `De Nederlandse Letteren'
Een mooi vertrekpunt voor een speurtocht naar Nederlandse literatuur en
informatie daarover op internet is de www-site De Nederlandse Letteren van
Piet Wesselman. Wesselman noemt zichzelf `een lezer die van overzichtelijke
informatie houdt' . Dat is te merken, want voor zover ik weet is z'n web-site het
meest volledige overzicht van `alles wat er op internet te vinden is aan Nederlandse
literatuur' . Hier vindt men onder andere een alfabetische index van schrijvers en
dichters met links naar internet-informatie (primaire en secundaire bronnen).
Dat dit alles mooi vormgegeven is, maakt het alleen nog maar aantrekkelijker.
3.4 Literatuur op het net
Het begon een paar jaar geleden met het Project Gu ten berg. Dit (Amerikaanse;
de Duitse tegenhanger, het Projekt Gutenberg-DE, kwam pas later) project
heeft als doel om literatuur in gedigitaliseerde vorm ter beschikking te stellen
aan het internet - publiek.
In Nederland heet zo'n project natuurlijk Laurens Jansz. Coster, maar het is
een niet minder prachtig initiatief. Terwijl er inmiddels al vele projectvoorstellen
voor een `officieel' digitaal tekstencentrum gestrand zijn (groots opgezet, gefinancierd door de overheid), zijn er een paar enthousiastelingen gewoon begonnen.
Het Coster-project is, aldus de initiatiefnemers, "een idealistisch project, gedragen
door louter vrijwilligers". Er wordt gebouwd aan "een zo omvangrijk mogelijke
bibliotheek met klassieke Nederlandstalige literatuur" . Het project beperkt zich
(vooral om financiële redenen) tot teksten waarop geen auteursrechten meer
bestaan. De verzameling mag nu al indrukwekkend heten: Van Maerlants Der
Naturen Bloeme zit erin, net zoals de Reynaert, Bredero en Vondel zijn
vertegenwoordigd, Multatuli's Max Havelaar staat naast Gorters Mei, enz.
Nu ligt natuurlijk weer de vraag naar de meerwaarde voor de hand. Om de
Reynaert of de Mei te lezen heeft niemand het internet nodig — er zijn
leesedities in boekvorm. Maar voor taal- en letterkundig onderzoek bieden de
digitale edities wel degelijk nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld: U wilt weten
hoe vaak en in welke contexten de auteur een bepaald woord/uitdrukking
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gebruikt? Geen probleem. Maar werkelijk interessant wordt het natuurlijk vooral
als de teksten speciaal voor internet worden uitgegeven. Een begin maakt L.J.
Coster met Multatuli. De Max Havelaar en de Ideeën zijn met behulp van `links'
aan elkaar gekoppeld zodat er een hypertext-vlechtwerk ontstaat, waarin de
lezer makkelijk heen en weer kan sp ringen. En de presentatie van een tekst als
Van Ostaijens Boem maakt duidelijk dat er met het nieuwe medium ook nieuwe
mogelijkheden en vormen kunnen ontstaan om literatuur uit te geven.
Naast dergelijke teksten-verzamelingen is er ook een aantal schrijvers met
een eigen homepage. Eén of meer liefhebbers verzamelen van alles van en over
een bepaalde schrijver en maken dat toegankelijk via internet. Een paar van
zulke thuispagina's vindt men bij het daarnet besproken project Laurenz Jansz.
Coster. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de Nederlandse Niet Erkende Gerard
Reve Pagina (alleen materiaal over Reve, onder andere een bibliografie en
recensies, teksten van Reve publiceren mocht niet van de volksschrijver) en de
prachtige Paul van Ostaijen 100-pagina's (veel teksten van Van Ostaijen, veel
materiaal over Van Ostaijen, het programma van de festiviteiten n.a.v. de
honderdste verjaardag van de auteur in 1996). 0 ja, voordat ik het vergeet, de
Bijbel is er natuurlijk ook. Er staan zelfs verschillende vertalingen ter beschikking.
Waar? Natuurlijk op de www-server van de Evangelische Omroep.
3.5 Tekstcorpora (INL)

Voor taalkundig onderzoek van het feitelijk taalgebruik is men aangewezen op
tekstcorpora. Op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden staat
een drietal corpora ter beschikking voor het hedendaags Nederlands:
– de Taaldatabank Hedendaags Nederlands (het zogenaamde `50 miljoen
woorden corpus')
– het `5 miljoen woorden corpus 1994'
– het `27 miljoen woorden krantencorpus 1995'.
De corpora zijn vernoemd naar het gescha tte aantal woordvormen (`tokens')
dat zij beva tt en. De Taaldatabank Hedendaags Nederlands is het oudste in het
omvangrijkste corpus van de drie. De taaldatabank bevat zo'n 1600 teksten
(boeken) uit de periode 1970-1990, waarvan ca. 30 % fictie en de rest nonfictie.
Over de samenstelling van het `5 miljoen woorden corpus 1994' kan men
op het introductiescherm lezen dat de teksten afkomstig zijn uit boeken,
tijdschriften, kranten en tv-uitzendingen en dat ze gaan over zeer gevarieerde
onderwerpen.
Het `27 miljoen woorden krantencorpus 1995' bevat NRC Handelsblad
van 1 januari 1994 t/m 30 april 1995.
De drie corpora zijn toegankelijk via telnet (met een vt220-emulatie, wat
voor velen problemen zal opleveren). Voor het zoeken in het corpus-materiaal
kan men gebruik maken van de door het INL speciaal voor deze corpora
ontwikkelde `retrieval'-programma's. Men dient te beschikken over een voor
onderzoeksdoeleinden gratis account, die men kan aanvragen bij het INL.151
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3.6 OPC, NCC, BNM, BNTL

Als men literatuur zoekt over een bepaald onderwerp, dan zal de eerste gang,
tenminste als men aan een Nederlandse universiteit verbonden is, meestal die
naar de online-catalogus van de desbetreffende universiteitsbibliotheek zijn. De
Nederlandse ub's zijn betrekkelijk ver wat betreft de graad van automatisering
van hun catalogi, die daardoor zeer toegankelijk zijn. Minder bekend is
waarschijnlijk dat de meeste bibliotheek-catalogi ook via internet bereikbaar zijn
(en daarmee dus ook van buiten Nederland).
Als voorbeeld de catalogus van de ub Leiden. Met een telnet-verbinding krijg
je contact met `rulub.leidenuniv.nl'. Vervolgens kun je kiezen of je gebruik wilt
maken van de Leidse Online Publiek-Catalogus (OPC) of van een andere
database. Zo is bijvoorbeeld de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM),
een documentatie van en over handschriften uit de middeleeuwse Nederlanden,
sinds september 1995 als onderdeel van de Leidse OPC vrij toegankelijk.
Een andere mogelijkheid is het `doorverbinden' naar andere catalogi. Op
deze manier kom je bijvoorbeeld in de KB Den Haag terecht of in de Nederlandse
Centrale Catalogus (NCC). Ook is het mogelijk om via deze weg (ook van
buiten Nederland) gebruik te maken van de bestanden van de Digitale Bibliotheek',
die onder andere de elektronische versie bevat van de Bibliografie van de
Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL), een van de belangrijkste
bibliografische hulpmiddelen van de neerlandistiek. Veel mensen zijn van mening
dat de oorspronkelijke, gedrukte versie van de BNTL weliswaar onmisbaar,
maar helaas niet echt gebruikersvriendelijk is: een BNTL-sessie is een vrij
ingewikkelde en tijdrovende bezigheid. Welnu, dit bezwaar geldt niet voor de eBNTL, hierin zoek je net zo makkelijk en snel als in een OPC (en trouwens ook
op een vergelijkbare manier).(6)
NCC eb BNTL waren tot nu toe vrij toegankelijk, maar zijn sinds kort afgesloten
voor gebruikers van buiten de Nederlandse universiteiten. Waarschijnlijk zullen
ze binnenkort wel weer bereikbaar zijn, maar dan alléén tegen betaling.
3.7 De boekhandel op het net
Handig voor neerlandici extra muros (en andere liefhebbers van Nederlandse
boeken die niet zomaar een boekwinkel binnen kunnen wandelen) is de
mogelijkheid om via internet informatie te krijgen over net verschenen boeken.
Sinds het begin van dit jaar is er namelijk ook een aantal boekhandels op het
www vertegenwoordigd. Zo biedt Standaard Boekhandel informatie over zo'n
tachtig aangesloten winkels in België en Nederland en informatie over een
selectie van boeken.
Wat geavanceerder is BoekNet – de Nederlandse Internet Boekhandel.
Hier vindt men onder andere informatie over een paar uitgeve rijen en boekhandels
(bijvoorbeeld Athenaeum in Amsterdam, Ginsberg in Leiden of Libris boekhandel
en magazine). Maar het mooist is de mogelijkheid om direct te zoeken in een
boekendatabase die wordt bijgehouden door het Centraal Boekhuis. En als
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men daar iets van z'n gading heeft gevonden, dan kan men het direct bestellen
bij een van de aangesloten boekhandels.
Naast de `gewone' boekhandel is er ook een `virtueel antiqua ri aat', Wesselman
Antiquariaat, met veel Nederlandse literatuur tegen redelijke prijzen. De
`catalogus' is online raadpleegbaar, bestellen kun je via e-mail, alleen de boeken
zelf (en de factuur ...) zijn nog van papier.
3.8 Kranten op het net
In 1995 hebben ook veel Nederlandse en Belgische kranten het internet ontdekt
als nieuw publicatiemedium. Inmiddels zijn bijna alle belangrijke (en minder
belangrijke) kranten vertegenwoordigd met een eigen `site'. De Telegraaf staat
naast NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer is er al wat langer, de
Gay Krant is betrekkelijk nieuw in 'cyberspace'. Men kan informatie vinden
over Knack, en De Standaard is er natuurlijk ook. Meestal vindt men (een
selectie van) de artikelen uit de gedrukte versies en daarnaast een meer of
minder uitgebreid aanbod van speciaal voor internet gemaakte informatie- en/
of service-pagina's. Een heel andere opzet heeft de InternetKrant. Op deze
`krant' kan men zich abonneren, hij komt dan dagelijks als e-mail bij u thuis. De
InternetKrant bevat kort en bondig het belangrijkste nieuws en wordt samengesteld door vrijwilligers op basis van (vooral) de Volkskrant. Er bestaat ook een
soort index met links naar Nederlandse kranten en tijdschriften op Internet. Dit
overzicht vindt men op een www-pagina met de niet helemaal passende naam
De Boekwinkel.
3.9 ... en verder nog ...
Ten slotte wil ik nog wijzen op twee `sites' die misschien wel interessant zijn voor
sommige lezers: de 100 hoogtepunten en Lowlands-L.
In 1994 verscheen het boek Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke
Bibliotheek. Een digitale versie daarvan is, sinds 1995 beschikbaar via www.
Het is een prachtige `tentoonstelling' over prachtige boeken en prenten uit de
collectie van de KB in Den Haag, of, zoals de makers het zelf noemen: "een
digitaal platenboek met toelichtingen".
Lowlands-L is een e-mail-lijst die zich vooral richt op "de Germaanse talen
en de daarmee verbonden culturen, zoals die zich hebben ontwikkeld in de Lage
Landen", dus het Nederlands, Fries en het Nedersaksisch. Ook is er aandacht
voor "talen en culturen die hiermee een historische band hebben en elders
worden gebruikt", zoals het Afrikaans.
En dan nog een allerlaatste wenk: een nutt ige www-site voor wie meer informatie
wil over `digitale neerlandistiek' is de Inleiding computergebruik voor neerlandici
van Gosse Bouma.
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4 Besluit
Dit overzicht is verre van volledig. Bovendien is op het moment van verschijnen
van deze tekst een (naar ik hoop klein) deel ervan vast alweer verouderd — het
digitale tijdperk is een snel tijdperk...
Zo heel erg ver zijn we in de neerlandistiek nog niet op de weg naar een digitale
informatiemaatschappij. De technische voorzieningen zijn er en ze zullen in de
toekomst zeker alsmaar beter worden. Het gaat echter niet zo zeer om de
technische mogelijkheden (hoe fascinerend ook), maar het gaat om de inhoud,
het gaat erom de techniek te gebruiken voor inhoudelijke doelen. Binnen de
neerlandistiek staan we daarmee nog helemaal aan het begin. Er worden nu de
eerste, voorzichtige stappen gedaan in de richting van een digitalisering van
informatie. Eerste stappen, die in de toekomst tamelijk zeker vrij grote gevolgen
zullen hebben voor de manier waarop wij onze wetenschap beoefenen.
Een paar trends zijn nu al waar te nemen. Zo zal de materiaalvoorziening (tekst,
beeld, geluid) zeker makkelijker en beter worden. Dat is zonder meer een
positieve ontwikkeling.
Veel minder duidelijk is, in hoeverre er in de toekomst ook digitaal gepubliceerd
zal worden door neerlandici. Op dit moment verschijnen wetenschappelijke
bijdragen bijna uitsluitend in gedrukte vorm, als boek, als artikel. Op internet
vindt men vooralsnog alleen wat `eerste versies' en probeersels en daarnaast
ook wel eens stukken die eerder `gewoon' gepubliceerd zijn. Uitzonderingen zijn
in zekere zin de bijdragen en stukjes die geschreven zijn voor een e-mail-lijst als
Neder-L of Lowlands-L. Echte digitale publicaties zijn er (nog?) niet, maar het
lijkt me zeer waarschijnlijk dat dat zal veranderen. En als er dan digitaal
gepubliceerd zal worden, bijvoorbeeld voor het www, dan lijkt het me duidelijk
dat ook de manier van schrijven en van presentatie zal gaan veranderen. Hoe
dat er precies gaat uitzien, is nu nog onduidelijk.
Wetenschappelijke communicatievormen zullen eveneens veranderen. Een trend
die vrij zeker zal doorzetten: hét communicatiemiddel voor onderling contact is
niet meer brief, fax of telefoon, maar e-mail. Nu al wordt men door sommigen
scheef aangekeken als men de vraag naar het e-mail-adres negatief moet
beantwoorden.
Er zullen nog meer nieuwe vormen van wetenschappelijke uitwisseling komen,
zoals bijvoorbeeld internet-congressen. De grote internationale Linguist-lijst, de
naam zegt het al: een taalkundige distributie- en discussielijst, organiseert in
oktober/november 1996 voor het eerst zo'n congres (thema: "Geometric and
Thematic Structure in Binding"), waarbij niet-deelnemers uit de hele wereld naar
het congres gaan, maar de lezingen' en de discussiebijdragen bij de deelnemers
op het bureau komen. Ik ben benieuwd wat het onderwerp zal zijn van het eerste
neerlandische internet-congres.
Voor degenen die beschikken over een toegang tot internet: een aangepaste
elektronische versie van deze tekst is te vinden onder het

www-adres http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/mh-nem.htm
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(let op de hoofdletter). Er zijn `links' toegevoegd naar de besproken internetsites en `screenshots' van een paar cd's om de lezer zo een iets betere indruk
van het product te geven.
Met dank aan Herbert Van Uffelen en Ton van der Wouden voor hun opmerkingen en
suggesties bij de eerste versie van deze tekst.
Noten
(1)

Uitt reksels vindt men trouwens ook (en gratis!) op internet, onder andere bij Pauze,
waar ook de LiteRom haar teksten vandaan heeft.

(2)

Het voordeel van deze `puur ascii'-strategie is dat de cd niet alleen onder Windows,
maar ook nog onder DOS draait.

(3)

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Celex, zie: Harald Baayen, `De
CELEX lexicale databank', Forum der Letteren 32 (1991), 221-231.

(4)

Abonneren is makkelijk. U stuurt een e-mail naar listserv@nic.surfnet.nl met als tekst
alleen één regel: "subsc ribe neder-1 Neerlandicus" (zonder aanhalingstekens en i.p.v.
Neerlandicus uw eigen voor- en achternaam).

(5)

Voor meer informatie over tekstcorpora in het algemeen en die van het INL in het
bijzonder zie J.G. Kruyt, `Nationale tekstcorpora in internationaal perspectief. ' In:
Forum der Letteren 36, 47-58. Om toegang te krijgen tot de INL-corpora moet men
contact opnemen met het INL (e-mail: helpdesk@rulxho.leidenuniv.nl).

(6)

Informatie over BNM-database (door A. Bouwman) vindt men in Neder-L (jan.
1996). Hetzelfde artikel werd eerder gepubliceerd in de oktoberaflevering (1995) van
het Leidse CRI-bulletin.
Een p ri ma besch rijving van het zoeken naar (secundaire) literatuur met behulp van de
elektronische BNTL geeft Ben Salemans in Neder-L (feb. 1996).
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"De taal is gansch het volk" :
Vlaamse literatuur en haar Franstalige promotoren tijdens
het interbellum in België
Reine Meylaerts (Diepenbeek)

De houding van de Franstalige Belgen tegenover de Vlaamse literatuur is niet
altijd positief geweest. In 1907 vat August Vermeylen de toestand als volgt
samen: "Het is in ons land maar al te vaak gebeurd dat, wanneer men de
`Belgische ziel' verheerlijkte, men er meteen de helft van wegliet. Vandaag
ontdekt men gelukkig dat we twee grote nationale literaturen bezi tten." (1907:38;
mijn vertaling). Hetgeen vlak voor Wereldoorlog I op een beginnende mentaliteitsverandering wijst, blijkt tijdens het interbellum voortgezet te worden.
Zo profileert directeur Pierre Goemaere zijn tijdschrift, de Revue Belge,
expliciet rond de promotie van de Vlaamse literatuur. "Eén van de literaire
doelen die wij nastreven, is de rijkdom van onze Vlaamse le tt eren meer te doen
waarderen door middel van vertalingen." (Pierre Goemaere in Gyselinx 1926:32;
mijn vertaling).
Cijfers
Wat betreft de contacten tussen Vlaamse en Franse literatuur in België, is het
interbellum dan ook in verschillende opzichten een opmerkelijke periode.
Louter kwantitatief gezien, wordt dit geillustreerd door het aantal vertalingen
van het Vlaams in het Frans en vice versa.
De helft van het totale aantal vertalingen in het Frans tijdens het interbellum
zijn literaire vertalingen. Het interbellum is de enige periode waarin het Vlaams
de eerste brontaal is voor literaire vertalingen in het Frans in België, en het
Frans de eerste doeltaal is voor vertalingen uit het Vlaams. Vóór 1918 en na
1945 wordt deze plaats ingenomen door het Duits. 75% van de vertalingen uit
het Vlaams wordt uitgegeven in België door Franstalige uitgeverijen; slechts
25% wordt in Frankrijk uitgegeven. De sector van in het Frans vertaald Vlaams
werk blijkt dus een `Belgische' aangelegenheid. In alle andere domeinen van de
Franstalige Belgische boekenmarkt voeren de Parijse uitgeverijen de boventoon.
De aandacht voor vertalingen van Vlaamse literatuur richt zich vooral op
proza. De helft van alle 180 (herdrukken uitgezonderd) literaire vertalingen zijn
romans, novelles, essays enz. Ter vergelijking: slechts 2% is poëzie en 10%
toneelstukken. Het overige is jeugdliteratuur, een sector die ik hier verder buiten
beschouwing laat.
Deze grote groep prozavertalingen is zeer heterogeen. Het gemiddeld aantal
vertaalde titels (eerste drukken) per auteur ligt niet hoger dan twee; het gemiddeld
aantal titels per uitgeverij is 2,5 en het gemiddeld aantal vertalingen per vertaler
is slechts 1,5! Van concentratie is dus nauwelijks sprake.
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Toch tekenen er zich interessante tendensen af. De top vier van de meest
vertaalde Vlaamse auteurs is in dalende volgorde: Timmermans (9 titels), Streuvels
(6), Buysse (4) en Claes (4). Samen zijn ze goed voor één vierde van alle
prozavertalingen uit het Vlaams. De herdrukken inbegrepen komt dit zelfs op
bijna 40%. Vooral `heimatliteratuur' was dus geliefd bij de Franstalige Belgen.
De gangbare Vlaamse literatuur en dus ook het gangbare beeld van Vlaanderen
is er één van goedige of grappige dorpsfiguren in hun traditionele Vlaamse
dorpjes. Het landelijke 19e-eeuwse, een beetje achterlijke en mystieke Vlaanderen
krijgt voorrang op het `moderne' Vlaanderen. Vandaar dat vernieuwers zoals
Roelants - slechts één vertaling van Komen en Gaan, in 1935 - veel minder
succesvol zijn.

Uitgeverij Rex
De meest toonaangevende uitgeverij tijdens het interbellum is Editions Rex met
aan het hoofd de jonge en ambitieuze Léon Degrelle. Laat ik eerst opmerken
dat de uitgeverij Rex van de eerste helft van de jaren dertig niets te maken heeft
met de (fascistische) politieke partij waarvan Degrelle vanaf 1936 de leider was.
Editions Rex, gesticht in 1926, is een door en door katholieke uitgeverij, streng
gecontroleerd door de katholieke kerk. Wanneer in 1930 Léon Degrelle aan het
hoofd van de uitgeverij komt, nemen haar activiteiten een hoge vlucht. Zo
lanceert hij in 1931 de "Première série des chefs-d'oeuvre flamands illustrés par
Félix Timmermans" met twee vertalingen van Timmermans, één van Walschap
en één van Claes. Tussen 1932 en 1935 worden nog drie andere vertalingen
gepubliceerd (Verhavert 1932, Claes 1935 en Sabbe 1935), de laatste in de
reeks "Collection Nationale". Met zeven vertalingen in vier jaar tijd is Rex de
belangrijkste uitgeverij voor vertalingen van Vlaamse auteurs. Ook Rex beperkt
zich tot particularistische verhaaltjes van kleurrijke dorpsfiguren. En in tegenstelling
tot de naam van de serie, worden niet de succesvolste werken van de geciteerde
auteurs vertaald. Iedere brontekst moet strikt beantwoorden aan het dubbele
criterium van regionalisme en katholicisme. Zo krijgt het ingetogen en mystieke
De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen van Timmermans
voorrang op de te libertijnse bestseller Pallieter. De `bravere' Witte van Claes
wordt weer wel toegelaten in de reeks. Rex is in 1931 trouwens de eerste
uitgeverij die Claes in het Frans vertaalt tijdens het interbellum; ook van De
Witte verzorgt ze in 1935 de eerste en enige Franse vertaling in deze periode.
Hetzelfde geldt voor Walschaps Un vaincu de la vie. /Teugels Gust/. Met deze
relatief onbekende novelle lanceert Rex de eerste en enige vertaling van Walschap
- zowel in België als in Frankrijk - tijdens het hele interbellum.
De belangrijkste vertalers die voor Rex werken zijn Camille Melloy en Roger
Kervyn de Marcke ten Driessche. Wat het aantal vertaalde delen (vijf, waarvan
vier voor Rex) betreft, is deze laatste topvertaler van Vlaams proza tijdens het
interbellum. Melloy was vooral bekend als dé vertaler van Timmermans en - in
mindere mate - van Streuvels. Naast de afzonderlijke uitgaven in boekvorm,
werden heel wat van hun vertalingen gepubliceerd in tijdschriften, vooral in de
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conservatieve en katholieke Revue Beige (1924-1940) dat zich - zoals ik al
vermeldde - sinds zijn ontstaan als doel stelde de Vlaamse letteren te promoten.
Context
En zo is de cirkel dan eigenlijk rond: systematische Franstalige aandacht voor
Vlaamse `heimatliteratuur' tijdens het interbellum moet vooral gezocht worden
in katholiek conservatieve kringen.
Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Ten eerste klaagt men aan
Franstalige zijde over een gebrek aan goede romans en novelles. De opkomende,
succesvolle Vlaamse auteurs bieden hier soelaas. Een tweede motief ligt in een
zekere Franstalige bewondering voor het succes van de Vlaamse literatuur bij
het eigen Vlaamse publiek. De Franstalige auteurs moeten daarentegen
voortdurend opboksen tegen de dreigende Parijse overheersing. Andere redenen
zijn meer politiek getint en zijn gebaseerd op een brede en diepgaande
contextualisering waarvan ik hier de belangrijkste elementen zal weergeven.
Een heet politiek hangijzer is de taalkwestie. De invoering van het algemeen
enkelvoudig stemrecht na de Eerste Wereldoorlog heeft de Vlaamse Beweging
meer politieke slagkracht gegeven. Voor haar tegenstanders vormt ze dus een
grotere bedreiging. Vooral de ééntalig Franstalige elite voelt zich aangetast in
haar politieke, maatschappelijke en culturele privileges. Tot dan toe had ze zich
min of meer probleemloos kunnen opwerpen als de incarnatie van het ééntalig
Franstalige, unitaire België. De officiële taal was immers het Frans: voor bestuur,
administratie, rechtspraak en - in mindere mate - onderwijs. Zelfs de invoering
van toch al belangrijke taalwetten (bijvoorbeeld voor het middelbaar onderwijs)
had deze situatie nog niet fundamenteel veranderd. Het Frans was ook dè
cultuurtaal. Zelfs tot het einde van de 19e eeuw beweerde men in sommige
Franstalige kringen dat het Vlaams minderwaardig en dus ongeschikt was als
literaire taal. Voor deze Franstalige elite was de Belgische literatuur dan ook
ééntalig Frans. Wel moest ze een Vlaamse, `noordelijke' inspiratie hebben, dat

wil zeggen een mengeling van mysticisme, `noordelijke nevels', kermissen,
Breugheliaanse feesten enz. Het succes van deze formule bereikt zijn hoogtepunt
tegen het einde van de 19e eeuw met een reeks beroemde Franstalige schrijvers, geboren in Vlaanderen, die de literaire incarnatie zijn van deze `mythe
nordique'. Verhaeren en Maeterlinck (Nobelprijs voor Literatuur in 1911) zijn de
prototypes van een Belgische literatuur die zich voor het eerst - en misschien
ook wel voor het laatst - als zodanig aan de buitenwereld kon voorstellen. Want
de definitie Vlaamse inspiratie + Franse taal' had nog een bijkomend voordeel.
Ze leverde het noodzakelijke distinctieve kenmerk dat de Belgische literatuur
onderscheidde van de Franse.
De demografische, politieke, economische en culturele emancipatie van
Vlaanderen - en vooral van bepaalde middengroepen die het recht op Vlaams'
zijn en Vlaamstaligheid opeisen - stelt de vanzelfsprekendheid van de hierboven
beschreven samenlevingsvorm op de proef.
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Zoals ik al zei, het is vooral de Franstalige elite die de meeste moeite heeft
met de nieuwe situatie. Op politiek vlak voelt ze zich bedreigd door het
electorale succes van de Vlaamse nationalisten en de verdere uitbreiding van de
taalwett en (bijvoorbeeld de wet van 21 juli 1921: het Vlaams wordt in Vlaanderen
de officiële taal en het Frans in Wallonië). Maar ook haar definitie van een
Belgische literatuur wordt onmogelijk: ze kan niet langer ontkennen dat er ook
een Vlaamse literatuur, die naam waardig, bestaat. Vandaar dat de promotoren
van een Belgische literatuur met een andere definitie komen, die van een
Belgische literatuur met twee gelijkwaardige componenten (`à double face'): een
Franstalige en een Vlaamse. Het kenmerk dat beide literaturen verenigt, is hun
regionalistische inspiratie: `une littérature de chez nous'. Door zijn particularistische
inslag is dit genre natuurlijk zeer geschikt om een eigen Belgische literatuur te
creëren en de associatie met patrio tt isme is slechts een klein stapje. Meer nog,
deze nieuwe literaire eenheid kan de politieke problemen die het land dreigen te
verscheuren, helpen oplossen.
Vandaar meer dan ooit de dringende noodzaak om de Vlaamse literatuur te
leren kennen. De aandacht voor de Vlaamse literatuur is een zeer selectieve,
gefilterde aandacht, beantwoordend aan de behoeften van de Franstalige elite.
Deze moet haar toevlucht nemen tot vertalingen: de (kleine) gecultiveerde
toplaag is ééntalig Frans. Een grote middengroep sprak de beide landstalen en
had dus geen vertalingen nodig. Verder konden de vertalingen ook hun dienst
bewijzen voor de lagere sociale klassen in het zuiden van het land, hoewel hun
eerste bekommernis natuurlijk niet van literaire aard was.
Het grote succes van regionalistische Vlaamse auteurs zorgt ervoor dat de
voorbeelden waarnaar de Franstalige elite op zoek is, ruimschoots voorhanden
zijn. Alle vertalingen in dit circuit behoren tot het eng regionalistische genre.
Ook in literaire kritieken komt duidelijk naar voren dat dit genre als pars pro toto
van de Vlaamse literatuur en van Vlaanderen zelf wordt gezien. Het is opmerkelijk
hoe bijvoorbeeld de Rex-vertalingen unaniem positief beoordeeld worden in
katholiek conservatief Franstalige kringen, bijvoorbeeld in de Revue Belge, de
Revue Généraie, de Revue Nationale. De vier novellen - men heeft het graag
over 'oeuvrettes' of `plaquettes' - gepubliceerd in 1931 bij Rex volstaan om
Vlaanderen en zijn literatuur te leren kennen; ze zijn met andere woorden
representatief voor de Vlaamse literatuur. Veel meer dan de vertalingen zelf
typeert dit de minachting van het establishment. Verder worden de vertalingen
voorgesteld als hèt middel om de literaire en politieke verstandhouding tussen de
twee taalgroepen te bevorderen. Ook dit koppelen van literaire en politieke
argumenten is typisch voor het bestudeerde circuit. Men loo ft de vertalers. Maar
men gaat weinig in op het concrete vertaalwerk. Vlaamse `werkjes' zijn
gemakkelijk te vertalen in het Frans; van enige (literaire en/of linguïstische)
moeilijkheden of weerstand is er nooit sprake. Ook deze houding getuigt van
minachting.
Andere (Franstalige) bronnen zijn heel wat minder enthousiast. Zo schrijft
bijvoorbeeld de Vlaamse schrijver Paul Kenis in het progressief anarchistische
Le Rouge et le Noir dat de vertalingen de Vlaamse literatuur eerder een slechte
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dienst bewijzen omdat ze de clichés over het achterlijke Vlaanderen (steeds
opnieuw) bevestigen. Figuren als Marnix Gijsen of Raymond Brulez krijgen
hierdoor volgens hem niet de aandacht die ze verdienen. Kortom, de keuze is
niet representatief en de vertalingen zelf zijn haastwerk. August Van Cauwelaert
vindt in het juninummer van 1932 van Dietsche Warande en Belfort weer net
het tegenovergestelde. Hij spreekt zijn dank uit tegenover het initiatief waaruit
een "groote waardeering" en een "actieve en zeer doelmatige propaganda voor
de verbreiding der Vlaamsche letteren" blijkt. Ook looft hij de "uitstekende
vertalers".
Wie heeft er nu gelijk? Eigenlijk heeft dit weinig belang. Meningsverschillen
als deze illustreren enkel dat de vertalingen geapprecieerd werden door de
groep waarvoor ze bedoeld waren. En verder dat het literaire veld natuurlijk
nooit één homogeen blok is met één mening. Zowel aan Vlaamse als aan
Franstalige zijde was er een sterke scheidslijn tussen voor- en tegenstanders van
regionalistische literatuur - of tussen vernieuwers en traditionalisten. Maar ook
levensbeschouwelijke argumenten speelden een grote rol: het is geen toeval dat
de vertalingen unaniem positief beoordeeld worden vanuit (Vlaamse èn Franstalige)
katholieke hoek.
Het interculturele niemandsland
Met de hierboven geciteerde Vlaming Paul Kenis (afkomstig uit Limburg) belanden
we bij de groep tweetaligen die de contacten (van allerlei aard) mogelijk maakten.
Tweetaligheid was helemaal geen uitzondering. De exclusieve Franstaligheid
van administratie en onderwijs was nog zeer algemeen zodat een grote
(midden)groep gecultiveerde Vlamingen Franstalig onderwijs had gevolgd en het
Frans hanteerde als cultuurtaal en als literaire taal. Dit betekent niet dat ze
zichzelf niet als Vlaming beschouwden of dat ze niet deelnamen aan het
Vlaamse culturele leven. Het betekent alleen dat de gelijkschakeling tussen
`taal', literatuur' en `territorium', die we tegenwoordig kennen voor bepaalde
groepen, niet of nauwelijks gold tijdens het interbellum. Het betekent ook dat
we met bepaalde etiketten zoals `Vlaams', `Frans', `Waals', `Belgisch' enz. zeer
voorzichtig moeten zijn en hun huidige betekenis niet zomaar op vroegere
periodes moeten plakken. Allerlei vormen van culturele contacten worden
gedragen door `interculturele' personen.
Zo zal een Franstalige Vlaamse literatuurgeschiedenis, La littérature flamande
contemporaine (1923) geschreven worden door de Antwerpenaar André De
Ridder. Een schrijver en criticus die de beide landstalen met gemak hanteerde en
ook Vlaamse literatuur in het Frans vertaalde. De hedendaagse verwarring over
dergelijke `interculturele' figuren komt naar voren in allerlei bloemlezingen. Het
Spectrum Nederlandstalige auteurs (1985) neemt hem op als Nederlandstalige
auteur zonder over zijn Franstalige werken te schrijven, terwijl hij volgens de
Bibliographie des Ecrivains français de Belgique (1958) tot de Franstalige
Belgische schrijvers behoort. Na een opsomming van zijn Franstalige werken,
wijdt deze laatste in een noot één zinnetje aan zijn "nombreux ouvrages en
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néerlandais, et collaboration a de très nombreux journaux et périodiques en
cette langue" (p. 283). Hanlet (1946) noemt hem (nog) een "écrivain flamand et
francais (...) (qui) a publié dans les deux langues" (p. 839) maar hij vermeldt
uitsluitend Franstalige werken. In een studie over de contacten tussen twee
literaturen of culturen moeten uiteraard beide zijden aan bod komen. Het is niet
verwonderlijk dat in een context als de Belgische zeer frequente en uiteenlopende
contacten eerder regel dan uitzondering zijn. Veel verwonderlijker is het dat ze
nooit bestudeerd zijn. Men past bij wijze van spreken de huidige staatkundige
situatie toe op het onderzoek naar vroegere situaties. Dat is bedrieglijk.
Vertalers en interculturaliteit
De figuren waarin de interculturele contacten zich uitkristalliseren zijn natuurlijk
de vertalers. Dit zal ik trachten te illustreren aan de hand van enkele gegevens
over de twee reeds eerder genoemde vertalers van het interbellum.
Roger Kervyn de Marcke ten Driessche (geboren te Gent in 1896 en
gestorven te Leuven in 1965) bracht het grootste gedeelte van zijn leven door te
Brussel. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het St.-Michielscollege, deed een
kandidatuur filosofie en letteren aan de faculteit Saint-Louis en werd doctor in de
rechten aan de Université Libre de Bruxelles. Hij was een veelzijdig schrijver:
dichter, essayist, criticus, vertaler. Tussen 1923 en 1965 publiceert hij meer dan
20 werken: gedichten, essays, kronieken enz. In de jaren twintig werkte hij mee
aan het reactionair katholieke, door Maurras geïnspireerde, jongerentijdschrift
La Jeunesse Nouvelle. Later schrijft hij vooral in conservatieve katholieke
tijdschriften zoals de Revue Beige, Revue Générale, Rex, Revue Universelle,

Revue Sincère enz. Voor het grote publiek blijft hij echter de man van één werk:
Les Fables de Pitje Schramouiiie (1923), een bundel humoristische en pittoreske

gedichten, naar de fabels van La Fontaine, getransponeerd in het dialect van de
Brusselse Marollen en als debuut uitgegeven bij La Jeunesse Nouvelle. Zijn
vertalingen (in boekvorm) van Vlaamse literatuur werden gepubliceerd tussen
1931 en 1941 en vallen dus in zijn beginperiode; verder publiceerde hij
vertalingen in de Revue Beige. Een raakpunt tussen deze vertalingen en de
eigen productie is de regionalistische inspiratie. Kervyn is geen gecanoniseerd
auteur; hij wordt door de meeste literatuurgeschiedenissen niet eens vermeld.
Camille Melloy (pseudoniem van Camille De Paepe) is een ietwat merkwaardiger figuur. Hij werd geboren te Melle - waaraan hij zijn pseudoniem
ontleende - in 1891 en stierf te Waasmunster in 1941. Melloy was priester,
leraar, dichter, essayist. Zijn moedertaal was het Nederlands; tot zijn 12e jaar
sprak hij enkel Nederlands. Middelbaar onderwijs volgde hij echter volledig in
het Frans aan het college te Geraardsbergen. Daarna studeerde hij wijsbegeerte
en godgeleerdheid te Leuven. In 1921 wordt hij tot priester gewijd. Vanaf 1929
woont hij weer te Melle, waar hij leraar is aan het Jozefietencollege: Frans,
Grieks, Latijn en vanaf 1934 ook Nederlands en de retorica - "une coquetterie"
noemt hij dit laatste zelf in een brief aan Marcel Lobet (23/9/1934). Tijdens de
oorlog, als ziekendrager aan het front, begint Melloy gedichten te schrijven, in
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het Frans en in het Nederlands. Daar hij alleen van Franse zijde aanmoedigingen
krijgt, laat hij al snel het Nederlands vallen. En zo is hij naar eigen zeggen een
Franstalig schrijver geworden. Maar zijn inspiratie put Melloy uit het Vlaamse
landschap rond Melle, uit zijn kinderjaren, zijn familie enz. Op die manier is hij
dus eigenlijk één van de laatste vertegenwoordigers van de `mythe nordique'.
Van hem verschijnen tussen 1919 en 1954 zo'n 28 werken en tussen 1933 en
1944 nog eens 16 kinderboeken. Tussen 1931 en 1941 maakt hij 6 vertalingen
van Vlaams proza (waarvan 2 kinderboeken). Daarnaast publiceert hij eigen
werk en vertalingen in de Revue Beige, Revue Générale, Revue Catholique
des Idées et des Faits enz. In tegenstelling tot Kervyn geniet Melloy wel een
zekere bekendheid in België en in Frankrijk. Zo ontvangt hij verscheidene
literaire prijzen zoals de Prix Edgard Poe in 1934: een prijs door het Franse
`Maison de Poésie' bestemd voor een dichter van Franse verzen die niet tot de
Franse nationaliteit behoort. Ook in de Vlaamse pers zou deze gebeurtenis veel
weerklank vinden.
Alleen al door hun persoonlijk - regionalistisch geïnspireerd - oeuvre en door
hun kennis van het Vlaams zijn deze twee auteurs de aangewezen personen om
Vlaamse romans en novellen te vertalen voor het Franstalig establishment. Op
levensbeschouwelijk gebied komt daar nog bij dat ze beiden streng katholiek en
behoudend zijn. Ze maken - vooral Kervyn - met andere woorden deel uit van de
hierboven getypeerde conservatief katholieke kringen. Hun literaire debuut
wordt in beide gevallen uitgegeven bij La Jeunesse Nouvelle. Toch gaat hun
`geschiktheid' en vooral hun vertrouwdheid met de Vlaamse literatuur en auteurs
veel verder. Dit blijkt onder andere uit hun (onderlinge) briefwisseling en, voor
Melloy, uit de besprekingen van zijn werk in de Franstalige en Nederlandstalige
pers.
Een belangrijk thema uit de briefwisseling tussen Kervyn en Melloy is de
Vlaamse literatuur. Melloy's geliefkoosde auteurs zijn Guido Gezelle, Antoon
Coolen en Felix Timmermans. Kervyn vindt Timmermans te vulgair, te populair
en te eentonig. Over het algemeen toont Kervyn zich zeer afkerig van die
eeuwige dorpsvertelseltjes, van "lait-battu", "bière" en "un plat fumant de
patates". Volgens hem maken de Vlamingen hier een beetje misbruik van: als je
vier van die "petits récits" leest, dan ken je ze allemaal. Hij houdt meer van
werken als Roelants' Jazzspeler: niet specifiek Vlaams maar specifiek modern.
Maar dit maakt volgens Kervyn Roelants ongeschikt voor het publiek van de
Revue Beige. Ook verwijzen de vertalers regelmatig naar allerlei Vlaamse
tijdschriften. Kortom, ze volgen het Vlaamse literaire leven van nabij.
Kervyn blijkt een belangrijk aandeel gehad te hebben in de keuze van werken
voor de Rex-vertalingen. Melloy schrijft hierover goedkeurend dat Kervyn
inderdaad universele meesterwerken gekozen heeft om een goed idee te geven
van de Vlaamse literatuur. Ze zijn het geheel oneens met Paul Kenis in Le
Rouge et le Noir, die volgens hen hun vertalingen alleen maar afbreekt omdat
het een katholiek initiatief is. Kervyn is ook een centrale figuur achter de
vertalingen die in de Revue Beige verschijnen. Zo dringt hij er herhaaldelijk op
aan om een speciaal nummer te wijden aan de Vlaamse literatuur. Hij doet
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hiervoor allerhande voorstellen. Toussaint van Boelaere en Lode Baekelmans
worden afgewezen, omdat hij ze niet goed vindt. Brulez vindt hij representatief,
maar hem vertalen zou van slechte smaak getuigen wegens zijn activistisch
verleden. Toch zou hij - al was het maar als reactie op de afkeuring van Le
Rouge et le Noir - naast Timmermans en Claes ook enkele vernieuwers willen
opnemen. Zielens vindt hij in dit opzicht van veel belang; Roelants is dan weer
moeilijk te vertalen. Blijft natuurlijk het feit dat dit soort auteurs in de Revue
Beige veel stof zouden doen opwaaien. Uiteindelijk zal het speciale nummer er
nooit komen, ondanks herhaaldelijk aandringen van Kervyn, zowel bij directeur
Pierre Goemaere als bij redactiesecretaris Marcel Lobet.
De twee vertalers beperken zich niet tot de teksten zelf. Beiden staan in
nauw contact met de oorspronkelijke auteurs. Omgekeerd blijken veel Vlaamse
auteurs hun vertalingen op de voet te volgen, te controleren en aan te bevelen.
Soms stellen ze zelf werken voor die ze graag vertaald zouden zien. Zo vindt
Kervyn Ernest Claes een zeer nauwgezet en zelfs moeilijk, veeleisend man:
Claes leest zijn vertalingen zeer kritisch na.
Maurice Roelants, Theo Bogaerts en August Van Cauwelaert stellen Kervyn
zelf voor om hun werken te vertalen. Als vernieuwers zullen de eerste twee
echter nooit in de Revue Beige opgenomen worden. Met Van Cauwelaert
spreekt Kervyn af de opbrengst van de vertaling van "Mathias" (Revue Beige
1932) te verdelen. Van Cauwelaert, op dat moment directeur van Dietsche
Warande en Belfort, blijkt een belangrijk aandeel te hebben in een interessante
samenwerking tussen de Revue Beige en Dietsche Warande en Belfort. Marcel
Lobet, de redactiesecretaris van de Revue Beige, en een goede vriend van
Kervyn en Melloy, schrijft tijdens het interbellum regelmatig bijdragen over de
Franse en Franstalig Belgische literatuur. Kervyn en Melloy komen hierin
herhaaldelijk aan bod. Deze kronieken worden door August Van Cauwelaert in
het Nederlands vertaald en in zijn tijdschrift gepubliceerd. Dat het vertalingen
zijn, wordt nergens vermeld.
Roger Kervyn vertaalt novellen van August Van Cauwelaert voor de Revue
Beige: "La mort du fermier" (1931), "Mathias" (1932), "L'heure du baudet"
(1935). Van Cauwelaert blijkt deze stukjes zelf door te spelen aan Kervyn zodat
ze in vertaling kunnen verschijnen voor ze gebundeld zijn. Dit laatste is het geval
met "Mathias" en "En toen begon de ezel" die pas in 1935 opgenomen worden
in Vertellen in toga, een bundel die Kervyn op dat moment van Van Cauwelaert
toegestuurd krijgt. Van Van Cauwelaert verschijnt tijdens het interbellum geen
enkele Franse vertaling in boekvorm.
In haar boekbesprekingen - waarin de Franstalige literatuur trouwens veelvuldig
aan bod komt - is Dietsche Warande en Belfort ook opvallend volledig en
positief over alles wat Rex publiceert. De gedichtenbundels van Melloy worden
evenmin vergeten en ook zij worden positief beoordeeld. De drijfveer achter de
contacten tussen de beide tijdschriften en hun redacteuren is hoogstwaarschijnlijk
hun katholieke gezindheid.
Camille Melloy had nog meer en nog persoonlijker contacten met de
Vlaamse schrijvers. Melloy was een graag en veel geziene gast in Streuvels' villa
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"Lijsternest". Ze bezoeken samen o.a. voorstellingen van het Vlaamse
Volkstooneel. Ook maken ze gezamenlijk reizen naar Holland en Duitsland. Ze
vertalen elkaars kinderboeken. Melloy vertaalt Prutskes vertelselboek (1935)
(Contes à Poucette, 1935) en Kerstekind (1911) (L'Enfant de Noël, 1962).
Anderzijds vindt Melloy het een hele eer dat Streuvels zijn Cing con tes de Noël
(1934) (Vijf Kerstvertellingen, 1935) vertaalt. Ook Felix Timmermans krijgt
regelmatig bezoek van Melloy. Timmermans is als een broer voor Melloy.
Vandaar dat "de Fé" - zoals Melloy hem noemt - sommige van Melloys dichtbundels
mag illustreren. Voor Timmermans' werk heeft Melloy alleen maar lof. Melloy
wordt Timmermans' voorkeurvertaler. Diens nieuwste boeken worden hem
steevast toegestuurd. "Dat is vertalen!" schrijft Timmermans in 1941 aan
Melloy over Timmermans raconte (1941). Melloy heeft een belangrijke rol
gespeeld in de verspreiding van Timmermans voor een Franstalig publiek,
temeer daar sommige van zijn vertalingen in Frankrijk konden worden uitgegeven.
Dit was ongewoon voor het interbellum.
De taal is gansch het volk.

Maar hoe zagen deze vertalers nu zichzelf en hoe werden ze tijdens het
interbellum gezien: als Vlamingen, als Belgen, als Walen, als Franstaligen, als
Franstalige Vlamingen...? En wat betekenden deze typeringen toen?
Wat Kervyn betreft, vinden we hierover weinig, zowel in zijn briefwisseling,
als in secundaire bronnen. Zijn afkomst, zijn opleiding en zijn elitaire houding
tegenover de Vlaamse literatuur illustreren hoezeer hij hoort bij de Franstalige
elite. Ook tegenover de Vlaamse kwestie staat hij zeer negatief. In Déboulonnage
(1934) steekt hij de draak met de flaminganten. Hij verdedigt er de situatie van
de Franstalige adel in Vlaanderen en vindt de taalstrijd een "politiek geknoei op
dorpsniveau, te kleingeestig om grappig te zijn" (p. 91; mijn vertaling). Hij
vertaalt dus niet uit ethische of idealistische overwegingen. Camille Melloy
schrijft hem dat Kervyn een beetje "Mellois" is zoals hijzelf en dat zijn werk
Vlaamse ritmes vertoont. Of Kervyn dit ook van zichzelf vindt, is niet duidelijk.
Kortom, ondanks zijn ijveren voor de Vlaamse letteren wordt Kervyn nergens
als Vlaming, en zelfs niet als Franstalig Vlaming getypeerd. Gezien zijn
neerbuigende houding tegenover de auteurs die hij vertaalt en zijn afkeuring van
de taalstrijd zou hij dit ook niet geduld hebben. Hij is eerder een exponent van
het Belgisch establishment.
Voor Camille Melloy liggen de zaken enigszins anders. Hij stelt zichzelf steeds
onomwonden voor als een echte Vlaming. In zijn eerste brief aan Marcel Lobet

(10/11/1932) noemt hij zich een "Flamand pur sang" hetgeen voor hem
betekent dat hij houdt van "vreugde, ja zelfs uitbundige vreugde, kermissen,
fanfares, felle kleuren" (mijn vertaling). Dit geldt, zoals ik al zei, ook voor zijn
inspiratie: "Mijn echte, maar onbewuste meesters dat zijn mijn moeder en mijn
Vlaanderen" (10/11/1932; mijn vertaling). Zijn cultuur en zijn vorming vindt hij
echter uitsluitend Frans. Voor figuren als Melloy ging dus de - voor ons vaak
evidente - gelijkschakeling tussen taal, territorium en `ras' niet op.
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Franstalige Belgische critici karakteriseren hem min of meer op dezelfde
wijze. Henri Davignon, redacteur van de conservatieve, katholieke Revue
Générale, herdenkt Melloy in een toespraak voor de Académie Royale de
Langue et de Littérature Françaises als: "Un poète flamand de langue f rancaise.
Camille Melloy. 1891-1941". De titel zegt voldoende. Kortom, Melloy zet de
Belgische traditie voort van de `mythe nordique'. Veel van zijn literaire waarde
en succes dankt hij aan zijn keuze voor de "universele, prestigieuze" Franse taal.
Ook Camille Hanlet waardeert hem als zodanig in zijn Les Ecrivains Belges
Contemporains de langue française (1946:686-692): "Ongedwongen realisme
en Vlaams mysticisme, in evenwicht gebracht door het genie van de Franse taal"
(p. 689; mijn vertaling), "hij verheerlijkt, in het Frans, de schoonheid van de
Vlaamse bodem" (p. 692; mijn vertaling). Het Vlaamse element komt hier
echter veel uitvoeriger en positiever ter sprake wanneer Hanlet hem vergelijkt
met Gezelle, "priester en dichter van Vlaanderen zoals hij" (p. 688; mijn
vertaling). Vlaams is Melloy zoals "Félix Timmermans, deze andere Vlaamse
dichter (die) de werken van Melloy waardeert" (p. 692; mijn vertaling). Of "de
grote Vlaamse schrijver Félix Timmermans die hem de Franse vertaling van zijn
meesterwerken toevertrouwde" (p. 692; mijn vertaling).
Niet verwonderlijk dan dat ook in Frankrijk Melloy algemeen bekend is als
een dichter met Vlaamse' inspiratie, die van het mystieke maar ook kleurrijke
en pittoreske Vlaanderen. Tegelijkertijd waardeert men dat zijn stijl zo Frans, zo
puur is, zonder enig `f landracisme' : dit maakt hem één van de meest gewaardeerde
regionalistische schrijvers in Frankrijk (Sneyers 1934). Volgens Melloy zelf wordt
hij meer gewaardeerd in Frankrijk dan in België. Dit vindt hij ook logisch omdat
hij zijn vorming en zijn cultuur als volledig Frans beschouwt. De Franse critici
bespreken zijn werken altijd positiever dan de Belgische en zowel zijn eigen
werken als sommige vertalingen vinden relatief makkelijk een Franse uitgever.
Hij heeft trouwens veel Franse vrienden die hij regelmatig bezoekt. Voor de
Belgische officiële literaire milieus is hij daarentegen allesbehalve mals. Hij haalt
herhaaldelijk fel uit naar "heel die officiële wereld met z'n pracht en praal" (brief
van 25/4/1932 aan Kervyn; mijn vertaling) en naar "Brussel, ontoegankelijk
voor alles wat niet uit z'n salons voortkomt" (brief van 8/12/1932 aan Kervyn;
mijn vertaling). Hij is maar een eenvoudige dorpsjongen die zich zeker niet in
het mondaine leven wil mengen en zich vrijwillig afzondert (brief van 31/7/
1940 aan Kervyn). Blijkbaar leefde de traditie van de `mythe nordique' in
Frankrijk toch langer voort dan in België. De Franse waardering uitte zich ten
slotte in een aantal literaire prijzen, waaronder de `Prix Edgar Poe' .
Naar aanleiding van deze prijs verschijnt een hele reeks artikels over Melloy, ook
in de Vlaamse pers. Melloy wordt er zonder uitzondering in voorgesteld als een
Vlaming, een landgenoot, een "bedeesde buitenjongen" (Boekengids 1934:246)
die ook de uiterlijke kenmerken van het Vlaamse volk bezit. Nieuw Vlaanderen
typeert hem als een "gulle sympathieke en gezond-Vlaamsche verschijning"
(18/5/1935:4). Verder benadrukt men dat hij zijn literaire inspiratie uit zijn
Vlaamse omgeving haalt. Volgens De Standaard (30/6/1934:4) verklaart deze
"forse Vlaamse bezieling" ook zijn onmiddellijke succes in Frankrijk. Vooral
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katholieke bronnen - zoals Dietsche Warande en Belfort, Boekengids en in
mindere mate De Standaard - benadrukken zijn katholieke inspiratie.
Toch is hij een speciaal soort Vlaming omdat hij in het Frans schrijft.
Opvallend is wel dat men hem niet zoals de Franstalige bronnen als een
Franstalige Vlaming voorstelt. Hij is een Fransschrijuende Vlaming, hetgeen
aangeeft dat hij opgevoed is in het Nederlands en het wel degelijk keurig spreekt
- een uitzondering in die tijd. Zo wordt zijn Vlaamszijn onderstreept. Dit in
tegenstelling tot Rodenbach, Maeterlinck en Verhaeren die, volgens Nieuw
Vlaanderen, Vlaanderen verraden hebben voor 30 zilverlingen. Maar het blijft
jammer dat hij in het Frans schrijft. Dietsche Warande en Belfort betreurt dat
"onze landgenoot, die zoo fijngevoelig het Vlaamsche land bezingt, waar zijne
bakermat stond, de Vlaamsche taal niet gebruikt om zijne dichterziel uit te
zingen! Zijne kunst zou er heel waarschijnlijk in innigheid en diepte aan winnen."
(L.D. , jan. 1930:91). In tegenstelling tot de voorstanders van de `mythe nordique',
vindt men aan Vlaamse zijde dat de Vlaamse inspiratie alleen weergegeven kan
worden in de Vlaamse taal. Taal, territorium en `ras' horen met andere woorden
onafscheidelijk samen. D. De Pauw in Boekengids is het hier volkomen mee
eens. Het Frans is volgens hem een vreemde taal voor een Vlaams schrijver; het
gebruik ervan is iets tragisch, waar de dichter zelf onder lijdt. Volgens Nieuw
Vlaanderen bekent Melloy dat in het Frans schrijven een contradictie is voor
een Vlaming - hetgeen min of meer neerkomt op een schuldbekentenis. Heeft
Melloy het in een brief (11/6/1935) aan Kervyn daarom over een sympathiek
interview, maar dat boordevol - niet nader gespecificeerde - fouten staat? Joris
Eeckhout, in zijn Litteraire Profielen (1932) gaat wel het verst in zijn afkeuring.
Voor Eeckhout is Melloy een uitzondering, ja zelfs een anachronisme. Hij vormt
het levende bewijs dat het onderwijs in het Vlaams tot voor kort een
minderwaardige vorming gaf, gericht op omgang met "kleine luyden" (p. 137).
Een echte, hogere vorming werd alleen in het "deftiger" (p. 137) Frans gegeven.
Ook voor Eeckhout moet de Vlaamse inspiratie in de Vlaamse taal weergegeven
worden. Het Frans vormt een barrière tussen de realiteit en de schrijver. In
verband met Melloys Offrande
ronde Filiale dat zijn kinderjaren en zijn relatie met zijn
moeder beschrijft, zegt Eeckhout dan ook: "Leerde `t kind, al die dingen niet te
noemen, in een ander taal, dan deze, welke ze nu weer tot hooger leven wekken
moet? Treffen ons die dingen wel met de eigen kleur en klank - met hun volle
wezenlijkheid van vroeger? Camille Melloy - herschrijf dit boek (ik zeg niet:
vertaal het), in de taal waarin gij het, een eerste maal, in uw onderbewustzijn
opgeteekend hebt. Want uit dat woord, (...) zal allereerst voor u een lichtbundel
openwaaien, die alles dichter naar u toehaalt, en tot plastischer verbeelding
aanzet!" (p. 147). In een noot heeft hij het ten slotte over een "initiale
vergissing", een "culpa" die echter "nog eenigszins een... felix culpa" (p. 165)
wordt. Door zijn activiteit als vertaler en doordat hij over de Vlaamse literatuur
schrijft in Franse en Zwitserse tijdschriften, kan Melloy zich volgens Eeckhout
uiteindelijk nog verdienstelijk maken voor de Vlaamse literatuur. Ondanks deze
scherpe bewoordingen spoort Melloy Marcel Lobet aan de studie van Eeckhout
te lezen. Betekent dit dat hij het eens is met Eeckhout?
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Wat er ook van zij, ook andere bronnen wijzen op verzachtende
omstandigheden, in de zin van een "felix culpa". De Standaard, die zich nog
het meest op de vlakte houdt en trouwens de enige is die Melloy ook een
Belgisch dichter noemt, spreekt over Melloys activiteit in Franse en Zwitserse
tijdschriften. Ze benadrukt verder dat de dichter nooit het contact verloor met de
Vlaamse le tt eren: hij is een groot bewonderaar van Guido Gezelle en kent Felix
Timmermans persoonlijk. Melloys vertalingen van Timmermans worden ook
hier gewaardeerd. Aan het eind van het artikel drukt de auteur de hoop uit dat
Melloy ooit nog in het Vlaams zal gaan schrijven. Men blijft hopen dat het
verloren schaap terug zal komen bij de kudde. Over de twee artikels die in juni
1934 in de Standaard verschijnen, blijkt Melloy uitermate positief: de auteur
heeft al zijn werken gelezen en begrijpt hem volkomen. In Nieuw Vlaanderen
gaat men ook uitvoerig in op Melloys liefde en promotie voor de Vlaamse
literatuur en haalt men dezelfde voorbeelden aan als De Standaard. Meer nog,
Melloy is niet alleen Vlaming maar ook Vlaamsgezind. Het bewijs hiervoor
wordt - nogmaals - geleverd door Offrande
rande Filiale. Hij is dus een goed mens,
een dichter van zijn volk - jammer genoeg niet vóór zijn volk - die op zijn manier
zijn volk dient. Conclusie: Vlaanderen mag trots op hem zijn. Helemaal in
dezelfde lijn waardeert Boekengids Melloys vertrouwdheid met de Vlaamse
letteren en zijn bewondering voor Gezelle, Timmermans en Coolen. De Pauw
gaat echter nog veel verder en maakt van Melloy een regelrechte Vlaamse
vrijheidsstrijder: "heraut van de Vlaamsche ziel en de Vlaamsche kunst. (...) hij
zelf is diep geworteld in den Vlaamschen bodem, hartstochtelijke zanger van `t
schoone en heilige Vlaanderen, verdediger van de Vlaamsche rechten en de
Vlaamsche kultuur" (p. 246). "Vlaanderen hoeft over Melloy niet te blozen.
Wellicht verrast hij ons binnenkort met een Vlaamschen roman. God gave `t."
(p. 252). En Melloy hierover in een brief aan Lobet: "een zeer mooie studie van
D. De Pauw is zonet over mij verschenen in Boekengids" (28/8/1934; mijn
vertaling).
In de persoon van beide vertalers blijkt zich dus een aantal tegenstellingen van
het interbellum te kristalliseren. Ze illustreren in welke mate literaire (zelf)definiëring
beheerst werd door thema's als taal, volk, ras, natie en door de `strijd' om hun
invulling. Voor Kervyn is er geen twijfel mogelijk: hij behoort tot de Franstalige
elite die niet veel opheeft met Vlaamse literatuur en Vlaanderen tout court.
Rond zijn figuur is er dan ook geen touwtrekkerij. Op één vlak is hij echter een
buitenbeentje: zijn liefde voor de Vlaamse literaire vernieuwers. Toch zal deze
nergens zijn vertaalkeuzes beïnvloeden; hij weet maar al te goed dat dit helemaal
niet zou aanslaan bij zijn `achterban', en in dit opzicht voert hij dus een zeer
bewuste (vertaal)politiek. De veel dubieuzere figuur van Melloy maakt het mogelijk
dat men zowel aan Franse, Franstalige als Vlaamse zijde hem probeert binnen te
halen. Tegengestelde visies bewijst men met gelijkluidende argumenten. In
Frankrijk is Melloy gewoon een vertegenwoordiger van de Belgische literatuur,
die daarmee voor de Fransen uitsluitend Franstalig is, maar zich wel positief
onderscheidt door haar Vlaamse inspiratie. Voor sommige Belgische Franstaligen
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moet dit (gevaarlijke) Vlaamse element maar liever geneutraliseerd worden.
Vandaar hun nadruk op het feit dat hij alles te danken heeft aan de "universele,
prestigieuze" Franse taal. Of: de taal is helemaal niet "gansch het volk". De
Vlamingen daarentegen buiten zijn Vlaamse afkomst, uiterlijk en gezindheid ten
volle uit. Dat hij in het Frans schrijft, is jammer: ook zijn gedichten lijden
eronder. Of: "de taal is gansch het volk". Toch is er geen twijfel mogelijk: Melloy
is voor de Vlamingen een landgenoot, een echte Vlaming. Of: de taal is toch
niet helemaal "gansch het volk"...
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Nederlands als vreemde taal, Nederlands als tweede taal
en de `Nieuwe leergang': een orakel
Ludo Beheydt & Pierre Godin (Louvain-la-Neuve)

Een vervagend onderscheid
In de jaren zestig is een zware discussie begonnen over het onderscheid tussen
Nederlands als vreemde taal en Nederlands als tweede taal. Ondertussen — zo'n
dertig jaar later — is deze discussie wat uitgewoed en heeft zich een consensus
gevormd die wij het best kunnen karakteriseren in de woorden van P. de Kleijn
(1995:12):
Voor het Nederlands dat buiten Nederland en Vlaanderen geleerd wordt,
gebruikt men gewoonlijk de term Nederlands als vreemde taal. Vindt de
taalverwerving plaats in oneindig laagland of bij `t ruischen van het
ranke riet dan spreekt men over tweede taal — behalve als je eerste
docent je moeder is.
Daarmee is het onderscheid dus gebaseerd op de leersituatie. Nederlands

als Vreemde Taal (NVT) is in deze opvatting Nederlands dat geleerd wordt in een
omgeving waar Nederlands niet de moedertaal is. Nederlands als Tweede Taal
(NT2) is dan Nederlands dat geleerd wordt door anderstaligen in een omgeving
waar Nederlands de moedertaal is of de gebruikelijke variant. In die opvatting is
Nederlands dat door Turken of Marokkanen in Nederland geleerd wordt NT2 en
Nederlands dat Walen in Wallonië leren NVT.
Aanvankelijk echter werd het onderscheid niet alleen gebaseerd op de
leersituatie maar ook op het leerproces en op het gebruik dat van de taal
gemaakt werd (Beheydt 1987: 6-13). Wat het gebruik betreft: als een taal een
secundair communicatiemiddel bleef naast de moedertaal, beschouwde men ze
als een vreemde taal, was ze daarentegen een dagelijkse gebruikstaal naast de
moedertaal dan beschouwde men ze als als een tweede taal. Zo gezien zou voor
de Nederlandse manager die in een Amerikaans bedrijf in Nederland de hele dag
Engels spreekt dat Engels een tweede taal zijn en niet een vreemde taal.
Wat het leerproces betreft, nam men aan dat het leren buiten de taalgemeenschap noodgedwongen anders verloopt dan het leren binnen de
taalgemeenschap. Vooral het verschil in taalaanbod maakt dat het leerproces
van NT2 en NVT erg verschillend is. Wie Nederlands als tweede taal leert, heeft
namelijk een veel mimer contact met het concrete taalgebruik dan de buitenlander
die in zijn eigen land een cursus NVT volgt. Dus, zo werd er geredeneerd, moet
daar in het leermateriaal, de toetsen en de lesmethode rekening mee worden
gehouden. In de leergangen NVT moesten bijvoorbeeld geen Nederlandse
strippenkaarten, reclamefolders of televisieprogramma's voorkomen, terwijl daar
in leergangen NT2 juist veel plaats voor moest worden ingeruimd.
Dat scherpe onderscheid tussen NT2 en NVT is echter in de loop der jaren
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vervaagd. De begrippen zijn minder duidelijk afgegrensd en zelfs terminologisch
is er een vervloeïng doorgevoerd. Steeds vaker zien we in titels van methodes,
grammatica's en ander leermateriaal de term `voor anderstaligen' opduiken,
waarmee het verschil tussen NT2 en NVT impliciet wordt uitgewist. Naast
grammatica's voor Nederlands als tweede taal en als vreemde taal vinden we nu
ook grammatica's voor anderstaligen. Zelfs de toetsen NT2 die aanvankelijk
streng gescheiden werden van de toetsen voor Nederlands als vreemde taal,
worden nu "geëquivaleerd" , dat wil zeggen dat wie een Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal behaald heeft automatisch een equivalentiebewijs zal kunnen
krijgen voor NT2. Voor die vervaging van het onderscheid zijn allerlei oorzaken
aan te geven.

Oorzaken
Een eerste oorzaak heeft te maken met de veranderde Europese situatie. De
verdragen van Schengen en Maastricht hebben een grote Europese ruimte
gecreëerd waarin het vrije verkeer tussen de lidstaten en de uitwisseling van
studenten enorm is toegenomen. Buitenlandse studenten komen veel meer dan
vroeger in Nederland of Vlaanderen studeren en Nederlandse studenten gaan
makkelijker naar het buitenland. Daardoor vertroebelt natuurlijk het principiële
onderscheid tussen NVT en NT2. Aanvankelijk leert de student die naar
Nederland of Vlaanderen wenst te komen wellicht NVT in een cursus in zijn
eigen land, maar hij wordt een NT2-student zodra hij in Nederland of Vlaanderen
is. Dat wil zeggen dat al in het materiaal dat voor NVT ontwikkeld wordt
rekening moet worden gehouden met het feit dat de student in een Nederlandstalige omgeving terecht zal komen. Dat heeft als gevolg dat in nieuwer
materiaal voor Nederlands als vreemde taal veel meer dan vroeger op de
concrete leefsituatie in Nederland en Vlaanderen wordt ingespeeld. Een mooi
voorbeeld is de nieuwe methode Nederlands als vreemde taal Vanzelfsprekend
sprekend
(Devos en Fraeters 1996) die door de Katholieke Universiteit van Leuven werd
ontwikkeld voor studenten die in Vlaanderen gaan studeren. In die nieuwe
methode wordt niet alleen het Nederlands als code aangeboden, maar worden
meteen ook de socio-culturele achtergrondsituatie en de impliciete leefregels
van de Vlaamse gemeenschap meegegeven.
Behalve de internationalisering van de maatschappij, heeft ook de d i eersi f iëring volgens doelgroepen een rol gespeeld in de vervaging van het
onderscheid NT2/NVT. Langzamerhand is het inzicht gegroeid dat er andere
onderscheidingen zijn dan die tussen NT2 en NVT, die minstens even belangrijk
zijn. Men is gaan beseffen dat de heterogeniteit in de behoeften van de leerders
erg groot is en dat een reductie tot het onderscheid NT2/NVT eigenlijk funest
is. In leermateriaal en in toetsmateriaal is het vaak veel belangrijker een onderscheid te maken volgens behoeften (cursussen Nederlands voor Specifieke
Doeleinden), volgens niveaus (Elementair, Basis, Gevorderd), volgens moedertaal
(Nederlands voor Franstaligen, voor Duitstaligen, voor Engelstaligen) dan volgens
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leersituatie. Niet voor niets hee tte al in 1988 het eindrapport van de Europese
projectgroep "Learning and teaching modern languages for communication"
van de Raad van Europa: Language learning in Europe: the challenge of
diversity. Ook binnen de Raad van Europa was immers het besef gegroeid dat
men na het eenzijdige, enge drempelniveau dringend een complexer doelstellingenmodel moest gaan uitwerken dat beter kon beantwoorden aan de erg
diverse behoeften van de leerders. Individuele behoeften zijn binnen de groep
van NVT-leerders en van NT2-leerders niet identiek en zelfs niet stabiel. Dat
heeft tot gevolg dat de eventuele doelgroepen van NVT en NT2 onderling zeer
ongelijksoortig zijn en dat er vaak meer gelijksoortige behoeften zijn tussen
individuele leerders van NVT en NT2 dan tussen de NVT-leerders als groep en
de NT2-leerders als groep.
Als het onderscheid tussen NT2 en NVT niet meer zo fundamenteel is als het
ooit werd aangediend, wat zal daarvan de mogelijke weerslag zijn op de leergangen Nederlands voor anderstaligen? Met andere woorden, welke ontwikkelingen kunnen wij verwachten voor de toekomst van het vreemde-talenonderwijs? Wij zullen deze vragen proberen te beantwoorden op basis van wat
zich tegenwoordig afspeelt op het gebied van vreemde-talenmethodiek en op
basis van materiaalontwikkeling.
Het `Nieuwe Eclecticisme'
Vooreerst de vreemde-talenmethodiek. Op dat vlak hebben wij de indruk dat wij
in de era van het Nieuwe Eclecticisme beland zijn. Vanaf de jaren zestig tot en
met de jaren tachtig heeft er een methodestrijd gewoed. De audio-lingualen
bevochten hun gelijk tegen de grammatica-adepten, de cognitivisten, de
rationalisten, de empiristen, de handelingspsychologen en de communicativisten
(Beheydt & Godin 1996). Elke sekte had zijn eigen geloof, zijn eigen goeroe en
zijn eigen Bijbel. Pas in het begin van de jaren negentig va tte de overtuiging
post dat men zich beter over de didactische geloofsgrenzen heen kon verenigen
om vast te stellen, los van elke methode, wat het betekent een taal te kennen op
verschillende beheersingsniveaus en wat een persoon moet kunnen doen met
de taal op elk van die niveaus. Dat heeft ertoe geleid dat er taxonomieën van
verbale vaardigheden werden opgesteld, maar tevens dat de orthodoxe credo's
verbonden met één methode gemakkelijker overtreden werden.
Wij kunnen dit wellicht het beste toelichten aan de hand van een paar
voorbeelden. Een duidelijk `communicatief' geïnspireerde methode als Code
Nederlands hee ft in haar nieuwe versie (1996) een veel eclecticistischer aanpak,
terwijl die zich in haar oorspronkelijke versie verregaand en bijna fanatiek aan
Krashens Bijbel hield en er dus alles aan deed om het leerproces te stimuleren
met adequate input op het niveau van de leerder, daarom heel veel aan
woordenschatverwerving deed en de grammatica tot een absoluut minimum
beperkte. Het inzicht is kennelijk gegroeid dat `communicatieve vaardigheid'
ook bepaalde niveaus van grammaticale acribie veronderstelt, die alleen via
grammatica-instructie kunnen worden bereikt. In elk geval is in de nieuwe versie
30

meer ruimte voor grammaticale oefenstof. Precies hetzelfde verschijnsel kan
overigens worden vastgesteld bij de Delftse methode, waarin aanvankelijk slechts
een schamele overzichtsgrammatica van een paar bladzijden beschikbaar was en
al helemaal geen grammaticale oefeningen. Ook die Delftse methode gaat nu
eclecticistischer te werk en heeft nu zelfs een werkboek met oefeningen op het
toepassen van de grammatica (Van Malestijn 1995).
Dat nieuwe eclecticisme is zelfs expliciet richtingbepalend geweest in Vanzelfsprekend (1996), de reeds genoemde leergang voor anderstaligen van de
K.U.-Leuven. Dat geldt zowel op het vlak van het aanbod van vaardigheden,
grammatica en woordenschat als op het vlak van oefeningentypes. En als wij
mogen afgaan op de aankondiging van Nieuwe Buren (1996), is ook deze
nieuwe multi-mediacursus erg eclecticistisch in zijn methode en oefentypologie.
Ook in het project Basisleergang NT2 voor neveninstromers in het voortgezet
onderwijs, dat onder leiding van F. Kuiken aan de Universiteit van Amsterdam is
gestart (1996), staat eclecticisme expliciet bij de doelstellingen.
Het methodologische eclecticisme dat we nu constateren, was aanvankelijk
een noodoplossing. Het is er gekomen `tegen heug en meug' . De goeroes van
de communicatieve en de receptieve methodes meenden dat de leerder vooral
niet moest worden lastiggevallen met expliciete grammatica, en grammaticale
oefeningen waren al helemaal uit den boze. Zij geloofden dat de uitbouw van
het tussentaalsysteem van de leerder spontaan zou plaatsvinden als reactie op
zijn ontwikkelende behoefte aan steeds uitgebreider communicatieve vaardigheden. De communicatieve taken moesten derhalve steeds complexer worden,
niet het grammatica-aanbod. Het nut van grammatica-onderwijs raakte daarmee
in diskrediet. Maar de praktijk leerde al snel dat leerders bleken te stagneren in
een fossiliserende tussentaal, dat de grammaticale correctheid, waar ze door de
moedertaalspreker toch altijd weer op beoordeeld en ingeschat worden, niet
meer toenam. Ook binnen de communicatieve richting groeide het besef dat
grammaticale correctheid niet `vanzelf wordt verkregen en van lieverlede kwamen

er weer meer grammaticale overzichtjes en grammaticale oefeningen. En al is
men nog steeds niet in het reine met de rol van de grammatica in het v.t.-onderwijs (Hulstijn 1993; Hulstijn & De Graaff 1994; Lalleman 1995), de nieuwste
leergangen bevatten allemaal weer grammaticale oefeningen en er verschijnen
weer volop pedagogische grammatica's (cf. Beheydt 1993; 1996; Godin e.a.
1993) 1993 en zelfs grammaticale leergangen, zoals recent van J. Bakx & M.
Jetten de Grammatica in gebruik – Nederlands voor anderstaligen (1996).
Een gelijksoortige ontwikkeling als met de grammatica blijkt zich nu langzamerhand voor te doen met de uitspraak. Daar waar uitspraakoefeningen in
de jaren tachtig geen aparte plaats meer kregen, is er nu langzamerhand weer
ruimte aan het komen voor uitspraakonderricht en uitspraakcursussen. De
receptieve methodes gingen ervan uit dat na een stille periode die uitspraak
vanzelf wel goed zou komen en de communicatieve methode legde de nadruk
op de communicatie, uitspraak was daarbij secundair. Onderzoek heeft echter
uitgewezen dat moedertaalsprekers de communicatieve vaardigheid van een
spreker vooral inscha tt en op basis van de kwaliteit van zijn uitspraak. Niet te
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verwonderen dus dat er nu weer aparte uitspraakcursussen verschijnen, zoals
recent Uitgesproken Nederlands (1991) van Josée Coenen en Sprekend
Nederlands. Cursus Uitspraak voor Anderstaligen (1996) van Jo Verhoeven.
Is het nieuwe eclecticisme in de eerste plaats een gevolg van ontgoochelingen
met methodologische eenkennigheid, bij sommigen is het een bewuste keuze.
En voor die keuze is op zijn minst één doorslaggevend argument te bedenken.
Als we ervan uitgaan dat er, zoals recent onderzoek ontegensprekelijk hee ft
aangetoond, een grote diversiteit is in leerstijlen bij individuele leerders, dan
moet aan die diversiteit in leerstijlen worden tegemoet gekomen met een
diversiteit in leermethodes. Er zijn nu eenmaal leerders die vrij gemakkelijk een
taal leren aan de hand van een grammatica en een woordenlijst. Anderen
daarentegen hebben behoefte aan een intuïtieve aanpak en blokkeren bij een
grammaticale uitleg. Een goede leergang moet met die verscheidenheid in
individuele leerstijlen rekening houden en "voor elck wat wils" bieden. Een
eclecticistische selectie van oefeningen, grammatica-aanbod, inductie en deductie
maakt dan de meeste kans op een effectief resultaat bij een zo gevarieerd
mogelijk leerderspubliek.
Een bijkomend argument dat pleit voor eclecticisme, is het onderhand
bekende principe van de 'mental elaboration' (Beheydt 1986). Uit de leerpsychologie is bekend dat een leerstof meer kans heeft om te beklijven naarmate er
op meer manieren mentaal mee is omgegaan. Dat principe ligt bijvoorbeeld
aan de basis van een aantal woordenschatverwervingsboekjes en -programma's
(b.v. Context en Een zinnig woord:Beheydt 1993; Woordkunst: Rudzka e.a.
1991) en blijkt goede resultaten op te leveren. Waarom zou ditzelfde principe
toegepast op een globale leergang niet evenzeer van toepassing blijken? Is het
gewaagd om aan te nemen dat een gediversifieerde benadering van grammatica,
woordenschat en de vier vaardigheden, meer kans heeft om effect te sorteren
dan een methodologisch eenkennige?
Contrastieve aanpak
Behalve een nieuw eclecticisme menen wij in de nieuwe ontwikkelingen ook
vernieuwde aandacht voor de contrastieve aanpak waar te nemen. Ook dit
heeft te maken met een kentering in de mentaliteit. Na jarenlange verguizing
van de Contrastieve-Analysehypothese, die stelde dat de problemen en de
fouten van de v.t.-leerder zich vooral situeerden waar moedertaal en vreemde
taal van elkaar verschilden, is er nu weer alom belangstelling voor die ContrastieveAnalysehypothese. Die belangstelling weerspiegelt zich zelfs in taalspecifiek
leermateriaal: Nederlandse grammatica voor Franstaligen, leerboeken Nederlands
voor Duitstaligen etc. Hoe komt dat? In de eerste plaats doordat de alternatieve
hypothese, namelijk dat de leerder bij tweede-taalverwerving het proces van zijn
eerste-taalverwerving nog eens overdoet (Dulay & Burt 1972), niet houdbaar is
gebleken. Zelfs de promotoren van deze Creatieve-Constructiehypothese (CCH)
hebben onderhand moeten toegeven dat ze de gelijksoortigheid van L1- en L2verwerving niet langer kunnen volhouden (Dulay & Burt 1974:255). De reden
32

daarvoor is dat er wel degelijk invloed blijkt te zijn van de eerste taal. Het belaste
begrip "interferentie" duikt weer op in de literatuur, soms nog vermomd als
"negatieve transfer" , maar dat de eerste taal haar invloed uitoefent op de
tweede taal mag nu weer hardop gezegd worden. In een vaak geciteerd overzichtswerk over het leren van een tweede taal stelt H. Wode zelfs onomwonden:
"L1 transfer moet worden beschouwd als een geïntegreerd onderdeel van het
natuurlijke menselijke linguo-cognitieve mechanisme dat het mogelijk maakt
talen te leren" (1981: 52). En als vandaag de zogenaamde Tussentaalhypothese
zo'n opgeld doet in het domein van de Toegepaste Taalwetenschap dan is dat
mede te danken aan het feit dat die Tussentaalhypothese zo'n aardig compromis
is tussen de oorspronkelijke Contrastieve-Analysehypothese en de CreatieveConstructiehypothese. Inderdaad, de Tussentaalhypothese houdt ons voor dat
tweede-taalverwerving een creatief proces is dat zich voltrekt in tussenstadia,
waarin de zich ontwikkelende doeltaal mede gestuurd wordt door de reeds
aanwezige moedertaal. Dat verklaart mede waarom bij gelijksoortigheid van
moedertaal en doeltaal dat proces wat sneller kan verlopen. Concreet verklaart
de tussentaalhypothese dus waarom Duitstaligen sneller Nederlands leren dan
bijvoorbeeld Italianen.
Op die manier is er weer ruimte gemaakt voor contrastieve analyses (Devos
e.a. 1991; Devos e.a. 1992) en dus ook voor contrastieve leergangen en
leermateriaal. Het inzicht dat bepaalde, vooral van de moedertaal verschillende
aspecten, meer expliciete aandacht vergen, heeft geleid tot taalspecifiek leermateriaal. Het ligt toch eigenlijk voor de hand dat men voor Engelstaligen
weinig aandacht zal moeten besteden aan het feit dat in het Nederlands het
bezittelijk voornaamwoord overeenkomt met de bezi tter, want daarin stemt het
Engels overeen met het Nederlands:
Mary is reading her newspaper — Mieke leest haar krant
John is reading his newspaper — Jan leest zijn krant
Voor Franstaligen is dat echter niet zo evident, want in het Frans komt het
bezittelijk voornaamwoord overeen met het substantief dat erop volgt:
Marie lit son journal — Mieke leest haar krant
Jean lit son journal — Jan leest zijn krant
Naarmate nieuwe contrastieve analyses ons meer inzicht bieden in overeenkomsten en verschillen tussen talen, valt te verwachten dat wij steeds efficiëntere
contrastieve leergangen Nederlands als Vreemde Taal en Nederlands als Tweede
Taal zullen kunnen bezorgen. Daarmee is nog een reden gegeven waarom het
onderscheid NVT/NT2 niet meer zo wezenlijk is als men placht aan te nemen.
Wellicht is er immers meer homogeniteit in de behoeften van alle Franstaligen,
resp. Duitstaligen, Turkstaligen etc., over de leersituaties NVT/NT2 heen, dan
tussen de verschillende leerders NVT samen of NT2 samen.
De `communicatieve aanpak' en het viervaardighedenmodel
In methodologisch opzicht hebben wij de contrastieve aanpak en het nieuwe
eclecticisme als de meest in het oog springende kenmerken aangewezen. Is er
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dan van de communicatieve aanpak niets meer overgebleven, zult u zich afvragen. Toch wel, de communicatieve methode heeft zeer duidelijk haar erfenis
nagelaten in de nieuwere leergangen en methodes. Wij zien die erfenis vooral
op twee vlakken.
Ten eerste op het vlak van de doelstellingen. Het primaire doel van de
nieuwere leergangen is nog steeds de communicatieve vaardigheid, d.w.z. dat
men de leerder functionele taalgebruikstaken aanbiedt in situaties die zo dicht
mogelijk alledaagse taalgebruikssituaties benaderen.
Die primaire doelstelling leidt als vanzelf tot een tweede communicatieve
erfenis op didactisch vlak, namelijk tot het aannemen van het viervaardighedenmodel. In de communicatieve visie ziet men de leerder als een taalgebruiker in
een operationele context, d.w.z. de leerder in zijn communicatieve rol als lezer,
luisteraar, spreker en schrijver. En al is uiteraard de scheiding van die vier
vaardigheden in concrete taalgebruikssituaties niet altijd evident, omdat een
spreker tezelfdertijd luisteraar kan zijn en vice-versa, toch is het realistischer om
die vier vaardigheden te onderscheiden. Immers, het is duidelijk dat er op het
niveau van de praktische vaardigheid grote individuele verschillen zijn tussen
taalleerders, als spreker, als lezer, als luisteraar en als schrijver. Meestal is de
receptieve vaardigheid groter dan de productieve. Vreemde-taalleerders verstaan
meer dan ze zelf actief kunnen gebruiken. Bovendien verschillen leerders wel
eens in hun behoeften voor de vier vaardigheden. Heel wat leerders studeren
een vreemde taal om ze een beetje te kunnen spreken of om ze te kunnen lezen.
Dat zijn reële specifieke behoeften, waaraan men met een viervaardighedenmodel
tegemoet kan komen. Ook in dit opzicht zien we hoe de tegenstelling NVT/
NT2 doorkruist wordt door gemeenschappelijke behoeften over die scheidslijn
heen, waardoor het onderscheid NVT/NT2 minder relevant wordt.
De oriëntatie op de vier vaardigheden heeft zich ondertussen stevig doorgezet,
zowel in allerlei Europese evaluatie- en toetsmodellen als in de nieuwe taalcursussen. Het is zelfs opvallend hoeveel leermateriaal er recent verschijnt dat
exclusief één van de vier vaardigheden traint, en zich daarbij — blijkens de
ondertitel "voor anderstaligen" — van het onderscheid NVT/NT2 niets aantrekt.
Voor lezen noemen wij Op nieuwe leest van Alice van Kalsbeek en Ruud
Stumpel, Lezen, las, gelezen van Ineke de Bakker e.a., Teksten op maat en
Teksten op niveau van Ria Koolmees. Voor schrijven vermelden wij Schrijverij
van Alice van Kalsbeek e.a., voor spreken Manieren van praten van Yolande
Timman en voor luisteren Pasklaar van Marloes de Bie e.a. Het viervaardighedenmodel is daarmee allicht de meest opvallende erfenis van de communicatieve
methode.
Een orakel
Bij dit alles vraagt hier of daar een nieuwsgierige docent of een popelende
leergangschrijver zich wellicht af hoe de toekomstige leergangen Nederlands
voor anderstaligen er dan wel zullen gaan uitzien. Wij hebben natuurlijk geen
glazen bol, maar toch durven wij ons aan een orakel te wagen en om het wat
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minder enigmatisch te maken dan dat van Delphi hebben wij het in punten
geformuleerd:
1. De nieuwe leergang is gericht op anderstaligen. Het onderscheid NT2/
NVT vervaagt.
2. De nieuwe leergang is eclecticistisch. Een grotere diversiteit in oefeningen
en didactische technieken beoogt te beantwoorden aan een diversiteit in
individuele leerstijlen.
3. De nieuwe leergang zal vaker contrastief op een specifieke moedertaalgroep
gericht zijn.
4. De nieuwe leergang maakt ruimer gebruik van authentiek materiaal, zowel
voor luisteren als voor lezen (cassettes, cd's, cd-roms en videobanden zullen
steeds vaker de cursussen begeleiden). Dit is een gevolg van het communicatieve principe dat de leerder moet worden geconfronteerd met taalgebruik
in reële situaties en ook van de bedoeling om socio-culturele competentie te
ontwikkelen.
5. Het nieuwe taalboek wordt thematisch opgezet volgens de inhoudelijke en
functionele behoeften van de leerders. De taalgebruikstaken stemmen overeen met de communicatieve taken die de leerder als vreemde-taalgebruiker
zelf moet kunnen vervullen.
6. De nieuwe leergangen zijn gebaseerd op taxonomieën van communicatieve
vaardigheid die per niveau inhoudsomschrijvingen, taakomschrijvingen en
kwaliteitsomschrijvingen bevatten.
7. In de nieuwe leergangen worden duidelijk aparte secties voor de vier
vaardigheden gereserveerd, met welomschreven praktische lees-, schrijf-,
spreek- en luisteropdrachten. Daarnaast is er ruimte voor geïntegreerde
vaardighedensecties, waarin twee of meer vaardigheden tegelijkertijd
geoefend worden.
8. De selectie van woordenschat en structuren is geobjectiveerd door een
systematischer gebruik van corpusonderzoek. Cd—roms met authentiek
materiaal en bijhorende handige zoekprocedures maken dit mogelijk (Beheydt
1995).
9. Er is weer meer plaats gereserveerd voor de aparte subvaardigheden: er
verschijnen weer aparte lexicale en grammaticale oefenboeken en ook
uitspraak krijgt specifieke aandacht.
10. Steeds vaker krijgen leergangen het karakter van totaalpakketten bestaande
uit een leerlingenboek, een docentenboek, apart oefenmateriaal, computerprogramma's, begeleidende woordenlijsten, luister- en kijkmateriaal op cd,
cd-rom, cassette en videobanden. Het totaalpakket neemt steeds vaker de
vorm aan van een zelfstudiepakket met geintegreerde toetsen (en sleutel).
Hierbij richten de auteurs zich rechtstreeks tot de leerder, leggen hem voor
wat hij moet kunnen, hoe hij zich moet behelpen en geven hem de kans om
zelf te beoordelen of hij het beoogde niveau bereikt heeft (cf. Nieuwe
Buren; Vanzelfsprekend).
sprekend).

Dat dit tienpuntenorakel helemaal zal uitkomen kunnen wij niet garanderen,
maar u mag er ons over enkele jaren nog eens mee confronteren.
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Zingen tegen de wind in
Kroniek van de poëzie
Kees Fens (Amsterdam)
1949 is ver weg in de Nederlandse poëzie. De direct naoorlogse jaren lijken
over de oorlog heen de literatuur van vóór de oorlog te herva tten. 1940-1945
wordt het interregnum van het zwijgen. Bertus Aafjes, door Nijhoff binnengehaald
als een prins, geldt als de belangrijkste onder de jonge dichters. In 1946 was zijn
Een voetreis naar Rome verschenen, dat zijn populairste gedicht werd, twee
jaar later gevolgd door Het koningsgraf, dat literair veel hoger werd aangeslagen.
In den beginne, waar de dichter zich in het gezelschap begaf van de eerste
namennoemer, Adam, kwam uit in 1949. Een van zijn grote bewonderaars was
de dichteres M. Vasalis, die in 1947, zeven jaar na haar debuut Parken en
woestijnen (een van de populairste dichtbundels uit de Nederlandse literatuur),
De vogel Phoenix publiceerde.
Tegen de achtergrond van wat gaat volgen - Aafjes' verzet tegen de poëzie
van Vijftig, het geleidelijk in de marge raken van zijn poëzie en die van zijn
dichtgenoten, de nieuwe taal verouderde de bestaande in enkele jaren - moet
het boeiend zijn, eens alle lovende kritieken op Aafjes' werk bijeen te zien, ook
om, met kennis van later, te ontdekken hoe snel de critici omsloegen naar de
nieuwe poëzie.
Alleen het tijdschrift Het woord, dat tussen 1945 en 1949 verscheen,
trach tte een nieuwe poëzie te vinden. Maar het blad bleek een Johannes de
Doper die een heel andere Messias kreeg dan hij verwachtte en verkondigde.
Van de redacteuren schreef de onlangs overleden Koos Schuur een poëzie die
gebleven is, althans verdient te blijven, want wij vergeten snel, zelfs de allermooiste
titel uit de Nederlandse poëzie, zijn Herfst, hoos en hagel. In het proza lijkt, in
het vroege werk van Hermans en Gerard Reve, het begin van een breuk met de
traditie eerder zichtbaar te worden dan in de poëzie, al ziet de kritiek meer een
mentaliteits- dan een literaire verandering.
In 1949 debuteert de in 1922 geboren Hanny Michaelis, met de bundel
Klein voorspel. Sommige gedichten eruit moeten al in de oorlogsjaren zijn
geschreven. De verzen zijn vergeleken met die van Vasalis - vrouwen werden
toen als dichters vanzelf met elkaar en niet met mannelijke dichters vergeleken.
Er zijn echter duidelijk andere verwantschappen: met die van de dichters rond
het tijdschrift Criterium . Ik citeer "Op weg naar jou".
Op weg naar jou voel ik mijn hart volstromen
met een verrukking, grenzende aan pijn.
De zomer stort zijn fonkelende wijn
uit over groene, vreugdedronken bomen.
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Terwijl ik stilsta op een zonnig plein,
streven mijn ranke, vederlichte dromen
ten hemel met de zilveren fontein,
even verrukt aan aardes druk ontkomen.
De stenen worden soepel en bezield
onder mijn snelle doelbewuste voeten.
Ik wist niet dat ik zoveel van je hield.
De Dam komt mij met klokkenspel begroeten het liefste zou ik hier zijn neergeknield,
uit schroom, bevreesd bijna voor het ontmoeten.
Er werd in de tweede helft van de dertiger en in de veertiger jaren heel veel
stadspoëzie geschreven: de stad is levend, gepersonifieerd bijna, als eens de
natuur. "De Dam komt mij met klokkenspel begroeten - " is een voor die soort
poëzie typerende regel, de hele metamorfose die de stad doormaakt door het
geluksgevoel, is niet minder karakteristiek. Amsterdam lijkt de hoofdstad van die
poëzie; er wordt een heel stratenplan zichtbaar met parken, plantsoenen,
grachten: het openingsgedicht van Mattheus van Ed. Hoornik (alweer meer dan
vijfentwintig jaar dood, en, naar het lijkt, helemaal vergeten), "Afscheid van
Amsterdam" uit Aafjes' Voetreis, gedichten van Han Hoekstra ("Er springen
liedjes uit de Westertoren / Ik hoor ze in de Gasthuismolensteeg.").
Ook het woord- en beeldgebruik in het geciteerde gedicht roept die verre
poëzie op: "De zomer stort zijn fonkelende wijn / uit over groene, vreugdedronken
bomen." En de bezielde stenen lijken er ook vandaan te komen. En daar is ten
slotte natuurlijk de sonnetvorm, zo zeer gecultiveerd, dat het anti-sonnet waarmee
Luceberts eerste bundel opent ("ik / ik / mij", enzovoort) haast niet kon
uitblijven. Zelfs het "klein" in de titel van de bundel kan typerend worden
genoemd: de poëzie wordt bewust klein gehouden (de poëzie van het klein
geluk, met die dagelijkse zonde beladen is de poëzie van Criterium de woestijn
ingestuurd).
Er is in elk geval één zeer opvallend verschil tussen de gedichten uit Klein
voorspel en de omringende poëzie: de bezinning op persoonlijke verhoudingen
staat in heel veel verzen eruit centraal, en dat zowel verstandelijk als emotioneel,
al kan men bij dat laatste woord niet gematigd genoeg denken. "Ingehouden
emotionaliteit" is misschien nog de beste omschrijving. De eenvoud van de taal
verraadt die ook. "Na afloop" heet een gedicht waarvan de eerste strofe luidt:
Het lot is soms verstandiger dan wij ons heeft het tijdig uit elkaar gedreven
eer roekeloos het woord was weggegeven
dat geen van ons kon houden, ik noch jij.
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Tegen het slot van de bundel staan twee gedichten, die de twee kanten van de
bundel laten zien. "Ode aan de Nieuwezijds-Voorburgwal" heet het eerste. De
eerste twee strofen ervan:
De Lente zwenkte de Voorburgwal op
en nam mij bij de hand. En plotseling
- het was of ik op vleugels verder ging zag ik hoe zich de bomen, half in knop,
in een ontroerend en verrast ontwaken
verheerlijkt rekten in de voorjaarszon,
terwijl de klanken van het carillon,
weghuppelden over de stugge daken.
"Opgespoten land" heet het tweede gedicht, dat, wat uitzonderlijk in de bundel,
zonder strofe-indeling is geschreven. Het begint zo:
Een koud en wisselvallig licht
scheert raaklings langs de huizenrand
over een grauwe woestenij
van onafzienbaar opgespoten land.
Fijn zand stuift door de lege straten.
Honderden ramen staren blind
en wezenloos over dit vergezicht.
De tegenstelling tussen de twee - maar twee bladzijden van elkaar - is zeer groot.
Wie de hele bundel en Michaelis' latere werk kent, zal het eerste bijna als een
afscheidslied van een soort poëzie, maar, in veel opzichten, ook van het geluk
kunnen zien. Het tweede wijst vooruit, ook in de wijze waarop de stad, de
straten, de huizen gebruikt zullen gaan worden in de toekomst: als spiegeling
van eigen stemming en leven. En naar de strofeloze vorm. Michaelis blijft een
stadsdichter, maar, er zijn maar enkele uitzonderingen - de naam "Amsterdam"
of een verwijzing daarnaar verdwijnt uit de poëzie. De stad (maar soms ook het
huis of de straat) is de ruimte - of vooral: het gebrek aan ruimte - voor de
beschrijving van innerlijke en persoonlijke gebeurtenissen, de plaats voor een,
ook voor anderen, triest en eenzaam bestaan. Al in de tweede bundel van
Hanny Michaelis, Water uit de rots, die in 1957 verscheen, staat dit gedicht:
Op zondag is de stad een groot aquarium.
Het licht stroomt er als vuilgeel water binnen.
Langs het ver flenste wier van parken
en onverschillige plantsoenen
zwemmen de mensen als verdwaasde vissen rond
tussen de vale huizenriffen,
door scholen kinderen omstuwd.
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Met bolle ogen happen zij naar licht,
snakkend naar de bevrijding die zij haten:
het schrikbeeld van de maandagmorgen,
gekromd van plichtsbesef en wit van zorgen.
De stad zal in het vervolg weinig van karakter veranderen. Zij wordt de metafoor
voor de "condition humaine" of voor die van de eigen situatie van de dichter.
Men kan ook zeggen: de stad (en de bewoners) heeft zich aangepast aan het
leven van de dichter.
Vanaf Water uit de rots zijn alle gedichten titelloos, wat aan de verzen hun
zelfstandig karakter ontneemt. De bundel wordt een doorgaand "verhaal" . Op
de elfde pagina van de bundel staat dit gedicht:
Weggaan heeft geen zin.
Alle muren zweten verdriet.
In alle kamers hangt
de geur van ontbinding.
En overal zijn spiegels:
in stilstaand water drijft
altijd hetzelfde lijk.
Natuurlijk is dat "hetzelfde" in de laatste regel het sterkste woord van het
gedicht. Het vers is de aankondiging van de soort gedichten die de poëzie van
Michaelis in de volgende bundels zal gaan beheersen: een uiterst kort gedicht,
dat vaak zelfs één doodlopende zin is, uiterst sober van taal is - beelden raken de
regels maar even - en bijna altijd een situatiebeschrijving of een bezinning op
een situatie is. En dat is ook nog vaak dezelfde situatie: die van het gemis van
een eens hevig geliefde. Alles herinnert aan die ene en alles is getekend door zijn
afwezigheid. Ook de stad is hem kwijt. Juist door het ontbreken van titels
worden de gedichten achter elkaar gelezen één grote klacht die nooit een
aanklacht is, één keer onderbroken door een reeks over een hervonden liefde.
Er zijn uiteraard kwaliteitsverschillen. Ik kies twee heel goede gedichten, - het
ene vanwege de toch aanwezige sterke beelden, het tweede om de uiterste
beknoptheid die bereikt is. In de derde bundel, Tegen de wind in (1962), staat
dit gedicht:
Eindelijk verlost
van de frivole zomers
met zijn schijngestalten
en luchtkastelen, fonkelend
in het valse licht
van loze verwachtingen,
heradem ik bij de komst
van het najaar, koel
als je handen om mijn gezicht,
41

grijs en zachtmoedig als je ogen
in de schaarse momenten
dat je mij toelaat
tot de ingesneeuwde grot
waar je stem met zijn echo verkeert
en je spiegelbeeld roerloos rijst
in het ijs dat niet smelten wil.
In dezelfde bundel staat dit vers:
Triest
als het licht
van de eenzelvige maan
achter nachtelijke wolkenhagen
en even ongenaakbaar.
Die "Ausschnitt", die zich naar vele situaties toe laat verbijzonderen en waarbij
eenieder andere het geheel vormende delen kan denken, reken ik tot het beste
dat Hanny Michaelis schreef. Steeds meer, in de bundels Onvoorzien (1966),
De rots van Gibraltar (1969) en Wegdraven naar een nieuw Utopia (1971)
wordt het dichten een zingen tegen de wind in, met een zeer introverte stem en
daardoor net hoorbaar en daardoor vaak zo treffend, zonder enige pose, met
een taal die blinkt van de bleekheid - alles is eerder geschreven met potlood dan
met inkt. Eentonigheid valt aan het geheel niet te ontzeggen. Maar het leven is
eentonig, zal de dichteres antwoorden; zij is, ook tegenover zichzelf, nooit om
een woord verlegen.
Na 1971 zijn er geen bundels meer verschenen. Haar hele werk is nu bijeengebracht in het bij G.A. van Oorschot verschenen boek Verzamelde gedichten.
Enkele verspreide gedichten - toch weer hetzelfde liedje - en enkele vertalingen
sluiten het werk af. Er is sinds 1949 veel gebeurd in de Nederlandse poëzie
(waarin sommige jonge dichters weer door een achterdeur in een soort "Criterium"
terecht zijn gekomen, alles maakt altijd een cirkelbeweging); met een bewonderenswaardige hardnekkigheid heeft Hanny Michaelis doorgedicht, aan een
heel eigen, zeer persoonlijk (in dubbel opzicht) oeuvre, dat dicht bij haar stem
moet liggen. Dat maakt haar verzen ook zo overtuigend. Een eenling. Gelukkig.
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Ouderenpartij
Kroniek van het proza
Francis Bulhof (Oldenburg)

Op 8 mei werd de Libris-prijs uitgereikt, een week voordat deze kroniek moest
worden afgesloten. Zes boeken stonden op de lijst. In alfabetische volgorde: J.
Bernlef, Cellojaren; Oscar van den Boogaard, De heerlijkheid van Julia;
Wessel te Gussinklo, De opdracht; Marie Kessels, De god met de gouden
ballen; Alfred Kossmann, Huldigingen; en ten slotte Thomas Lieske, Nachtkwartier. Er was geen enkele Vlaamse auteur bij, hoewel er wel een Vlaming in
de jury zat. De vriendschap van Connie Palmen, dat vorige keer in deze kroniek
besproken werd, is er ook niet bij, maar die had de AKO-prijs al gekregen, dus
dat is te begrijpen. Ik zette een gulden op Oscar van den Boogaard, maar die
ben ik mooi kwijt. Het werd namelijk Kossmanns Huldigingen (Querido,
f 27,50), waarin men wel een versluierde biografie van Victor van Vriesland
(1892-1974) heeft willen zien. We herinneren ons Van Vriesland nog wel vaag
als redactielid van Forum en als PEN-voorzitter. Hij was de lettré die debuteerde
met De culturele noodtoestand van het Joodsche volk (1915) en aan het eind
van zijn loopbaan Het werkelijkheidsgehalte in de Nederlandse letterkunde
schreef (1962), maar zijn naam wordt nog het meest genoemd in verband met
de vele malen herdrukte en door hem samengestelde bloemlezing Spiegel van
de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Van Vrieslands interessante bestaan
heeft al wel meer de aandacht getrokken, ik denk aan Jaap Meijers Victor
Emanuel van Vriesland als zionist, dat in 1976 in Heemstede werd uitgegeven.
Maar dat is een afrekening die door de vader van Ischa Meijer in eigen beheer
moest worden uitgegeven.
Alfred Kossmann, geboren in 1922, heeft een veelzijdig oeuvre tot stand
gebracht. Hij begon met De nederlaag (1950), waarvoor hij de Van der Hoogtprijs kreeg, en hij zette zijn masochiserende carrière met talrijke romans voort.
Deze Libris-prijs lijkt daardoor meer de erkenning van een oeuvre dan van een
enkel boek. De waan van de dag heeft een ogenblik plaats gemaakt voor een
reverence naar het verleden. Ik sluit me daar graag bij aan en wijd deze kroniek
aan enkele anderen die niet meer zo piepjong zijn en niettemin nog volop actief.
Het begint met J.J. Voskuil, geboren in 1927, wiens in zeven delen te verschijnen
roman Het bureau ons zeker tot in het volgende millennium zal bezighouden.
Het eerste deel is nu als Meneer Beerta bij Van Oorschot verschenen (f 69, -;
gebonden f 99, -). Het behandelt zeven jaren (1957-1964) uit het leven van een
wetenschappelijk medewerker aan een dialectinstituut.
Voskuil heeft er al eerder blijk van gegeven over een lange adem te beschikken.
De roman Bij nader inzien die in het begin van de jaren zestig verscheen, had
een omvang van meer dan duizend bladzijden. Hij was al een hele tijd in kleine
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kring (voornamelijk Amsterdamse neerlandici) populair en het werd dertig jaar
na dato door de televisie-bewerking van Frans Weiss tot een groot succes. In Bij
nader inzien kon men in een doorzichtige vermomming lezen over de v riendschap
tussen enkele studenten van Professor Hellinga vlak na de oorlog. Daaronder
onze eigen onvergeten Rein Meijer. Voskuils treurige maar na honderden
bladzijden vriendschap ook paradoxale conclusie was dat `bij nader inzien'
vriendschap niets te betekenen heeft.
In Tirade, 40, 1 (januari-februari 1996), p. 86-132, geeft een reeks
fragmenten een beeld van de in het vooruitzicht gestelde zevenklapper. Die
dwarsdoorsnede, getiteld "de moeder van Nicolien" , loopt fragmentarisch door
tot aan haar dood in 1985. Deze hartelijke, goedbedoelende schoonmoeder van
de hoofdfiguur Maarten vormt een scherp contrast met het teringwijf Nicolien.
Op de laatste bladzijde van deze voorpublicatie wandelen Maarten en zijn
vrouw, die vreemd genoeg nog steeds bij elkaar zijn, na de begrafenis van
Kijkduin via het Heitje, langs de Thorbeckelaan en de Amandelstraat, door de
Vlierboomstraat en het Weigeliaplein naar de binnenstad van Den Haag waar ze
in de Posthoorn aan het Voorhout een glas bier drinken. Ik heb vorige week
geprobeerd deze wandeling na te lopen want het is ook voor mij vertrouwd
terrein. De vooroorlogse Bosjes van Pex (zie Meneer Beerta, p. 25) waren mijn
jachtvelden en op genoemd Heitje heb ik mijn eerste vlieger opgelaten. Nu, die
wandeling viel niet mee. Ik heb dan ook maar na een kilometer of vijf ter hoogte
van de Appelstraat afgehaakt en heb mezelf voor de moeite een glas limonade
toegestaan in het café op de hoek van de Thorbeckelaan. De wandeling maakte
mij nog eens duidelijk dat de literatuur met de werkelijkheid niet zoveel te maken
heeft. Maar dat had ik bij Van Vriesland al kunnen lezen.
Deze problematiek kan een uitgangspunt zijn voor de bespreking van het
eerste deel van Het bureau dat de titel Meneer Beerta draagt. In de dagbladkritiek
is intussen breed uitgemeten dat het bureau niets anders is dan het Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde dat als onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Keizersgracht in Amsterdam gevestigd is. Dat instituut draagt nu terecht de naam van zijn onvermoeibare
animator Dr. P.J. Meertens en deze grote geleerde heeft het voorbeeld geleverd
voor meneer Beerta, op dezelfde manier als het glas bier in de Posthoorn het
voorbeeld gaf voor het glaasje prik aan de Thorbeckelaan. Wie iets meer over
P.J. Meertens (1899-1985) wil weten, kan te rade gaan bij het levensbericht dat
in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 19871988, p. 197-227, verscheen. Hij komt daarin naar voren als een oprechte,
ouderwetse, eigenzinnige, energieke vrijgezel, die zijn leven aan zijn instituut
heeft gewijd. Maar het instituut zoals dat in de roman wordt weergegeven, de
personen die er werken (sommige verhullingen zijn wat faciel: Dé Haan, Jaap
Balk) en uiteindelijk ook de met zoveel meer liefde getekende figuur van Beerta
zijn karikaturen van de werkelijkheid. Dat is wel leuk om te lezen, misschien,
zeker ook als je weet wie zich achter de karikaturen verbergen, maar je vraagt je
als onbevooroordeeld lezer op den duur toch af waarom Maarten in hemelsnaam
niet van baan verandert, tweedehandsauto's gaat verkopen of dienst neemt in
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het vreemdelingenlegioen.
In Meneer Beerta heeft Maarten na een jaar als leraar te hebben gewerkt
een baan gekregen aan de afdeling volkskunde. Hij wilde dat niet, maar zoals de
wanhopig werkzoekenden van de jaren negentig al in het begin met stijgend
onbegrip zullen vaststellen, deze ongepromoveerde, ongemotiveerde stoethaspel
krijgt zijn wetenschappelijke carrière bijna letterlijk in de schoot geworpen. Zijn
vrouw Nicolien wilde er al helemaal niet van horen, want zij wilde haar man het
liefst de hele dag bij zich hebben.
Het eerste raadsel dat Maarten ons opgeeft, is dat van zijn huwelijk. De
wrijving tussen Maarten en Nicolien is namelijk niet gering. Ze zit thuis al jarenlang de hele dag niks te doen, zoals ze Karel Ravelli beschaamd bekent (p. 610).
Niet zodra komt Maarten van zijn werk thuis of ze begint hem te tergen en te
katten. Ze wordt kwaad als hij salarisverhoging krijgt (voor buitenlandse lezers:
men kan in Nederland alleen maar salarisverhoging vermijden door zelfmoord
te plegen). Dus maakt ze een scène en scheldt hem uit (p. 115). Midden in de
nacht schrikken ze op van een rat, de goedmoedige dulder Maarten probeert de
rat te verjagen, maar dan is het weer niet goed, want zo'n zielig beestje moet
toch ook een huis hebben (p. 182). Nicolien wil niets met bandrecorders te
maken hebben (p. 311). Het angstaanjagende apparaat moet onmiddellijk haar
huis verlaten, ook al heeft Maarten het nodig voor zijn volkskundig onderzoek.
Ze wil niet dat hij naar een congres gaat (p. 478), zeker omdat zoiets ook zijn
verruimende kanten kan hebben. Ze maakt ruzie als Maarten bij kennissen op
bezoek wil gaan, wat hij toch vrijwel nooit doet (p. 646). Kortom, Nicolien is een
katijf van de eerste orde. Maar Maarten verlaat haar niet, al vraag je je af wat dat
nu eigenlijk voor huwelijk is. Op p. 407 bijvoorbeeld liggen ze `s nachts te
slapen. Nicolien schrikt op uit haar slaap. Als dat aan Maarten duidelijk wordt,
volgt het veelzeggende zinnetje: "Hij kwam onder de dekens uit en kroop bij
haar in bed" (p. 407). De rattenvanger slaapt niet meer bij haar. Geen wonder
dat er in dit liefdeloze milieu geen kinderen komen. Misschien weten ze niet
eens hoe dat moet.
Het tweede raadsel is dat van zijn baan. Hij wordt aangesteld bij volkskunde.
Hij moet daar bijvoorbeeld onderzoeken wat de boeren doen met de nageboorte
van het paard. Op sommige plaatsen in het land schijnt die in een boom te
worden opgehangen. Ook de kabouters heeft hij in zijn portefeuille. Het ene
onderwerp is nog krankzinniger dan het andere. Af en toe moet Maarten veldwerk doen en hij komt dan in aanraking met absurde dialecten, bijvoorbeeld van
een zekere boer Hoitink die praat over "den tied van veur den eersten weltkrieg"
(p. 419). Zouden ze dat nou echt zeggen in het oosten des lands? Ook de Belgen
met wie hij professioneel verkeert, spreken een merkwaardig taaltje: "Hebt gij
lust om met mij in mijn hotel nog een kop koffie te drinken?", tutoyeert de grote
Vanhamme hem, zeker onbedoeld (p. 661). En het Duits is in dit boek al even
belachelijk. Natuurlijk zegt men in Duitsland "Frau Professor" tegen een vrouwelijke collega (p. 225). Dat klinkt leuk, echt Duits denk je als Nederlander, maar ik
heb het in vijftien Oldenburgse jaren nooit iemand horen zeggen. Karel Ravelli,
de criminoloog en huisvriend van meneer Beerta, citeert Bertolt Brecht: "Versuch
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es nur, von deinem Kopf lebt hochstens nur ein Laus" (p. 610). Helaas is in het
Duits een luis een vrouwelijk wezen en dat `nur' hoort niet in de tekst. Met
andermans taal wordt in dit boek nogal slordig omgegaan.
Net zoals in Bij nader inzien nogal wat sjekkies werden gerookt en gedraaid,
worden er in Meneer Beerta nogal veel boterhammen klaargemaakt. Soms
gebeurt dat heel zorgvuldig: "Ze sneed ze af, belegde ze met kaas en appelstroop
[arghh!) en deed ze in zakjes" (p. 17); "hij was druk doende met het doorsnijden
en besmeren van een hard bolletje, dat hij vervolgens zuinig [yecch!J met jam
bestreek" (p. 224). Schraalhans is keukenmeester in dit soephuis: "Er zijn voor
ieder vijf balletjes, zei Nicolien" (p. 283), maar ook Maarten weet van wanten:
"terwijl de olie verhit werd, sneed hij vier bruine boterhammen aan blokjes"
(p. 308). In het oer-Hollandse binnenhuis mag de koffie niet ontbreken: "Ze
zette de kopjes voor hen op de kleine tafel. Hij boog zich naar voren en roerde
in zijn koffie, waarna hij het kopje naar zijn mond bracht" (p. 646). We zijn hier
in de sfeer van de damesroman van het interbellum, waarin zoveel beschaafde
kopjes thee werden gedronken.
Nu moet gezegd worden dat Maarten een niet al te betrouwbare getuige is.
Hij wordt gedreven door een bijna ziekelijke vervolgingswaan. Ik zeg `bijna',
omdat hij ondanks deze handicap toch redelijk goed lijkt te functioneren. Maar
hij voelt zich doorlopend bedreigd, in het bijzonder door `strebers' (p. 253).
Eigenlijk is het hele leven een angstaanjagende hindernisbaan: "Zijn leven
beangstigde hem. Het leek zinloos geworden" (p. 309).
Het hoofdthema van Meneer Beerta is de relatie die Maarten opbouwt met
zijn chef Beerta. In het begin is deze vaderfiguur ongenaakbaar maar langzamerhand komen er blutsen in zijn harnas en tegen de tijd dat Beerta afscheid
neemt, is hij bijna een gewoon mens geworden. Het grote gevaar komt dan van
Beerta's opvolger, de blaaskaak Balk. Met bijna niemand van zijn collega's komt
Maarten tot een menselijke relatie. Enkelen sterven, enkelen worden gek,
enkele anderen zijn het al.
Tegen een achtergrond van bekrompen kleinburgerlijkheid en liefdeloosheid
wordt de kleine wereld van het instituut genadeloos getekend. Dat lijkt geen
aanbeveling. En toch is Meneer Beerta een intrigerend boek dat doet uitzien
naar de volgende delen, tot en met het laatste deel De dood van Maarten
Koning. Er is in de eerste plaats de breedheid van de conceptie. Die kan niet
beoordeeld worden na een enkel deel, ook al heeft het 766 bladzijden, maar je
krijgt er wel een idee van. Balzacs Comédie humaine is kenbaar als men alleen
nog maar Le Père Goriot heeft gelezen. De grootheid ligt in de talloze kruisverwijzingen, voortgezette, ontijdig afgebroken en weer opnieuw opgenomen
existenties. Aan Balzac doet de opzet in meer dan één opzicht denken. Het
centraal geplaatste instituut lijkt op het Parijse pension uit Le Père Goriot, waar
zoveel levensbestemmingen elkaar kruisen. Wat ontbreekt is de energie, de
emotie, de ambitie en de levensvreugde, allemaal toch heel gewone aandriften.
Maarten Koning kent ze niet.
Een buitengewoon knap element van Meneer Beerta vormen de dialogen.
In tegenstelling tot de geforceerde anderstalige uitingen waar ik al even op wees,
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tekent Voskuil met een scherp oor voor de kleine realiteit van het dagelijkse
leven talloze gesprekken op. Maar dat is niet het enige. Zijn romanfiguren
praten langs hun eigenlijke onderwerpen en langs elkaar heen, zodat de lezer
een onhoorbare subtekst gewaar wordt die niet op papier staat, maar die de
boventoon gaat voeren.
Maarten is misschien wel een ongelukkig mens in zijn huwelijk en in zijn
werk, maar temidden van alle ellende kent hij af en toe ook korte alledaagse
geluksmomenten die authentiek klinken. Eén daarvan heeft hij midden in
Amsterdam: "Bij het oversteken van de Voorburgwal moest hij midden op de
rijbaan wachten voor lijn twee, die net van een halte optrok. Ongebruikelijk,
dacht hij. En hij voelde zich plotseling gelukkig" (p. 661). Bij het lezen van zulke
essentiële details ziet men met verlangen uit naar de volgende delen. Meneer
Beerta laat zich gemakkelijk en snel lezen, wat in onze kring een extra aanbeveling
mag heten.
Al meer dan dertig jaar belooft Gerard Reve ons het boek dat alle andere
boeken, op de Bijbel en het Telefoonboek na, overbodig zal maken. In Nader
tot U werd ons in de "Brief uit Huize `Algra"' van 21 mei 1964 "Het Boek Van
Het Violet En De Dood" aangekondigd. Deze titel was ontleend aan het ook in
De avonden geciteerde werkje van H.G. de Cock: De kleine neurasthenicus,
beknopte handleiding tot een ordentelijk leven (1922). Met enkele lidwoorden
(de woordspeling zij mij vergund) uit de titel verwijderd, verscheen dit jaar Het
boek van violet en dood bij L.J. Veen in Amsterdam (f 32,90). Die dertig jaar
beslaan ongeveer de hele periode waarin Reve zich tot volksschrijver heeft
ontwikkeld. In de aanvang was De avonden (1947) niet meer dan een `succès
de scandale', dat gaarne door gymnasiale puistenkoppen werd geciteerd wegens
de overvloedige verwijzingen naar elementaire lichaamsfuncties. Na het
indrukwekkende De ondergang van de familie Boslowits en Werther Nieland
besloot Gerard-Kornelis van het Reve, misnoegd over zijn relaatsie tot zijn volk
en zijne vorstin, in het Engels te gaan schrijven. Wij danken er behalve The
Acrobat and other stories (1956) het meester-werk A Prison Song in Prose
(1968) aan. Toch keerde Reve weer tot de moerastaal van zijn jeugd terug en
met zijn twee brievenboeken Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U
(1966) veroverde hij, ditmaal voorgoed, letterlievend Nederland. Gerard Reve is
onder de hand 72 jaar geworden, de leeftijd waarop bijvoorbeeld Simon Vestdijk
al tot zwijgen was gebracht. Met het versagen van de hartstocht is een mildheid
ingetreden die vroeger niet zo waarneembaar was.
Het boek van violet en dood is een groot succes. In korte tijd werden meer
dan 50 000 exemplaren verkocht. Het stond dan ook fleurig opgesteld rond de
kassa's van de meeste stationsboekhandels. De auteur verscheen bovendien op
de televisie, had een vraaggesprek in het Libris-huis-aan-huis-blaadje en vulde
het "Hollands dagboek" in de NRC. De 'publicity' rond het boek was enorm.
Het verhaal van Het boek van violet en dood is vrij snel verteld. Gerard
heeft nog steeds zijn Zuid-Franse zomerresidentie, "La Grace" geheten, niet te
verwarren met Huize "Het Gras" in Friesland. Ernaast woont een Zwitserse
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dominee met zijn familie. De zoon van die buren, Jean-Luc, een man van een
jaar of dertig, heeft een auto-ongeluk en overlijdt in het ziekenhuis aan de
gevolgen daarvan. Het toeval wil dat Gerard een oog op hem had laten vallen,
niet meer zo gepassioneerd als vroeger, doch nie ttemin. In de paar dagen tot de
begrafenis heeft hij de gelegenheid allerlei korte excursies naar het verleden te
maken. Hij herinnert zich enkele erotische avonturen. Een reis naar Friesland in
de oorlog met alle uitweidingen beslaat zowat 60 bladzijden tegen het eind.
Geen wonder dat hij te laat voor de begrafenis verschijnt, waar hij drie goedkoop
gekochte bossen anjers op het graf had willen deponeren.
Niet dat de oude meester zich niet herhaalt. Men vindt de oude reveske
thema's terug, niet alle, want van het alcoholisch front vernemen we weinig
nieuws. Maar zijn Roomse gelovigheid en zijn strenge, strakke knapenliefde
worden opgediend met zijn onvergelijkelijke ironie, een mix van archaïsch
taalgebruik ("Neen, een volgende keer zoude zich nooit voordoen"), gemengd
met demotische kreten ("wat kocht je ervoor, het was allemaal weggegooid
geld") en prachtige combinaties zoals de "literaire loopvogel Eddy Kleingeld"
(waarmee Rudy Kousbroek schijnt te worden bedoeld), of de "gekrakeleerde
doodenbril" van Kees Fens. Je zou nog bijna geloven dat de geleerde broer
Karel eigenlijk maar een halfbroer van de auteur is. Dat Karel van het Reve door
Maarten Biesheuvel tot God is verklaard, compliceert de situatie voor de diep
gelovige Gerard. In zijn speelse theologie is de halfbroer van God immers de
duivel. Tirade-redactievergaderingen uit het begin van de jaren zestig passeren
de revue, waarbij de tegenwoordige staatssecretaris Aad Nuis enkele vegen uit
de pan krijgt. Er is nogal wat le tterkundig Nederland present in dit boek.
Ach, dertig jaar geleden sprak Reve al van het `doodzieke aapje C. N.', dat
hem intussen althans buiten de muren royaal voorbij is gestreefd. Re yes losse
invectieven zijn wel om te lachen, maar dat lachen vergaat je toch snel. Het blijft
uiteindelijk moedwillig toebrengen van leed in geschrifte en daar kan men toch
niet blij om worden. Die kwetsende opmerkingen zijn niet ongevaarlijk, voorzover
zijn ironie gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden. En bovendien zijn ze nog
altijd even gratuit als dertig jaar geleden. Men moet ze lezen als een soort
`poésie pure'. Wie dat niet doet of wil doen, wordt al gauw kwaad bij de racistische kreten die in Reyes ceuvre worden geslaakt.
Het schilderij van Magri tte "Confiture de cheval" siert de omslag van Charlotte
Mutsaers, Paardejam, Meulenhoff, Amsterdam, 1996 (f 39,90). Het is geen
roman ("Ceci n'est pas un roman") maar het bestaat uit een aantal prozastukken,
die nog het meest op `columns' lijken en die de reeks Hazepeper en Kersebloed
voortze tten.
Mutsaers is een mens naar mijn hart. Ze hee ft echte voorkeuren en schrijft
daar enthousiast over. De verrukkelijke jaren vijftig die tegenwoordig zo verguisd
worden, bijvoorbeeld. Of kristallen kwallen. Of geleisuiker, goed om er paardenjam van te maken.
Mutsaers begint met een essay over de schilder Bonnard en zijn hond Black
die zo sprekend op onze eigen dierbare hond Tiger lijkt, een zwart langharig
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poedelbeest met intreurige ogen. In het stukje "Fik & Snik" brengt ze de hond,
het vuur en het huilen samen in een verrukkelijke esthetiek, die het oude
dilemma opwarmt: hoe kun je vuur schilderen? Dat is zo'n beetje hetzelfde als
wolken beeldhouwen.
Een andere voorkeur is Maurice Gilliams. Pierre Dubois, Hans ten Berge en
ook Martien de Jong hebben veel aandacht aan deze fijnzinnige Vlaamse
schrijver besteed, maar hij is toch niet echt doorgebroken. Mutsaers wijdt twee
laaiend enthousiaste stukken aan hem, misschien een aansporing om hem weer
eens ter hand te nemen.
In haar enthousiasme voor La Fontaine en zijn fabels betreurt Mutsaers dat
de gymnasiasten van nu deze meesterwerkjes niet meer uit het hoofd hoeven te
leren. Het is waar, de gemiddelde yup heeft er een steun voor het leven aan, al
was het maar om in de strijd tussen raaf en vos te zien dat vleien succes heeft.
Mutsaers vindt Oostende de mooiste stad van België. Dat plaatst haar in de
categorie der mensen die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vinden.
In Oostende is het werk van Baron Ensor overal aanwezig, in de Ensor-disco, de
Ensor-gaanderij en het Ensor-taartje. Sprankelend bespreekt Mutsaers het
schilderwerk van Ensor, neemt een foto op van Ensor in gesprek met Einstein
en publiceert in facsimile een toespraak van de beroemde schilder. Daaruit citeer
ik een kort stukje: Twee vrouwen komen de schilder tegen en de ene zegt "Kikt
e kèr ier, dat is e groote schilder, uze schilder" . "En oe èten, zei de vrimde
vrouwe". "James Ensor, antwoordde `t Osteins wuvetje". Zo'n dialoog spreekt
boekdelen over Oostende, over Ensor en over de evolutie van het Nederlands
aan de Vlaamse kust.
Maar de meeste indruk heeft het paardenverhaal gemaakt dat Mutsaers aan
het eind vertelt. Als hartstochtelijk paardrijdster werd ze eens door een prachtig
dier afgeworpen, en toen het naar de zandruiterse terugliep, was "de manier
waarop hij me aankeek zo speciaal dat ik maar één conclusie kon trekken: hij wil
op schoot".
Wie zo over honden en paarden kan schrijven, is een gelukkig mens.
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Vlaanderen blikt terug en peilt de toekomst
Kroniek van Land en Volk
Guy Janssens (Luik)
Twintig jaar geleden ben ik (om beroepsredenen) uit Vlaanderen weggegaan.
Als ik vandaag een bezoek breng aan het Vlaamse gewest - zo is het deel van
België waar ik ben opgegroeid ondertussen institutioneel gaan heten - dan tref ik
daar een sterk veranderd land en volk aan. Te oordelen naar de mate waarin
mate riële rijkdom er geetaleerd wordt, is de welvaart flink toegenomen - tenminste
voor het deel van de bevolking dat (nog) een baan heeft, want het aantal
werklozen is de afgelopen twee decennia verveelvoudigd. Het medialandschap
is ingrijpend gewijzigd en heeft een onmiskenbare vertrossing ondergaan (o.a.
door de intrede van de commerciële televisiezender VTM in 1989). Veel prefederale reglementen, we tten en instellingen zijn door andere vervangen. Wat
bijvoorbeeld erg opvalt, is dat bijna alle officiële benamingen nu met het
adjectief Vlaams beginnen: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de
Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Operastichting, zelfs de vroegere
Belgische kust werd tot Vlaamse kust omgedoopt. De Vlamingen zijn zelfbewuster
geworden, het vroegere bijna spreekwoordelijke Vlaamse inferioriteitsgevoel heeft plaats gemaakt voor een door de overheid gepropageerd flandrooptimisme (o.a. via de slogan "Wat we zelf doen, doen we beter"), het politiekmaatschappelijk klimaat is duidelijk verrechtst enz. Kortom, Vlaanderen heeft de
voorbije twintig jaar drastische veranderingen ondergaan. De Vlamingen vormen
een jonge natie (met alle kenmerken van dien), die het - in vergelijking met de
Walen, hun zuidelijke buren in het federale België - economisch goed gaat.
Nu de emancipatiestrijd grotendeels gestreden is, lijkt Vlaanderen een moment
van bezinning te kennen. In tal van publicaties wordt het eigen verleden
(opnieuw) onderzocht, geïnterpreteerd en geëvalueerd, of wordt nagedacht over
hoe het verder moet.
Marc Reynebeau, historicus en redacteur van het Vlaamse opinieweekblad
Knack, heeft in Het klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van de
12de tot de 21ste eeuw (Van Halewyck, Leuven 1995) de ontwikkeling van het
nationalisme in Vlaanderen aan een nieuw onderzoek onderworpen. Hij wilde
de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in haar sociale context begrijpen, en
ging uit van het nieuwe (internationaal aanvaarde) inzicht dat de natie niet langer
wordt opgevat als een objectief en absoluut gegeven maar als een subjectieve,
fictionele en contingente constructie. Reynebeau begint zijn boek dan ook met
een uitgebreide analyse van de sleutelbegrippen van het nationalisme-onderzoek:
identiteit, cultuur, natie, staat, politiek en hun onderlinge verhoudingen. Daarna
geeft hij in het hoofddeel zijn visie op de geschiedenis(sen) van het nationalisme
in Vlaanderen. In het bijzonder op de zoektocht van de Vlaamse Beweging naar
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erkenning en bescherming van de eigen natie door een staat en het deel van die
beweging dat ernaar streefde de natie en de staat volledig te laten samenvallen.
Ook analyseert hij het politieke denken daarover. De auteur besluit zijn werk met
een uitvoerig betoog over de toekomst van de Vlaamse natie.
Het klauwen van de leeuw is niet bedoeld voor een breed publiek. Het is
gebouwd op een solide kennis van de essentiële internationale en Belgische
theoretische en historische literatuur en de auteur gebruikt een schat aan
historisch en actueel materiaal. Dit maakt het voor de lezer die daarmee minder
vertrouwd is, niet altijd even toegankelijk. De lectuur van het boek is echter zeer
de moeite waard. De boodschap van Reynebeau komt neer op een ontmythologisering van het Vlaamse nationalisme. Hij bekritiseert ook de houding van
sommige Vlaamse politici die vandaag de dag de nadruk leggen op `de Vlaamse
eigenheid' , waardoor ze - zo meent de auteur - in feite `het anderszijn' (o.a. de
migranten) uitsluiten. Daarmee zouden ze een gebrek aan tolerantie tonen.
Reynebeau wijst ook het separatisme af, omdat het democratische legitimiteit
mist, een culturele basis ontbeert en geen waarborg inhoudt voor politieke
participatie. Hij ziet meer in een leven `in het idee België', dat een ruimte van
vrijheid en meertaligheid moet blijven, met multiculturele dimensies en waarbinnen
verschillende niveaus van autonomie en loyaliteit (en dus ook van identiteit)
moeten kunnen bestaan. Deze overtuiging - die ik graag deel - samen met de
scherpzinnige kritiek op bepaalde aspecten en periodes uit de geschiedenis van
de Vlaamse Beweging, en een op sommige punten van andere historici (onder
wie Lode Wils) afwijkende visie op de Belgische geschiedenis, maken Het
klauwen van de leeuw tot een controversieel boek.
De Vlaamse emancipatie was meer een katholiek dan een links thema. De
socialisten bleven hierbij eigenlijk langs de zijlijn staan. De Vlaamse Beweging is
ook altijd een kleinburgerlijke beweging geweest, gedomineerd door
middengroepen, die zichzelf bedienden. Ze hadden geen belangstelling voor de
sociale eisen van de lagere bevolkingsklassen. Aan de linkerzijde bestond wel
enige sympathie voor de Vlaamse Beweging, maar het kleinburgerlijk karakter
ervan maakte een symbiose onmogelijk. Aan de geschiedenis van die andere
grote beweging of actie in Vlaanderen - de socialistische - werd een academisch
proefschrift gewijd, waarvan een uitstekend leesbare bewerking is verschenen.
Guy Vanschoenbeek, historicus bij het Gentse Archief en Museum van de
Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB), schreef een diepgaande studie over
het ontstaan van het socialisme in Gent: Novecento in Gent. De wortels van de
sociaal-democratie in Vlaanderen (Hadewijch/AMSAB, Antwerpen/Gent
1995). De auteur koos voor een `prosopograf ische' invalshoek: hij schildert de
levens, de omstandigheden, de karakters en de mentaliteit van de eerste generaties
partijmilitanten tegen de achtergrond van het economische, politieke en socioculturele milieu van de Gentse belle époque. Hij kon daarvoor o.a. steunen op
documenten uit het in 1980 opgerichte AMSAB.
In de 19e eeuw groeide Gent met zijn textielfabrieken en haven uit tot het
belangrijkste industriecentrum in Vlaanderen. In Gent ontstonden de eerste
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vakbonden en met Pinksteren 1875 zag men er voor het eerst de rode vlag als
symbool van de democratie. De socialistische coöperatieve beweging Vooruit
zorgde letterlijk `van de wieg tot het graf' voor de Gentse arbeiders. Ze organiseerde in de eerste plaats een brood-coöperatie (de leiding dacht immers dat
voldoende voedsel de arbeiders mondig maakte, want "uytgehongerde buycken
hebben geene oren") en verder een kraambedfonds, de volkskliniek, de apotheek,
de spaarbank, de school, bibliotheken, wijkclubs, gymnastiek-, muziek- en
toneelverenigingen, jeugd- en vrouwenbewegingen, de stakingskas, het
pensioenfonds en zelfs de begrafenissen. De militanten konden eten en kleren
kopen in Les grands magasins van Vooruit. De coöperatieve beweging bouwde
en verwierf niet alleen een indrukwekkend patrimonium van gebouwen,
volkshuizen, banken en andere instellingen, aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog was de financiële macht van Vooruit zo groot, dat de socialisten
bankiers en industriëlen werden. Dit linkse imperium leverde een model voor
wat Vanschoenbeek `sociaal gecorrigeerd kapitalisme' noemt.
Gent beleefde op het einde van de vorige eeuw dus de geboorte van de
Vlaamse variant van de internationale sociaal-democratie. Buitenlandse
commentatoren schreven in hun kranten en tijdschriften over `le modèle gantois'
van de `président-fondateur' van de rode partij, Edward Anseele. Ferdinand
August Bebel, vooraanstaand leider van de Duitse socialisten, noemde Gent
zelfs `de hoofdstad van het socialisme' . Een hele generatie Nederlandse socialisten
heeft rond 1900 bij Vooruit stage gelopen. `Le monde socialiste gantois' bleef
tot na W.O.-I toonaangevend voor de Belgische, Nederlandse en internationale
socialistische beweging. Vanaf de jaren twintig echter is het electorale zwaartepunt
van de Vlaamse sociaal-democratie verschoven naar Antwerpen en naar de
regio Kortrijk. In de laatste decennia is het kiezerspubliek van de Socialistische
Partij in Vlaanderen flink afgekalfd, maar toch kan Gent vergeleken met zijn
`klerikale hinterland' nog steeds als een `rode burcht' worden beschouwd.
Over de meer recente Belgische politieke geschiedenis werd een boek gepubliceerd
door Kris Hof lack, de derde historicus in dit kroniekrijtje. Hij schreef De
achterkant van de premier. Gesprekken met zeven regeringsleiders (Van
Halewyck, Leuven 1995 f 34,90, 698 BF). _ België kende sinds 1965 acht
premiers. • In chronologische volgorde waren dat Pierre Harmel (Franstalig
christen-democraat), Paul Vanden Boeynants (idem; hij werd bekend onder de
afkorting VdB), Gaston Eyskens (Vlaams christen-democraat), Edmond Leburton
(de enige Waalse socialistische premier die het land heeft gekend), Leo Tindemans
(Vlaams christen-democraat), nogmaals Vanden Boeynants, Wilfried Martens
(Vlaams christen-democraat), Mark Eyskens (idem; zoon van Gaston), opnieuw
Wilfried Martens (meer dan een decennium lang) en ten slotte de huidige
Vlaamse christen-democratische premier Jean-Luc Dehaene. Samen vormden
ze 18 regeringen. Onder hun leiding kende België één van de meest bewogen
periodes uit zijn politieke en sociaal-economische geschiedenis: vier staatshervormingen, een catastrofale stijging van de staatsschuld, sluiting van steenkoolmijnen, herstructurering van de Waalse staalindustrie, splitsing van de gerenom52

meerde Leuvense universiteit, enz.
Hoflack baseert zijn boek op gesprekken met zeven van de genoemde politici
(niet met Gaston Eyskens, overleden in 1988, die door zijn collega's als de
belangrijkste naoorlogse premier van België wordt beschouwd). Zoals de titel al
aangeeft, was het de auteur niet in de eerste plaats om het politieke gebeuren
zelf te doen of om de carrières van de `eerste ministers', maar om hun meer
persoonlijke, menselijke kanten. `La petite histoire' dus: de mens achter de
premier. Aan smeuïge details geen gebrek. "Twee gewezen premiers verzeilden
net niet in de gevangenis. Eén heeft een stalen hartklep. Een ander is een
tweederangskunstenaar die aan de bomen van zijn stillevens zelfs geen bladeren
kan schilderen. Nog een ander wordt meer geraakt door de nederlaag van Club
Brugge dan door de val van zijn regering (...) Eén zaak is zeker: het nageslacht
zal verbaasd opkijken als het beseft dat het vaderland in de tweede helft van de
20e eeuw achtereenvolgens door een graaf, een beenhouwer, een Bourgondiër,
een halve apostel, een schilder, een hartlijder en een Brabants trekpaard
bestuurd werd." (p. 11) Lichte verbazing blijft achter na de lectuur van dit
amusante werkje. Toch is De achterkant van de premier ook een interessant
boek omdat de gesprekken een verhelderende dwarsdoorsnede geven van de
politieke cultuur in België.
De Vlaams-nationale partij de Volksunie (niet te verwarren met het extreem
rechtse, anti-Belgische, anti-monarchistische, separatistische en tegen de
migranten gerichte Vlaams Blok) heeft zichzelf voor haar 40e verjaardag een
boek cadeau gedaan: Hersens op z'n Vlaams. Bekende Vlamingen over het
Vlaanderen van morgen (Icarus 1995), onder redactie van Jos Liefrink. Vijftig
`bekende Vlamingen' geven daarin hun visie op de toekomst van het steeds
zelfstandiger wordend Vlaanderen. Die autonomie heeft het Vlaamse gewest
voor een groot deel aan de politieke pressie van de Volksunie (VU) te danken.
De partij werd gesticht in 1954 onder de naam `Christelijke Vlaamse Volksunie'.
Als oplossing voor de Vlaams-Waalse problemen stelde ze de invoering voor van
een federatie met twee gewesten. In 1961 en 1965 boekte de VU grote
verkiezingssuccessen. Ze oefende druk uit op de Vlaamse vleugels van de drie
beleidspartijen (christen-democraten, socialisten, liberalen). Vanaf 1958
distantieerde de VU zich ideologisch van haar oorspronkelijke christelijke basis
en evolueerde ze naar een pluralistische partij. In 1990 breidde ze haar naam uit
met Vlaamse Vrije Democraten'. De laatste jaren is het stemmenaantal drastisch
gedaald. Bij de verkiezingen van mei 1995 behaalde de VU maar net de zichzelf
opgelegde minimumgrens van 300 000 kiezers. Eén van de oorzaken daarvan is
dat het ideaal van de partij, Vlaamse zelfstandigheid, sinds 1993 (federalisering
van het land) grotendeels door de werkelijkheid voorbijgestreefd is. De VU wil
zich nu meer in het algemeen inze tten voor de Vlaamse belangen en ziet voor
zichzelf ook nog een specifieke rol weggelegd: het aanwakkeren van een
maatschappelijk debat over de toekomst van Vlaanderen.
Hersens op z'n Vlaams is bedoeld als aanzet voor zo'n discussie. Behalve
(relatieve) bekendheid was het selectiecriterium voor de vijftig medewerkers dat
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ze niet tot de Volksunie behoorden. Dit om partijvleierij te vermijden. Tegelijkertijd
is het een teken dat de ontzuiling in Vlaanderen vordert. De bijdragen (afkomstig
van journalisten, academici, zangers, cabaretiers en vele anderen) weerspiegelen
de zeer uiteenlopende thema's die vandaag in de Vlaamse maatschappij leven:
vrouwenemancipatie, de niet voor moord terugschrikkende hormonenmaffia
(die snel grote winst nastreeft met het illegaal toedienen van groeihormonen aan
runderen), de relatie tussen de generaties, de verhouding tussen Kerk en Staat,
het financiële gesjoemel van politieke partijen om de kas te spekken, (het
denken over) de Vlaamse identiteit, het nationalisme en extreem rechts enz. Of
het boek in zijn opzet zal slagen is niet zeker, maar het geeft alvast wel een vrij
volledig tijdsbeeld van de Vlaamse samenleving.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Horst Lademacher (1993). Geschiedenis van Nederland. Utrecht: Het Spectrum. Aula-boeken 847.672 blz. f 34,90. ISBN 90-274-2935-9.
J.C.H. Blom, E. Lamberts [red.] (1993). Geschiedenis van de Nederlanden.
Rijswijk [enz.]: Nijgh & Van Ditmar Universitair [enz.]. XII, 397 blz. geil.
f 63,75. ISBN 90-237-1164-5.
Raoul Bauer, De Lage Landen, een geschiedenis in de spiegel van Europa.
Tielt: Lannoo, 1994. 294 blz. geil. f 175, -/BF 1495. ISBN 90-209-2263-7.
In de inleiding van hun Geschiedenis van de Nederlanden schrijven de
redacteuren Blom en Lamberts:
Zowel in België als in Nederland bestaat er veel belangstelling voor de eigen
geschiedenis. (..) Goed leesbare overzichtswerken van beperkte omvang die
de resultaten van het historisch onderzoek op een bevattelijke manier aan
beginnende studenten en aan een ruimer, geïnteresseerd publiek proberen
over te dragen zijn echter tamelijk schaars. Zo was een ééndelige geschiedenis
van de Nederlanden tot zover niet beschikbaar.' (p. XI)
Gezien bovenstaande titels kan die uitspraak in een herdruk wel geschrapt
worden. Al deze drie geschiedenissen citeren in hun voorwoord J. Huizinga.
Wel is het drie keer een ander citaat, en de verwijzingen zeggen dan ook meer
over de reputatie van Huizinga in de Nederlandse geschiedschrijving dan dat zij
een gemeenschappelijk uitgangspunt benadrukken: wat opzet en uitwerking
betreft, verschillen deze boeken sterk van elkaar.
De oudste en beperktste is de geschiedenis van Horst Lademacher - directeur
van het Zentrum fur Niederlandstudien aan de universiteit van Munster -, die al
in 1983 verschenen is onder de titel Geschichte der Niederlande, Politik,
Verfassung, Wirtschaft.t. Wat deze ondertitel al doet vermoeden, wordt door
Lademacher in zijn voorwoord met zoveel woorden gezegd: "dit boek pretendeert
niet meer te geven dan een politieke geschiedenis in hoofdlijnen." (p. 13) Het is
in de eerste plaats een politieke en institutionele geschiedenis van de Nederlanden,
waarbij onder de Nederlanden Noord-Nederland verstaan moet worden, in de
periode 1500-1980. De sociaal-economische geschiedenis krijgt daarnaast ook
nog enkele bladzijden toebedeeld (vooral in de beschrijving van de naoorlogse
jaren), maar aandacht voor onderwijs, kunst en wetenschap, voor de bevolkingsgroei, landschappelijke veranderingen en kerkelijke ontwikkelingen is er
nauwelijks. De geschiedenis van Lademacher is het verhaal van de organisatie
van het bestuur, van wetten en politieke verenigingen, van opstanden en
(volks)bewegingen. Personen spelen daarin een ondergeschikte rol en worden
door hem dan ook niet in het verhaal geïntroduceerd. Wat dat aangaat, wordt er
nogal wat kennis voorondersteld. Over de achtergrond van belangrijke personen
in de vaderlandse geschiedenis als Karel V en Willem van Oranje wordt in de
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tekst geen enkele informatie gegeven. Wie wil weten wie zij zijn, wordt naar het
register verwezen - maar de informatie daar is summier: over Karel V staat niet
meer dan "keizer v.h. Heilige Rooms-Duitse Rijk, koning v. Spanje, heer der
Ned.; 1500-1558"; en over Willem van Oranje: "de `Zwijger', graaf v. Nassau,
prins v. Oranje; 1533-1584". Voor een eerste kennismaking met de geschiedenis
van Nederland is dit boek dus niet zo geschikt, maar voor wie op zoek is naar
een heldere samenva tt ing van de politieke en institutionele geschiedenis van de
Bourgondische tijd tot heden is dit het aangewezen boek.
Veel breder van opzet is het werk van Blom en Lamberts, al beperkt men
zich ook hier in hoofdzaak tot de politieke geschiedenis. Vier Belgen en vier
Nederlanders schrijven samen de geschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland
van de prehistorie tot heden. Automatisch betekent deze co-productie dat dit
boek minder samenhang vertoont dan het eenmanswerk van Lademacher. Maar
dat is niet de enige reden: belangrijker is, dat het moeite kost om "de Nederlanden,
België en Nederland, in eenzelfde historisch verhaal te betrekken" (p. XI), zoals
de redacteuren graag willen. Zij geven voor het gerechtvaardigde van dat
verlangen wel een aantal argumenten - het zijn landen met een gelijkwaardige
economische structuur en samenlevingsvorm, met een zelfde taal, allebei kleine
landen tussen grootmachten als Frankrijk, Duitsland en Engeland -, maar dat
neemt het bezwaar niet weg, dat deze geschiedenis geen eenheid vormt.
Terecht wordt op p. 118 opgemerkt: "Vanaf 1588 laat zich de geschiedenis van
de Nederlanden niet langer vertellen als één verhaal." En dat gebeurt dan ook
niet in dit boek. In de eerste drie hoofdstukken wordt de gemeenschappelijke
geschiedenis van de Nederlanden beschreven tot 1588; in hoofdstuk vier die
van Noord-Nederland tussen 1588 en 1780 en in hoofdstuk vijf die van ZuidNederland tussen 1585 en 1780. Daarna lijkt de eenheid even terug in het
zesde hoofdstuk, dat als titel heeft "Revolutie in Noord en Zuid (1780-1830)",
maar dat is schijn, want het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over "Het
Noorden 1780-1813", het tweede over "Het Zuiden 1780-1813" en slechts in
de periode 1813-1830, als België en Nederland samen deel uitmaken van het
Verenigd Koninkrijk, is er sprake van een gemeenschappelijke geschiedenis.
Het zevende en achtste hoofdstuk behandelen vervolgens afzonderlijk de
geschiedenis van België en Nederland na 1830. Ook de epiloog, waarin
ingegaan wordt op de verschillen en overeenkomsten in de geschiedenis van
België en Nederland, kan van het boek geen eenheid maken. Wie alleen in de
geschiedenis van België geïnteresseerd is, kan zonder probleem alle stukken
over Noord-Nederland ongelezen laten: het zijn en blijven twee geschiedenissen
in één boek, die ook nog eens geschreven zijn door acht verschillende auteurs.
De Belgische auteurs schrijven over Zuid-Nederland (en over de periode vóór
1588, als het zwaartepunt in deze landen in het Zuiden ligt), de Nederlanders
over Noord-Nederland. Dat er op die manier verschillen ontstaan in aanpak en
stijl is onvermijdelijk. Daar staat tegenover dat elk hoofdstuk geschreven is door
een specialist op het betreffende gebied.
In vergelijking met Lademacher komt de institutionele geschiedenis er enigszins
bekaaid af, zodat ook dit boek de nodige voorkennis vooronderstelt. Een uitleg
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van de samenstelling en het functioneren van bijvoorbeeld het stedelijk bestuur
en de Staten-Generaal ontbreekt. Daarentegen is er meer aandacht voor
historische personen: Karel V en Willem van Oranje worden op respectievelijk
p. 92-93 en 108 netjes voorgesteld. Ook is er meer aandacht voor de culturele
geschiedenis: in het bijzonder in de hoofdstukken over de Republiek (IV) en
Nederland na 1830 (VIII). Het opvallendste verschil tussen beide boeken is wel
de plaats die de Tweede Wereldoorlog inneemt. Lademacher maakt daar - ook
met het oog op zijn in eerste instantie Duitse publiek - heel veel werk van: hij
besteedt ongeveer vijftig bladzijden aan de voorgeschiedenis en ongeveer zestig
aan de oorlog en bezetting zelf. Bij Blom en Lamberts beslaat diezelfde periode,
waar het Noord-Nederland betreft, niet meer dan drie bladzijden!
Maar het is juist omdat zij minder gedetailleerd op bepaalde gebeurtenissen
in de geschiedenis van de Nederlanden ingaan, dat er een veelzijdiger beeld van
die geschiedenis ontstaat. Blom en Lamberts laten veel meer aspecten aan bod
komen dan Lademacher en voor een eerste kennismaking met de geschiedenis
van de Nederlanden is dit boek daarom veel geschikter. Wel zou ik aanraden om
dan niet bovengenoemde editie aan te schaffen, maar de gebonden editie die in
1994 bij uitgeverij Agon in Amsterdam is verschenen. Die uitgave valt minder
snel uit elkaar, heeft een uitgebreider en dus beter register en is veel rijker
geïllustreerd (met als gevolg dat zij 150 bladzijden extra telt).
Nog mooier van vormgeving is de geschiedenis die Raoul Bauer over De
Lage Landen heeft geschreven. Het boek ziet er werkelijk prachtig uit, maar dat
is dan ook meteen de grootste verdienste ervan. Wat opzet betreft, is het
verwant aan het boek van Blom en Lamberts. Het geeft een overzicht van de
geschiedenis van België en Nederland. Eigenlijk is de aanpak zelfs nog breder,
omdat Bauer die geschiedenis bovendien in een Europees verband wil plaatsen.
Dat laatste komt evenwel nauwelijks uit de verf en leidt slechts tot een aantal
verplichte inleidende paragrafen. Elk hoofdstuk - er zijn er in totaal acht: in de
eerste twee wordt de geschiedenis van 100 v. Chr. tot 1400 behandeld, daarna
beslaat elk hoofdstuk een volle eeuw - begint met een proloog, daarop volgt de
`Europese inleiding' en ten slo tt e de Nederlands-Belgische geschiedenis. Vanaf
het vijfde hoofdstuk (de 17e eeuw) zit Bauer met hetzelfde probleem als Blom en
Lamberts: nl. dat er geen sprake meer is van één verhaal. Hij kiest voor dit
probleem dezelfde oplossing als zij: vanaf dit moment vertelt hij in elk hoofdstuk
twee verhalen na elkaar. Daarbij heeft hij duidelijk meer interesse in de Belgische
geschiedenis dan in de Nederlandse. Bauer, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan
het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas, is in de verdeling van zijn aandacht
over de twee landen minder evenwichtig dan de auteurs in het vorige boek.
Wat dit boek op het vorige voor zou kunnen hebben, is dat het het werk van
één auteur is. Vaak is dat een voordeel, maar in dit geval betwijfel ik het. De
toon van het verhaal is soms net iets te literair'. Ik geef één voorbeeld:
De dagen van het jaar 800 begonnen reeds flink te korten toen Karel de
Grote (742-814), de `koning van de beide Galliën, Germanië, Italië en de
aangrenzende provincies', opnieuw de lange weg naar Italië nam. (p. 14)
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Wie van zulk proza houdt, zal het vast wel prachtig vinden; anderen zullen zich
er overheen moeten zetten. Waar men zich niet overheen kan zetten, is de
paragraaf "Andere Tijden" in het hoofdstuk over de twintigste eeuw, en in het
bijzonder de laatste bladzijden, waar de auteur tekeer gaat tegen "de
democratiserings- en inspraak-gedachte" die "in Nederland tot in het ongerijmde
[is] doorgetrokken" . (p. 276) Hier neemt conservatieve maatschappijkritiek de
plaats in van geschiedschrijving. Iets soortgelijks gebeurt in de Epiloog, waar de
auteur zich keert tegen het separatisme dat de eenheid van België bedreigt.
Bauer is vooral beducht voor het autonomiestreven van Vlaanderen: een
autonome staat Vlaanderen zou het einde van België betekenen. Hij eindigt dan
ook met een hartstochtelijke oproep om daar geen gehoor aan te geven: "De
geschiedenis van Vlaanderen én van België is te rijk om haar dat aan te doen."
(p. 280)
Wie op zoek is naar een breed overzicht van de Nederlandse en Belgische
geschiedenis is dus veel beter uit met het boek van Blom en Lamberts. Dat van
Lademacher is beperkter en bestemd voor een kleiner publiek, maar in die
beperking beter. Men hoeft zich bij de keuze van een geschiedenis overigens niet
tot de hier besproken boeken te beperken. Een eveneens recent, maar beter en
veelzijdiger overzicht van de Noord-Nederlandse geschiedenis vindt men in
Delta, Nederlands verleden in vogelvlucht, deel 2 (1500-1813) en 3 (1813
tot heden), Leiden [etc.], 1992-1993.
OI f Praamstra (Leiden)
*

Frits van Oostrom (1996). Maerlants wereld. Amsterdam: Prometheus.
563 blz., geill., prijs f 75 (geb.), f 49,90 (pb.). ISBN 90-5333-442-4 (geb.),

90-5333-441-6 (pb.).
Een halve eeuw na J. van Mierlo's Jacob van Maerlant. Zijn leven - zijn
werken - zijn beteekenis publiceerde Frits van Oostrom zopas een nieuwe grote
studie over de "vader van alle Dietsche dichters" . Dat betekent niet dat het veld
al die tijd braak hee ft gelegen, want dankzij een gestage reeks publicaties is
Maerlant de laatste vijftig jaar eigenlijk nooit helemaal `weg' geweest en het
Maerlantbeeld gaandeweg behoorlijk veranderd.
Maerlants Wereld verwerkt op een kritische manier de omvangrijke Maerlantliteratuur van de laatste anderhalve eeuw en vult deze aan met nieuwe, gedeeltelijk
niet eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten van Van Oostrom en zijn Leidse
medewerk(st)ers. Het boek bevat dan ook talrijke nieuwe inzichten maar ook
nieuwe speculaties, waarbij Van Oostrom zijn wetenschappelijke ethos trouw
blijft en steeds een strenge scheiding maakt tussen feiten en hypothesen. Tot de
nieuwe zekerheden behoren de West-Vlaamse origine van de dichter, zijn
werkzaamheid als koster en onderwijzer op het voormalige eiland Voorne, het
feit dat hij de bibliotheken van de kloosters Ter Duinen en Egmont heeft gekend
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en geraadpleegd enz. Bijzonder boeiend is dat Van Oostrom dankzij onderzoek
van de manier waarop Jacob met zijn bronnen omgaat, de persoon Van
Maerlant meer individueel profiel weet te geven. De dichter blijkt een grote fan
van Karel de Grote te zijn geweest, hij had meer belangstelling voor het
ondermaanse dan voor kosmologische vraagstukken, hij was uitstekend op de
hoogte van de zeefauna en streefde weliswaar steeds naar de historische
waarheid maar kon daarbij soms wel erg selectief te werk gaan. Tot de nieuwe
hypotheses behoort dat hij een bastaardzoon van een onbekende Vlaamse
edelman zou zijn, dat het vermeende acrostichon in Alexanders Yeesten een
anagram voor `Aleide', t.w. de tante en voogdes van de jonge graaf Floris V zou
zijn, dat Maerlant op Voorne Floris en zijn Henegouwse neefjes zou hebben
onderwezen, dat zijn repatriëring naar Damme en de beëindiging van het werk
aan de `Spiegel Historiael' politieke oorzaken gehad zou hebben enz. Slechts in
een paar gevallen laat ik mij door Van Oostrom niet helemaal overtuigen, bv.
wat betreft Maerlants auteurschap van de `Heymelicheit der Heymelicheden' en
de relatieve chronologie van zijn werken.
Door de dichter tegen de achtergrond van de leef- en denkwereld van zijn
Hollandse opdrachtgevers te bekijken, slaagt Van Oostrom erin één groot
samenhangend beeld op te hangen. De rode draad in het hele boek is de
uitgesproken royalistische instelling van Maerlant die in direct verband gezien
wordt met het roomskoningschap van Floris' vader, Willem II, en de opvoedingstaken van de dichter. Dat ook voor de jonge graaf en zijn entourage het
koningschap een zeer belangrijke rol speelde, blijkt o.a. uit de ambitie van Floris
om in het bezit van de Schotse kroon te komen en uit bouwwerken zoals het
Binnenhof, dat duidelijk op Westminster is geïnspireerd.
Het boek van Van Oostrom is een compendium van de Maerlantstudie op dit
ogenblik en verdient een plaats in elke Nederlandse bibliotheek extra muros.
Voor wie met het Middelnederlands niet voldoende vertrouwd is, worden alle
citaten zorgvuldig vertaald. Alleen de kwaliteit van de illustraties is wat aan de
matige kant. Als waarschuwing dient nog vermeld dat er twee ongelijke uitgaven
van het boek op de markt zijn. Wie de paperback- of lees-editie aanschaft,
spaart wel een derde van de prijs, maar mist het notenapparaat en de bibliografie,
samen meer dan 80 bladzijden lang, die alleen in de gebonden z.g. vak-editie
zijn opgenomen.
A. Berteloot (Munster)
*
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Ida de Ridder (1994). Willem Elsschot, mijn vader. Amsterdam: Nijgh en Van
Ditmar. f 27,50/BF 550. ISBN 90-388-6331-4.
Jean Surmont (1994). Willem Elsschot tussen droom en daad. Baarn: Tirion.
f 29,50/BF 590.
Uit het Museum van Inlandse en Uitheemse Voortbrengselen II
In Neerlandica extra muros, 32, 3, oktober 1994, p. 56-59, werden enkele
recent verschenen publicaties van en over Elsschot besproken. Sindsdien heeft
zijn jongste dochter Ida de Ridder een bundel herinneringen uitgegeven met de
voor de hand liggende titel Willem Elsschot, mijn vader. Het zijn persoonlijke
details en anekdotes die hun weg naar de echte fans wel zullen vinden. Ida
tekent haar vader vooral in de familiekring. Uitvoerig gaat ze in op de koude
oorlog die in de jaren dertig tussen haar vader en moeder woedde, en waarvan
de sporen nog in "Het dwaallicht" zijn waar te nemen. Maar alles schijnt ten
slotte ten goede gekeerd te zijn. Handig is op p. 120-121 een kaart met een
"Dwaallicht"-wandeling die van de Antwerpse Groenplaats naar de Kloosterstraat
gemaakt kan worden. Daar staat ook dat deze novelle, die is gedateerd
"Antwerpen, 1947", in de oorlogsjaren werd geschreven, maar dat de
gebeurtenissen in het verhaal zich afspelen in 1938.
Dat begrip oorlogsjaren is rekbaar. Ik heb me wel eens afgevraagd of het
liedje aan het eind van "Het dwaallicht" die datering niet wat preciezer kan
maken. Het gaat immers om de laatste strofe van "There's a tavern in the
town" , die in Elsschots visie als volgt luidt [emendaties in vierkante haken]:
"Adieu, adieu, [kind friends, adieu, adieu, adieu] / I can no longer stay with you,
[stay with you] / I [11] hang my harp on a weeping willow-tree / and may the
world go well with thee" . Volgens de tekst herinnert Laarmans zich het liedje uit
zijn jonge jaren. Ik ben daar niet zo zeker van. Ik kan niet voetstoots aannemen
dat die sterk verkorte Engelse versie van ons bloedeigen en onsterfelijke "Hoofd,
schouders, knieën, tenen" met grote regelmaat in Laarmans' kinderkamer werd
aangeheven. Wel is het zo dat het als leidmotief voorkomt in de verzetsfilm
Pimpernel Smith met de onvergetelijke doch vergeten Leslie Howard in de
hoofdrol. Deze film werd in 1941 in Engeland gemaakt en kan dus pas na de
bevrijding van Antwerpen in september 1944 aldaar zijn vertoond. Hij behoorde
tot het culturele pakket dat het geallieerde opperbevel ook in Nederland aan de
pas bevrijde bevolking aanbood. Ik waag de veronderstelling dat het Engelse
deuntje "Het dwaallicht" zou kunnen dateren op de laatste oorlogswinter.
Jean Surmont heeft met zijn Willem Elsschot: Tussen droom en daad niet
zo'n gelukkige hand gehad. Hij wist ook wel dat hij niet genoeg in huis had om
een biografie over Elsschot te schrijven. Zijn woord vooraf begint tenminste met
een captatio benevolentiae van gigantische proporties: gevraagd "op college"
door "Professor Hellemans" om dit werk te ondernemen, reageerde hij met een
"mengeling van enthousiasme en angst" : `Het effect was vrijwel identiek als zou
Paul van Himst mij hebben geselecteerd om aan te treden in de voetbalinterland
der Lage Landen' . Er klopt iets niet met de syntaxis van deze zin, lijkt me
(misschien een `als' te weinig? Ik weet het niet precies), en ook niet met de
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logica. Surmont maakt immers geen schijn van kans als Rode Duivel in de Hel
van Deurne op te treden. Waarom is hij dan wel op de uitnodiging van coach
Hellemans ingegaan?
Al op blz. 13 verklaart Surmont in feite Elsschot voor schizoïde, zulks op
gezag van een psycholoog die hij ergens in de loop van zijn wijdvertakte maar
ongerichte lectuur heeft gelezen. Umberto Eco, Wellek & Warren, Esther Merle
Jackson en Lucien Goldmann maken ook deel uit van zijn intellectuele bagage.
Zij worden samen met vele anderen los en vast geciteerd. Surmont laat zich
graag uit over zaken waar hij niet goed van op de hoogte is. Wie meent dat Du
Perrons Land van herkomst en Schandaal in Holland "toepassingen van de
freudiaanse theorie op de literatuur" (p. 213) zijn, weet niet veel van die theorie
af, en nog minder van Du Perron. Wat hij over de oprichting van Forum en de
betekenis van dat tijdschrift voor de renaissance van Willem Elsschot te berde
brengt, is al even twijfelachtig.
Jammer genoeg krijgt Surmont nergens greep op zijn onderwerp. Dat is
dubbel jammer omdat hij veel interessante gegevens verwerkt die een beter lot
verdienen. De pakkende ondertitel "Tussen droom en daad", ontleend aan
Elsschots meest geciteerde gedicht, blijft zonder betekenis. Surmont is ook niet
altijd even accuraat. Een voorbeeld: hij laat Elsschots vrouw Fine op p. 226 in
1960 overlijden, en dat is het juiste jaartal, maar op p. 258 is dat 1954
geworden. En D. Hellemans heeft in voetnoot nummer 16 een boek over
Richard Minne geschreven dat in voetnoot 56 op naam van D. Van Berlaer
staat, maar dan luidt de titel toch weer een beetje anders. Bij Louis van Gaal
moet je zoiets niet proberen. Alles bij elkaar genomen is dit knip- en plakwerk
een gemiste kans.
Francis Bulhof (Oldenburg)
*

De Werken van Jacob Haafner. Deel 2. bezorgd door J.A. de Moor en P. G. E.
I. J. van der Velde (1995). Zutphen: Walburg Pers. Ill., 376 blz. f 79,50. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereniging nr. 94 ISBN 90-6011-943-6.
, ... want hij deed onder weg niet dan schieten op al wat hem voorkwam,
onverschillig of wij het konden gebruiken, en hetzelve eetbaar was of niet,
hetwelk tusschen ons beide tot menigvuldige twisten aanleiding gaf, dewijl ik
niets verachtelijker, wreeder en onwaardiger vind, dan een onschuldig, weerloos
en onschadelijk dier te dooden, alleen uit vermaak, of om den ijdelen roem te
hebben, van wel te kunnen treffen" . Aldus de verlichte Jacob Haafner omstreeks
1790, ruim twee eeuwen voordat in Nederland de jachtlust van prins Willem
Alexander en de zijnen verontwaardiging en protest zou wekken bij het antijagersfront. Het citaat is te vinden in Haafners Reize te voet door het eiland
Ceilon van 1810 dat nu, met zijn Reize naar Bengalen en terugreize naar
Europa uit 1822, prachtig is heruitgegeven in de onvolprezen Linschotenreeks.
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Het eerste werk bevat de beschrijving van een avontuurlijke voetreis uit 1783
door het binnenland van Ceylon, reis waarop bijna alles misging: ontmoetingen
met roofdieren, honger en dorst, een schat die er niet bleek te zijn en het
omkomen van Haafners reisgezel. Tot overmaat van ramp bleek bij terugkomst
zijn geliefde ervandoor te zijn gegaan. De tweede titel beschrijft Haafners
verdere avonturen (van 1783 tot 1786) in Bengalen maar bevat ook uitgebreide
beschrijvingen van zeden, gebruiken en godsdienst van de "Hindo's" die de
vaart uit het verhaal halen. Daarvoor is Haafner echter niet verantwoordelijk
want het boek werd postuum door zoon Christaan Mathias uit zijn nagelaten
aantekeningen samengesteld. Het laatste gedeelte, de terugreis naar Europa,
wordt door de tekstverzorgers pas in deel drie gepubliceerd.
De Moor en Van der Velde zijn op dezelfde wijze te werk gegaan als bij de
uitgave van deel I van deze werken, die in totaal uit drie delen zal bestaan.
Hoewel zij in hun Woord vooraf' meedelen dat de tekst "integraal herdrukt" is,
moeten zij vijf bladzijden verder (p. 10) in hun `Verantwoording' al toegeven dat
de originele tekst slechts "zoveel mogelijk" is gevolgd - hetgeen betekent dat
"evidente drukfouten stilzwijgend verbeterd" zijn en dat "kleine ingrepen in de
tekst" hebben plaatsgevonden "om de leesbaarheid te verhogen". Ik juich die
correcties en ingrepen toe maar betreur het dat die niet verantwoord werden;
voor filologisch onderzoek is deze uitgave daarom niet bruikbaar. Aangenomen
dat de bezorgers dit correctiewerk goed gedaan hebben, betekent hun mededeling
overigens ook dat de drukfouten die er nog wel in voorkomen (en dat zijn er te
veel: grijzende i.p.v. grijnzende p. 60, hongen i.p.v. jongen p. 62, waarmde
i.p.v. waarmee p. 69, zie i.p.v. ziel p. 179 enz.; op p. 344 staat ook nog eens
een heel tekstfragment verkeerd) voor hun rekening komen.
Behalve de beide teksten bevat de uitgave ook een opstel over de receptie van
Haafners werk in de loop der tijd, een lijst van afbeeldingen, een glossarium van
"vrijwel alle vreemde woorden", een bibliografie, een index van persoons-,
scheeps- en geografische namen en een notenapparaat van de bezorgers; de
noten van Haafner zelf zijn, onderaan de betreffende bladzijden, gehandhaafd.
Over het notenapparaat in deel I (zie NEM XXX, 3 van oktober 1992) was ik
niet zo tevreden en over dat in dit deel ben ik dat weer niet. Het natrekken van
plaats- en persoonsnamen is consciëntieus gedaan maar het woord- en zakencommentaar vind ik te mager. Noch een woord als toop (passim), noch een
mededeling van Haafner dat het in een bepaald bos (op Ceylon dus) "wemelde
van elanden" (p. 86) is aanleiding tot verklaring of commentaar.
Maar dit zijn voor de consumenten van deze leeseditie naar ik aanneem slechts
kleinigheden. Want Haafner is, niet altijd maar wel vaak, een prachtig schrijver
en zijn al of niet aangedikte ervaringen zijn op zijn minst interessant. Ik kreeg, al
lezende in de Reize te voet, zelfs zin om die reis eens over te doen - tot ik in een
noot zag dat dat al gedaan is (zie H.G.A. Hooft, De burgher en de burgemeester.
Baarn 1994). Erg veel voorspoed en geluk heeft Haafner niet gehad in zijn
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leven in de tropen, maar dat maakte zijn oordeel over Nederland er niet milder
op: "een gewest, guur en onbehagelijk, dat de zon met schuinsche stralen, maar
spaarzaam, verlicht, en hetwelk zij hare levenwekkende warmte in gierige haast
doet gevoelen, - waar zich de hemel zelden in zijn azuur gewaad vertoont, maar
het uitspansel staag met dikken mist en damp is bezwangerd: daar kwijn ik weg,
terwijl kommer en zorgen met den last der jaren mij drukken en verre zeeën mij
van het geliefkoosd verblijf scheiden" (p. 221). De schok der herkenning, zal ik
maar zeggen.
H.J. Boukema (Driebergen)
*

Theo D'haen (red.) (1996). Weer-werk. Schrijven en terugschrijven in koloniale
en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van ZuidoostAzië en Oceanië, Rijksuniversiteit te Leiden. Semaian 15. (VI) + 163 blz., geill.,
f 30. ISBN 90-73084-16-4.
Weer-werk bevat een aantal omgewerkte Leidse colleges over (post)koloniale
'herschrijvingen'. Op het terrein van de Nederlandstalige literatuur zijn er
bijdragen van Termorshuizen over mondige nyai's (= concubines) in romans van
Pramoedya Ananta Toer en Daum, van Peter van Zonneveld die wilde weten
"hoe de Nederlandstalige overheersing door de bevolking is ervaren" en van
Ton Anbeek over Walschap, Geeraerts en de Kongo. Verrassend is het opstel
van H.M.J. Maier. In een principieel betoog bepleit hij doorbreking van het
isolement van de `Indische literatuur' door die op te vatten als "de verzamelnaam
voor werken die tot de Nederlandstalige literatuur worden gerekend en op
enigerlei wijze Indië beroeren" (p. 29). Daarmee verwerpt hij auteurs van
uitsluitend uit documentair oogpunt interessant werk als Brooshooft en Perelaer,
en opent hij de voorgalerij voor auteurs als Bordewijk (Rood paleis) en W.F.
Hermans (Ik heb altijd gelijk) en voor vertalingen van Indonesische werken over
de koloniale periode als Pramoedya Ananta Toers Het glazen huis. Hoe
vruchtbaar deze opvatting is, demonstreert Van Zonneveld a contrario door in
zijn artikel deze roman van Toer buiten beschouwing te laten.
H.J. Boukema (Driebergen)
*

J.M. van der Horst (1995). Analytische taalkunde. Groningen: Martinus Nijhoff,
uitgevers. 291 blz. ISBN 90-6890-487-6. Prijs f 52,50.
Dit boek is een inleiding in de analytische taalkunde, een wijze van taalbeschrijving
die "nieuw en tegelijkertijd niet nieuw [is)" (Voorwoord, blz. 5). Niet nieuw,
omdat het uitgangspunt: vorm en betekenis vormen een eenheid, al zo oud is als
de taalkunde zelf. Nieuw, omdat dit uitgangspunt in andere taalkundige stromingen
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niet consequent gehanteerd wordt, aldus de schrijver. Van der Horst tracht dit in
dit boek wel te doen.
Van een inleiding mag men verwachten, dat ze een goed beeld geeft van de
ontwikkelingen binnen de gekozen theorie. Welnu, ik geloof dat Van der Horst
daarin geslaagd is. Analytische taalkunde is een duidelijke inleiding. Aan de
hand van vele voorbeelden laat de auteur zien, tot wat voor conclusies deze wijze
van taalbeschrijving leidt. Maar helaas, die zijn in alle gevallen niet erg spectaculair.
"Er staan voor taalonderzoek verschillende wegen open, waarvan op voorhand
niet te zeggen is welke het meeste oplevert" , schrijft Van der Horst in zijn
Voorwoord (blz. 5). Analytische taalkunde is zeker een weg, maar de schrijver
heeft mij er niet van kunnen overtuigen, dat deze weg meer zal opleveren dan
andere vormen van taalbeschrijving. Geen van zijn analyses hee ft mij in opwinding
kunnen brengen en in heel veel gevallen had ik het gevoel dat hij zijn voordeel
had kunnen doen met onderzoeksresultaten die behaald zijn binnen andere
taalkundige stromingen. Maar de literatuur van andersdenkenden heeft Van der
Horst blijkbaar bewust vermeden. De Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) heeft hij niet in willen zien en ook de gehele generatieve-taalkundeliteratuur
is ongelezen gebleven. Het gevolg daarvan is, dat men als lezer het gevoel krijgt,
dat de schrijver verwoede pogingen doet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat
laatste is natuurlijk zijn goed recht, maar als vakgenoot mag ik dan toch wel
eisen, dat zijn wiel een beter product is dan het al bestaande. Dat is zeker niet
zo. Nergens komt men een beschrijving tegen die zoveel nieuwe en verrassende
feiten aan het licht brengt, dat men voorgaande beschrijvingen als ouderwets
kan beschouwen. Van der Horst heeft het onder andere over congruentiekwesties,
over de plaats van het verbum finitum, over de verbuiging van bijvoeglijke
naamwoorden, over de vraag of in een zin als Van Vestdijk heb ik twee romans
gelezen de voorzetselgroep Van Vestdijk als een bijvoeglijke bepaling gezien
moet worden of niet (de tamelijk omvangrijke literatuur daarover laat hij maar
gemakshalve achterwege), over tal van volgordekwesties enzovoort enzovoort,
maar wat hij over al deze onderwerpen schrijft, brengt volgens mij niets nieuws
aan het licht. Verreweg het meeste ervan staat al in de ANS; misschien niet in
terminologie die analytische taalkundigen aanspreekt, maar het staat erin, en
niet zelden heel wat uitgebreider.
Dit nieuwe boek van Van der Horst voert de lezer zeker niet naar nieuwe
vergezichten over de taalkunde. Wel heeft de auteur een heel begrijpelijke
inleiding tot de analytische taalkunde geschreven en wie zich door deze wijze
van taalbeschrijving aangesproken voelt, kan met zijn boek wellicht goed uit de
voeten.
M. Klein (Nijmegen)
*
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Leopold R.G. Decloedt en Herbert van Uffelen (Hg.) (1995). Der Niederlá ndische
Sprachraum and Mitteleuropa. Wien/Koln/Weimar, Báhlau Verlag. 196 blz.
f 75. ISBN 3-205-98374-2.

In deze uitgave zijn de bijdragen bijeengebracht van de precies twintig sprekers
op het symposium dat onder dezelfde naam van 12 tot 14 oktober 1994 aan de
Weense Universiteit werd georganiseerd door het Institut fur Germanistik —
Nederlandistik en het Institut f tiir den Donauraum und Mitteleuropa.
Die sprekers hebben allemaal op één of andere manier met de twee landstreken
uit de titel te maken. Ze zijn er naar herkomst aardig over verdeeld: 7 uit België,
6 uit Nederland, 3 uit Polen, en uit Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en (Klein-)
Joegoslavië elk 1.
Wat het werkterrein van de sprekers betreft, vertoont de geografie een nog
groter evenwicht: hier is der Niederlándische Sprachraum door 6 referenten
vertegenwoordigd, Oostenrijk door 4; Polen blijft bij 3, Hongarije, Bulgarije en
(Klein-) Joegoslavië bij 1, terwijl Tsjechië nu 2 vertegenwoordigers krijgt, Slovenië
1 en zelfs (Noord-) Frankrijk 1.
Inhoudelijk bestrijkt het boek een interessante caleidoscoop van o.m. volgende
thema's (hoewel alle artikelen in het Duits gesteld zijn, gebeurt de opsomming in
het Nederlands):
—taal en taalpolitiek (taalnationalisme): de houding van de Nederlandssprekende
tegenover zijn taal en mogelijke parallellen of contrasten daarmee in de
andere landen;
—de perceptie van het Nederlands en zijn literatuur, ook in het (hoger) onderwijs
in de betrokken landen;
—vertaling van Nederlands literair werk, resp. vertaling van anderstalige literatuur
in het Nederlands, en daarmee gepaard gaande problemen;
—literaire relaties tussen het Nederlandse taalgebied en "Middeneuropa" /
Nederlandstalige schrijvers over b.v. Praag / epigonen van Trakl in het
Nederlandse taalgebied / de "imaginaire Bulgaar" in de Nederlandse literatuur;
—cultuurhistorische banden en contacten van meer toevallig-periodieke aard
tussen de betrokken landen en (vertegenwoordigers van / reizigers uit) het
Nederlandse taalgebied;
—contrastieve lexicografie;
—kritische overwegingen van sociaal-culturele aard.
Dat de organisatoren-editoren enige moeite hadden met de definitie van het
begrip Mitteleuropa geven ze zelf toe. Maar dat doet niets af aan de vaak even
anekdotische als diepgaande behandeling van de genoemde thema's. Aan
Dankesworte en aan een dubbel Begleitwort van de ambassadeurs van Nederland
en België zijn deze congreshandelingen niet ontsnapt; misschien heeft het
daarom ook voordelen dat het begrip Mitteleuropa wat vaag gebleven is.
Jos Wilmots (Diepenbeek)
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P.W.H. Fasol (red.) (1994). De toekomst van het Nederlands in de Europese
Unie. Voorzetten 45. Nederlandse Taalunie. 's-Gravenhage: Sdu Uitgeverij. 80
pagina's. Prijs f 19, 90. ISBN 90-12-08162-9
V. Mamadouh. De talen in het Europees Parlement. Instituut voor sociale
geografie. Universiteit van Amsterdam. f 21. ISBN 90-6993-096-X.

De discussie over de plaats van het Nederlands in de Europese context is in een
beslissende fase gekomen. In 1996 worden de debatten over de talenproblematiek
binnen de Europese Unie opnieuw geopend. Steeds luider klinkt de kritiek van,
vooral, de grote taalgroepen op de veeltaligheid binnen de instellingen van de
Europese Unie. Begin 1995 heeft de Franse Minister van Europese Zaken
Alain Lamassoure, in het vooruitzicht op het Franse voorzitterschap van de
Europese Unie, zelfs al een schot voor de boeg gegeven. Hij stelde voor om
onder het Franse voorzi tterschap de Verordening nr. 1 van 15 april 1958 maar
meteen te wijzigen en het aantal `werktalen' tot vijf te beperken: Frans (uiteraard!),
Engels (als het dan toch moet), Duits, Spaans en Italiaans. Nederlands zou als
zesde taal uit de boot vallen. Gelukkig is er tegen dat voorstel zoveel protest
gekomen van o.m. Vlaanderen, Nederland en Griekenland, dat Lamassoure
teruggefloten werd en dat de minister van Buitenlandse Zaken Juppé zich
genoopt zag haastig te verklaren dat er onder het Franse voorzi tt erschap niet
aan het `gelijkheidsbeginsel' dat de principiële en officiële gelijkwaardigheid van
de talen waarborgt, zou worden getornd. Toch is de positie van het Nederlands
daarmee niet meteen veilig gesteld. Er is namelijk het pijnlijke precedent met het
Europees Merkenbureau dat tegen het principe van de gelijkheid van de officiële
Europese talen in, slechts de vijf `grote' talen hanteert. Deze kaakslag is
eigenlijk nooit goedgemaakt. Nederland heeft daarin een dom kruidenierscompromis gesloten: in ruil voor de vestiging van Europol in Den Haag geven
wij onze moedertaal op in het Merkenbureau. Dit precedent is gevaarlijk. Een
gelijksoortig scenario dreigt zich te herhalen met het Europees Modellenbureau.
Daarom is het goed dat er nu enkele publicaties voorhanden zijn die aantonen
wat de gevolgen van een eventuele beperking van het aantal werktalen kunnen
zijn voor de status van de kleinere Europese talen en voor de Europese
democratie.
Een eerste publicatie is de bundel van P.W.H. Fasol, die eigenlijk een verslag is
van de studiedag over `de toekomst van het Nederlands in de Europese
Gemeenschap' die plaatsvond op zaterdag 23 oktober 1993 in Brussel. Dit
boek maakt meteen duidelijk wat het talenprobleem in de Europese Unie is. Het
blijkt dat de toename van het aantal talen door de uitbreiding van de Unie met
zich meebrengt dat de vlo tte werking van het Europees Parlement gehinderd
wordt door eindeloze vertaal- en tolkperikelen. Bovendien is al dat tolk- en
vertaalwerk een bijzonder dure aangelegenheid. Toch wordt uit de verschillende
bijdragen ook duidelijk dat een overhaaste beperking tot twee of drie werktalen
geen goede oplossing is. Vooreerst is het nog maar de vraag of de beperking tot
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een paar werktalen de efficiëntie van het Europees Parlement zo veel zal
verhogen. Om daar een goed antwoord op te geven moeten we eerst weten hoe
het gesteld is met de talenkennis van de Parlementsleden. Bovendien moet men
erop bedacht zijn dat de sprekers van kleinere talen dan automatisch in een
zwakkere positie terechtkomen. En ten slotte staat buiten kijf dat daarmee een
ondemocratische discriminatie wordt doorgevoerd tussen de verschillende
taalgroepen.
De verschillende bijdragen in de bundel van Fasol geven een erg gevarieerde kijk
op het probleem. Roland Willemyns begint met een vrij algemene inleiding over
de positie van het Nederlands in de Europese Unie. Daarbij gaat hij terecht in op
criteria die de status van een taal bepalen. Andere bijdragen leveren dan telkens
een andere invalshoek. Interessant is de conclusie dat er eigenlijk maar twee
mogelijke oplossingen zijn: ofwel de huidige veeltalige situatie behouden ofwel
overschakelen op één algemeen gekende vreemde taal of op een plantaal, een
kunstmatige eurotaal.
Overschakelen op één algemeen gekende Europese taal, b.v. het Euro-engels,
zal zoveel tegenwind krijgen dat dit plan niet haalbaar is. Overschakelen op een
plantaal is onrealistisch: onvoldoende mensen kennen op dit ogenblik voldoende
Esperanto om b.v. de democratische werking van de Europese Unie te kunnen
waarborgen. Blijft dus enkel: de veeltaligheid bewaren. De luttele 1, 7 procent
van het Europees budget kan overigens niet overdreven genoemd worden als de
democratie in het geding is.
Dat het behoud van de veeltaligheid eigenlijk de enige zinnige oplossing is voor
de Europese Unie wordt ook duidelijk uit de studie van Virginie Mamadouh De
talen in het Europese Parlement. Uit haar studie blijkt overduidelijk dat de
taalvaardigheid van de Europarlementsleden eigenlijk heel beperkt is. Het is
verbazingwekkend te vernemen dat 48 procent van de parlementsleden maar
één taal vloeiend beheerst en dat 33,3 procent van alle leden maar één vreemde
taal kent. Bij beperking van het aantal werktalen kan dus een groot deel van de
afgevaardigden in het EP niets meer doen. Met andere woorden de studie van
Virginie Mamadouh geeft cijfervast aan dat het gebruik van de elf officiële talen
onontbeerlijk is om het democratisch karakter van de Europese Unie te behouden
en te ontwikkelen. Haar studie toont ook nog aan dat heel wat Europarlementsleden in hun werk gehinderd zouden worden door een beperking van het aantal
talen en dat er discriminatie van bepaalde taalgroepen zou plaatsvinden, mocht
men de beperking van het aantal werktalen doorvoeren. De studie van Mamadouh
is vooral interessant omdat de argumenten voor en tegen handhaving van de
principiële talengelijkheid worden afgezet tegen onloochenbare cijfergegevens.
Het is alleen jammer dat de studie wordt ontsierd door de vele taal- en
drukfouten. Het boek wemelt werkelijk van alle soorten fouten: d/t-fouten , fout
woordgebruik, weggelaten woorden, foute samentrekkingen, foute bibliografische
referenties. Deze nuttige studie en informatiebron wordt daardoor een wat
pover pleidooi voor het behoud van het Nederlands.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve, Amsterdam)
67

Louis Dieltjens e.a. (1995). Woorden in context. Deel 2. Herhalingsoefeningen
bij het leerboek Alexander Uitgebreide Nederlandse Woordenschat. Bruxelles:
De Boeck. 300 blz. 880 BEF. ISBN 2-8041-1617-4.
Dit boek bevat oefeningen bij de ongeveer 1700 woorden die worden aangeboden
in Alexander van Piet de Kleijn (Den Haag 1986); indeling en volgorde van de
thema's is dezelfde als in dat leerboek. Het vormt een vervolg op deel 1, waarin
oefeningen werden aangeboden bij de ongeveer 2000 woorden uit het
Basiswoordenboek Nederlands van De Kleijn en Nieuwborg (Groningen 1983)
en in zekere zin op Een zinnig woord van Beheydt (Lier 1989) waarin de
ongeveer 1000 woorden van de elementaire woordenschat worden geoefend.
Het soort oefeningen (van slechts één type) is in deze drie boeken ongeveer
hetzelfde maar de functie is dat niet. Omdat bij de studenten de elementaire
woordenschat (uit basisleergangen Nederlands) en die van Alexander al bekend
kunnen zijn, kunnen Een zinnig woord en Woorden in context 2 goed gebruikt
worden om die woorden te herhalen. Voor het eerste deel van Woorden in
context geldt dat niet omdat er bij de woordenschat uit het Basiswoordenboek
geen goed leerboek van het type Alexander bestaat. Hoewel dit tweede deel
van Woorden in context me dus best nuttig lijkt (het leent zich ook goed voor
zelfstudie, bovendien is hetzelfde materiaal ook als computerprogramma
verkrijgbaar), vind ik het jammer dat de samenstellers geen prioriteit hebben
gegeven aan de vervaardiging van een leerboek bij de woordenschat uit het
Basiswoordenboek. Daaraan is veel meer behoefte.
H.J. Boukema (Driebergen)
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Van de IVN

In Memoriam André Van Seggelen (1932-1996)
Op 5 april 1996 is na een korte ziekte in zijn woonplaats Straatsburg overleden
de oud-voorzitter van de IVN, André van Seggelen, hoogleraar Nederlandse
taal, letterkunde en beschaving aan de universiteit aldaar.
A.J.M. van Seggelen werd op 2 augustus 1932 in Heemstede geboren. Na een
studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
was hij van 1960 tot 1963 als leraar Nederlands verbonden aan de internationale
school van het geallieerde hoofdkwartier van de NAVO, SHAPE, bij Parijs. Van
1 oktober 1963 tot zijn dood werkte hij aan de Universiteit van Straatsburg,
sinds 1966 als hoogleraar. In datzelfde jaar promoveerde hij, ook in Nijmegen,
bij prof. Asselbergs (= Anton van Duinkerken) op het proefschrift Het Liedboek
van Liisbet Ghoeyuaers. In 1979 werd hij als vertegenwoordiger van het
Franse taalgebied opgenomen in het zg. `grote bestuur' van de IVN. In 1982
werd hij lid van het dagelijks bestuur, aanvankelijk als ondervoorzitter, van 1985
tot 1988 als voorzitter.
In die laatste periode heb ik intensief met hem samengewerkt omdat ik toen
secretaris was van de vereniging. Ik kende André natuurlijk als welbespraakt
deelnemer aan de colloquia en, uit de wandelgangen, als vriendelijk en
belangstellend collega. Nu leerde ik hem ook kennen als scherpzinnig,
vasthoudend, toegewijd en volstrekt integer bestuurder. Deze eigenschappen
traden vooral aan de dag in de juridisch, politiek en persoonlijk ingewikkelde
kwestie Zuid-Afrika die zelfs tot een proces tegen de IVN leidde. André heeft
toen ten koste van heel wat slapeloze nachten de verdediging zo goed helpen
voorbereiden dat de IVN-advocaat het proces moeiteloos wist te winnen. Altijd
ging André recht door zee en zei wat hij van de dingen dacht, ook in situaties
waarin het gemakkelijker zou zijn geweest zijn mond te houden. Toen hij tijdens
het 39e Algemeen Nederlands Congres in 1986 de extreem rechtse, racistische
documenten signaleerde die door "Menschen Lyk Wyder" en de "Michiel de
Swaenkring" uit Noord-Frankrijk waren verspreid, werd hij, aldus de voorzitter
van het Komitee voor Frans-Vlaanderen "flink van antwoord gediend". André
liet zich er niet door uit het veld slaan.
De laatste jaren waren we elkaar wat uit het oog verloren. Na het overlijden van
zijn vrouw Lenny die hij met bewonderenswaardige volharding jarenlang thuis
had verpleegd, zag ik hem weer op het 12e Colloquium in Antwerpen. "Het
gaat goed met me, hoor", zei hij toen. Begin maart van dit jaar vernam ik van
zijn goede vriend, de schrijver F. Springer, dat André in het terminale stadium
verkeerde. Ik was van plan hem in de paasvakantie op te zoeken maar het is er
niet meer van gekomen. Op 5 april overleed hij. Wij zullen hem missen.
H.J. Boukema (Driebergen)
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Ter nagedachtenis van Prof. dr. Helga Hipp (1934-1966)
Op paaszondag 7 april 1996 overleed op 61-jarige leeftijd Prof. dr. Helga Hipp,
hoofd van de afdeling Niederlandistik/Nordistik van het Institut für Germanistik
aan de Universiteit Leipzig. Door haar engagement voor onderzoek en onderwijs
genoot ze grote waardering van collega's in binnen- en buitenland.
Helga Hipp werd op 24 september 1934 in Schwerin geboren. Zij studeerde
van 1954 tot 1959 Duits, Nederlands en Engels aan de Universiteit Leipzig. In
1968 promoveerde ze met een proefschrift over de werkwoorden van beweging
in het Duits. Als docente begon Helga Hipp aanvankelijk met Duits als vreemde
taal. De ervaring, die ze op dat gebied aan het Tolkeninstituut van de Universiteit
Leipzig had opgedaan, kon ze als docente aan verschillende buitenlandse
universiteiten aanwenden. In 1969 en 1970 verbleef ze als docente Duits aan
de universiteit van Bagdad, van 1977 tot 1982 in Moskou en van 1986 tot
1988 aan de Universiteit Helsinki, waar ze zowel colleges Duits als Nederlands
gaf.
Vanaf het begin van de jaren '70 was Helga Hipp werkzaam op het gebied van
de Nederlandse filologie onder leiding van Gerhard Worgt, die in 1968 tot
gewoon hoogleraar voor neerlandistiek en scandinavistiek was benoemd. In
1982 habiliteerde ze met een werk over de Vlaamse auteur Lode Zielens (19011944), in 1986 werd ze tot buitengewoon docent benoemd. Nadat Gerhard
Worgt eind 1991 met emeritaat was gegaan, werd Helga Hipp op 1 juni 1992
tot professor voor neerlandistiek benoemd en nam ze de leiding van de afdeling
Niederlandistik/Nordistik over.
De laatste jaren hield ze zich vooral bezig met de Vlaamse literatuur van de 20e
eeuw en met de verhouding tussen Duits- en Nederlandstalige literatuur. Zo was
ze ook de stuwende kracht bij vertalingen, hetzij als literair vertaalster, hetzij als
adviseur bij vertalingen van Nederlandse en Vlaamse auteurs in DDR-uitgeverijen
zoals Volk und Welt, Aufbau, Kiepenheuer en Reclam.
Een ander aspect waarmee Helga Hipp zich intensief bezighield was de
Exilliteratur en wel in het bijzonder de persoon en het werk van de in 1903 in
Berlijn geboren Elisabeth Augustin. Aan deze schrijfster was ook haar laatste
publicatie gewijd: Elisabeth Augustin, tussen twee culturen. (Ons Erfdeel 39
(1996) nr. 2, p. 92-103)
Door haar wetenschappelijk werk maakt Helga Hipp deel uit van de grote
traditie der neerlandistiek in Leipzig, een meer dan 75 jaar oude traditie tot wier
vertegenwoordigers o.a. André Jolles, Theodor Frings, Ludwig Erich Schmitt,
Gabriele Schieb en Gerhard Worgt behoren.
Samen met Gerhard Worgt heeft Helga Hipp in de jaren '70 en '80 de
neerlandistiek in Leipzig verder ontwikkeld en uitgebouwd. Zij is erin geslaagd,
ondanks de moeilijke tijd vooral na de Wende, te zorgen voor continuiteit en
consolidering van het vak Nederlands, dat vandaag de dag vooral dankzij haar
voortdurend engagement een eigen plaats kan innemen als volwaardig vak
binnen de magisteropleiding.
H. Eickmans (Leipzig)
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In memoriam André Lefevere (1945-1996)

Het overlijden van André Lefevere op 27 maart in Austin (Texas), ten gevolge
van acute leukemie, kwam voor iedereen volstrekt onverwacht. Hij was vijftig
jaar oud, leek in uitstekende gezondheid te verkeren, genoot volop van een
periode van studieverlof en was drukker en opgewekter bezig dan ooit. En dan,
plots, het onbegrijpelijke bericht van zijn dood.
In de internationale neerlandistiek was André Lefevere een ongewone
verschijning, zowel door zijn achtergrond als door zijn veelzijdigheid. Hij
studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Gent en trok vervolgens
naar de Universiteit van Essex (Groot-Bri ttannië) voor postgraduate studies,
literaire vertaling en vergelijkende le tt erkunde. Zijn proefschrift verscheen in
1975 als Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint. Tegen die tijd
had hij reeds een docentschap Europese literatuur aan de universiteit van Hong
Kong achter de rug en was hij benoemd tot hoogleraar Engelse literatuur aan de
toen nog jonge Universitaire Instelling Antwerpen (UIA). Hij voelde zich echter
aangetrokken door de Verenigde Staten en zou ten slotte Francis Bulhof
opvolgen als hoogleraar Nederlands aan de Universiteit van Texas in Austin.
Tussendoor bekleedde hij kortere gastdocentschappen vertaalkunde en
comparatistiek in Canberra (Australië), New York (Binghamton) en Leuven, en
onderhield hij als 'honorary professor' nauwe contacten met de Universiteit van
Warwick (GB). Gastlezingen gaf hij le tterlijk over de hele wereld. Ongeveer een
jaar geleden werd hij Amerikaans staatsburger.
Een zo breed gespreide en inhoudelijk verscheiden carrière vergt talent,
ondernemingszin en werkkracht. André Lefevere bezat alle drie in verbluffende
mate. Zijn talenknobbel was uitzonderlijk. Hij schreef moeiteloos Nederlands,
Engels, Duits, Frans en Afrikaans, vertaalde even gemakkelijk uit het Oudhoogduits
als het Latijn, en kon accenten en dialecten imiteren als geen ander. Voor de
vakgroep Nederlands in Austin wist hij niet alleen beginners maar ook
onderzoeksstudenten aan te trekken. Zijn doceerstijl en zijn schrijftrant waren
ontspannen en relativerend, doorspekt met een aanstekelijk maar onnavolgbaar
gevoel voor humor. Intellectueel gezien zat hij geen moment stil. Hij had plezier
in vertalen en bezorgde, naast allerhande ander vertaalwerk, Engelse versies van
Ruusbroec, Stijn Streuvels (De vlaschaard) en Maurice Gilliams (Elias). Met zijn

talrijke artikelen en boeken leverde hij een fundamentele bijdrage aan de
theoretische en methodologische uitbouw van de vertaalwetenschap. Zo publiceerde hij in 1977 Translating Literature: the German Tradition, een materiaalverzameling met commentaar. Het boek verscheen vrijwel gelijktijdig met een
algemener en meer polemisch werk, The Growth of Literary Knowledge. In
1979 schreef hij tesamen met Raymond van den Broeck een geruchtmakende
Uitnodiging tot de vertaalwetenschap. Eind 1992 bracht hij in enkele maanden
tijd niet minder dan drie boeken op de markt: Translating, Rewriting and the
Manipulation of Literary Fame, een verzameling studies; Translation/History/
Culture: A Sourcebook, een bloemlezing uit de historische vertaalbeschouwing,
en Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature
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Context, een handboek voor studenten en docenten.
Als neerlandicus bleef André Lefevere een buitenbeentje. Zijn blikveld was altijd
mimer dan één taal of één vakgebied. Maar juist doordat hij zich op andere
terreinen - vertaalstudie, comparatistiek, literatuurtheorie - internationale bekendheid had verworven en zich daar met de besten kon meten, profiteerde de
neerlandistiek mee van zijn aanzien en gezag. In dat opzicht heeft de neerlandistiek
extra muros een van zijn meest gereputeerde pleitbezorgers verloren. Dat met
hem tevens een begenadigd vertaler en een bijzonder onderhoudende gesprekspartner is heengegaan, maakt het verlies nog pijnlijker.
Theo Hermans (Londen)
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