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Nederlandse literatuur in Indonesië: 1945-1995
Reinier Salverda (Londen)

Inleiding
Binnen het onderzoeksthema `Receptie van Nederlandse literatuur in het
buitenland' geef ik hier een overzicht van wat er in Indonesië sinds 1945
verschenen is op het gebied van de Nederlandse literatuur. Een eerste en zeker
nog niet complete inventarisatie heeft een lijst opgeleverd van ruim tachtig
Indonesische vertalingen van Nederlandse literatuur (zie bijlage I), en daarnaast
ruim zestig Indonesische publicaties over Nederlandse literatuur (zie bijlage II).
In dit artikel wil ik - tegen de achtergrond van de (post)koloniale ontwikkelingen in de archipel - bezien hoe het contact met de Nederlandse literatuur
sinds 1945 in hoofdlijnen is verlopen, en nagaan wat het heeft opgeleverd,
enerzijds aan oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur in Indonesië, anderzijds
vooral ook aan literaire vertalingen in het Indonesisch, en aan kritische commentaren en creatieve reacties van Indonesische kant.

Achtergrond: Literatuur in Nederlands-Indië (1900-1942)
Uit de eerste helft van deze eeuw is het volgende voor een goed begrip van de
postkoloniale literaire ontwikkelingen van belang.
Aan Nederlandse kant vinden we in de periode 1900-1942 de `ethische
politiek'. De ene kant daarvan was de voortgaande unificatie van de archipel, de
onderdrukking van het inheems verzet en van het ontluikend Indonesisch
nationalisme; maar aan de andere kant was het doel hiervan om - onder
Nederlandse leiding - de modernisering van de kolonie in goede banen te leiden,
met name ook op het gebied van onderwijs en cultuur (vgl. ook Gouda 1995).
Er werden scholen gebouwd, en de Weg tot het Westen werd gewezen via
het onderwijs in de Nederlandse taal en literatuur (cf. Groeneboer 1993), maar
ook via de moderne vreemde talen: bij het eindexamen HBS/AMS was een
leeslijst van 24 Nederlandse, 8 Duitse, 8 Engelse en 8 Franse literaire werken
verplicht (Jassin 1983: 10). In de kranten werd aandacht besteed aan literatuur,
en er kwamen bibliotheken en leeszalen die toegang boden tot werken uit de
Nederlandse en Europese literatuur (Rinkes 1920). In het interbellum was er in
de archipel een klein aantal Nederlandse schrijvers actief, zoals Fabricius,
Székely-Lulofs, Du Perron en Beb Vuyk, die in Nederland publiceerden, net als
de enkele Indonesische auteurs die in het Nederlands schreven: Noto Soeroto
(bevriend met Van Eeden en Fabricius) en Soewarsih Djojopoespito (bevriend
met Du Perron). Daarnaast vinden we een levendige lokale productie van
populaire Indische lectuur, zoals bijvoorbeeld de Indo-romans van Kijdsmeir
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(Salverda 1994). Vanaf de Eerste Wereldoorlog verschenen er voorts Maleise
vertalingen van Nederlandse en Nederlands-Indische literatuur: Daum in 1917
en Justus van Maurik in 1918, het beroemde Nederlandse jongensboek Dik
Trom van C. Johan Kieviet in 1920, De Schaapherder van Oltmans in 1930,
Multatuli's Saidjah en Adinda in 1921 en Kartini's Door Duisternis tot Licht
in 1922 (Voor verdere gegevens zie ook Ockeloen 1939).
Zeer belangrijk was in dit verband het Kantoor voor de Volkslectuur/Balai
Poestaka, dat in de jaren dertig, naast andere uitgevers, uitgroeide tot een
belangrijke "combinatie van vertaler-schrijver-uitgever-drukker-boekhandelaarleesbibliotheek-organisator" (Hooykaas 1947:193). Jaarlijks gaf deze overheidsdienst in grote oplagen publicaties uit op allerlei gebied, waaronder literaire
vertalingen in het Maleis, Javaans, Madurees en Sundaas van westerse romans
(o.a. Kipling, Mark Twain, Cervantes, Dumas en Hector Malot) en ook een
aantal oorspronkelijke romans in modern Maleis (Teeuw 1952, 1972). In totaal
produceerde en verspreidde Volkslectuur meer dan tien miljoen boeken in zeven
verschillende talen over de archipel. Voor een studie over het werk en de invloed
van deze dienst - een opmerkelijk hoofdstuk in de Nederlandse koloniale
cultuurpolitiek (cf. Drewes 1981, Uhlenbeck 1986) - verwijs ik naar de dissertatie
van Jedamski 1992.
Indonesiërs - althans die lezen konden, want in 1930 was 90% van de
bevolking nog analfabeet (Wertheim 1956: 259) - konden dus via het onderwijs,
via kranten, leeszalen en vertalingen in contact komen met Nederlandse en
Europese literatuur. Onder deze invloed begonnen jonge Indonesische studenten
in de jaren dertig Nederlandse sonne tten te schrijven (Hanifah 1972:64).
Anderzijds waren er de traditionele inheemse literaturen, die zich tijdens de
Nederlandse periode altijd hebben weten te handhaven, met daarnaast vanaf
eind negentiende eeuw een groeiende productie van Maleise stuiverromans
(Hellwig 1986). Nieuw is in de jaren dertig het begin van een eigen, moderne
literatuur in het Maleis. Er verschijnen in korte tijd drie belangrijke, moderne
romans (Abdullah 1986). Het Nederlandstalige tijdschrift Tim boel (1927-1933)
krijgt vanaf 1932 een bijlage in het Maleis onder leiding van Sanusi Pane, die er
echter een jaar later om politieke redenen mee stopt (Kratz 1988). En vanaf
1933 is er het tijdschrift Poedjangga Ba roe (Foulcher 1980), dat het begin
markeert van de literaire dekolonisatie (Maier 1988). S.T. Alisjahbana, de leider
van dit tijdschrift, was binnen het nationalistisch kamp een kritisch voorstander
van associatie met de westerse cultuur, in tegenstelling tot Ki Hadjar Dewantoro,
die, als voorstander van culturele non-coöperatie, met zijn Taman Siswa-beweging
ijverde voor een renaissance van de eigen, inheemse, vooral Javaanse culturele
tradities. Deze tegenstelling leidde voor en na 1945 tot felle debatten aan
Indonesische zijde (Dolk 1993: 11).
We zien aldus in het vooroorlogse Nederlands-Indië een complexe en veeltalige
literaire contactsituatie, mogelijk gemaakt maar ook verstoord door de koloniale
verhoudingen. De vele tegenstellingen in die situatie - tussen kritische intellectuelen en koloniale machthebbers, tussen een ontwikkelde elite en de niet-lezende
massa, tussen Nederlanders en Indonesiërs, tussen conservatieve en ethische
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Europeanen, en tussen voorstanders van associatie dan wel non-coöperatie in
het nationalistische kamp - bepaalden de marges, waarbinnen aan het eind van
de jaren dertig een interessante literair-politieke discussie plaatsvond tussen Du
Perron en Sjahrir (Snoek 1990a). Voor ons doel hier is vooral van belang de
positie van Sjahrir, die in 1938 zijn landgenoten aanspoorde om literair te
wedijveren met het beste wat de wereld te bieden heeft, van Dante en Goethe
tot Tolstoj en Multatuli, van Joyce en Proust tot Kafka en Gide, en van
Shakespeare tot Malraux. Binnen het kader van dit literaire wereldprogramma
noemt Sjahrir ook een aantal Nederlandse schrijvers: Van Schendel, Vestdijk,
Elsschot, Van Oudshoorn, Slauerhoff, Ter Braak en Du Perron (cf. Sjahrir
1947: 87-90) - vooral dus schrijvers rond het Nederlandse tijdschrift Forum, en
niet-Indische schrijvers zoals Daum, Couperus of Székely-Lulofs.
Toen Sjahrir dit schreef, zat hij overigens als politiek gevangene geïnterneerd
op Banda-Neira. En in 1939 vertrok Du Perron voorgoed naar Nederland. De
marges waarbinnen het literaire contact tussen twee van de beste Nederlandse
en Indonesische schrijvers zich toen afspeelde, waren, kortom, wel buitengewoon
smal (cf. Kousbroek 1992: 189-207).
Na '1945: Indonesianisasi van de literatuur
Veel van de hierboven gesignaleerde politieke en culturele factoren blijven ook
na 1945 doorwerken in het literaire contact tussen Nederland en Indonesië. In
de postkoloniale periode staat het literair contact echter geheel in het teken van
de Indonesianisasi (cf. Boelaars 1991: 3-21) van de archipel, met name ook op
cultureel gebied, waar een gerichte taal-, cultuur- en onderwijspolitiek het
Indonesische staatsvormingsproces moet ondersteunen.
In 1945 wordt de Indonesische onafhankelijkheid uitgeroepen, en tegelijk
verschijnt de eerste grote naoorlogse Indonesische dichter op het toneel: Chairil
Anwar (Alisjahbana 1965: 46; Oemarjati 1972). Politieke en literaire bevrijding
gaan hier hand in hand, wanneer hij in datzelfde jaar de Vloekzang van Sentot
uit de Max Havelaar in het Indonesisch vertaalt, het bekende gedicht over De
laatste dag van de Hollanders op Java' (Multatuli 1945, cf. Jassin 1968:100103). Ook met de eigentijdse Nederlandse poëzie was hij goed bekend: hij
vertaalde gedichten van Marsman en Slauerhoff, van Jan H. Eekhout en
Antonie Donker, van Elsschot en Du Perron, en maakte er soms zeer vrije
bewerkingen van, terwijl hun inspiratie ook valt aan te wijzen in zijn oorspronkelijke
poëzie (cf. Slametmuljana 1954: 159). Er is daardoor nogal wat te doen
geweest over de vraag of zijn poëzie soms plagiaat was (Tatengkeng 1967).
Maar het is hier als bij Shakespeare en Picasso: grote kunstenaars lenen niet, die
stelen. Zij nemen van andere kunstenaars wat hun lust en maken zich dat in
vrijheid eigen - zo ook hier de `geniale Indonesische Rimbaud' (Last 1956:203).
Daarmee is de toon gezet. Een nieuwe generatie treedt aan, met Idrus, Asrul
Sani, Rivai Apin, Achdiat K. Mihardja, Mochtar Lubis en Pramoedya Ananta
Toer - de Angkatan `45, die een eigen, vrije, Indonesische literatuur gaat
opbouwen. In de eigen taal, waarin een nieuwe taalkunst en literatuur ontwikkeld
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en opgebouwd wordt, waarin vrij uiting gegeven kan worden aan verbeelding en
gevoel, met een nieuw geluid en een nieuwe Indonesische geest (Teeuw 1955:
19). Tegelijk zien we, dat deze schrijvers, in het spoor van Sjahrirs literaire
wereldprogramma (vgl. Lubis 1980), een ruime internationale belezenheid
ontwikkelen (cf. Jassin 1983: 14).
Binnen deze literair-politieke context was er tot 1957 nog plaats, zij het een
steeds kleinere, voor Nederlandse taal en literatuur. Zo werd tussen 1947 en
1953 het literair en cultureel contact bevorderd door het Nederlandstalige
tijdschrift Oriëntatie in Batavia/Jakarta, waarin Nederlandse en Indonesische
schrijvers, intellectuelen en kunstenaars - zoals Rob Nieuwenhuys, Vincent
Mahieu/Tjalie Robinson, Beb Vuyk, Joke Moeljono en G.J. Resink - een
tegenwicht boden voor het politiek-militaire conflict (Zonneveld 1988). Daarnaast
was er de Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking), die onder leiding
eerst van Oscar Mohr (Dolk 1996) en later Anton Koolhaas, vanuit Jakarta
Nederlandse en Europese boeken, tijdschriften, films, kunst en cultureel nieuws
verspreidde (cf. Koch 1956: 277-279). In het onderwijs was het Nederlands in
1950 vervangen door het Indonesisch, maar in de jaren vijftig waren er nog
Nederlandse uitgevers actief in de archipel, zoals Van Hoeve, Djambatan en
Jajasan Pembangunan/Stichting Opbouw, en daardoor waren er Nederlandstalige
boeken en tijdschriften te koop. Bij Nix in Bandung verscheen in 1950 Du
Perrons Multatuli's Na-Leven. In 1953 verschenen er nog tien Nederlandse
kranten in de archipel, waaronder De Nieuwsgier met Tjalie Robinson. Voor hij
naar Nederland vertrok, polemiseerde hij in deze krant met onder anderen Sitor
Situmorang over de culturele situatie in Indonesië (Robinson e.a. 1954). Van
zijn Piekerans van een straatslijper (1952) verscheen, wellicht nog in 1956,
een vierde druk bij uitgeverij Masa Baru in Bandung. Omgekeerd verschenen in
Nederland bundels van twee dichters uit Indonesië: in 1952 Op de breuklijn
van G.J. Resink, en in 1956 postuum Goden, dieren en mensen van Noto
Soeroto.
Intussen nodigde Indonesië ook progressieve Nederlandse schrijvers en
geleerden uit. Van 1950 tot 1954 verbleef Jef Last in Indonesië (Last 1956). In
1951-52 doceerde Jan Romein aan de Gadjah Mada-universiteit te Yogyakarta
(Romein 1956); in juni 1952 bezorgde Arthur Lehning in Jakarta een
sociaalwetenschappelijke bibliotheekcollectie; en in 1953 werd Henriëtte Roland
Holst herdacht in het tijdschrift Indonesia (Dajoh 1953). Aan deze periode
kwam echter in 1957 door de confrontatie over Nieuw-Guinea/Irian Jaya
radicaal een eind: de Nederlandse taal werd verboden, Nederlandse kranten,
uitgeverijen en boekwinkels genationaliseerd, de Sticusa gesloten; er volgde een
grote exodus en cultureel contact werd voor lange tijd vrijwel onmogelijk.
De jaren na 1957 waren buitengewoon moeilijk, met grote armoe en politieke
spanningen. Sjahrir, door vele Indonesiërs als `Hollandophiel' beschouwd (Last
1956:86), verdween van het toneel. Het was een periode van krachtige literairpolitieke agitatie door de communistische schrijversorganisatie Lekra,
waartegenover de verdedigers van het vrije woord stelling namen in het Man i f es
Kebudajaan (Cultureel Manifest) van 1963. Na de coup van 1965 volgde een
4

bloedige binnenlandse afrekening, waarbij schrijvers als Pramoedya Ananta
Toer, Boejoeng Saleh en Sitor Situmorang jarenlang gevangen werden gezet.
Maar ook verscheen er een nieuwe, na-oorlogse literaire generatie op het
toneel, de Angkatan '66, van wie de geëngageerde dichter Rendra één van de
bekendste is. De bronnen van zijn poëzie en theater zijn de Javaanse traditie en
de wereldliteratuur: Sophocles, Shakespeare, Pinter, Brecht en Ionesco (Rendra
1983). De Nederlandse literatuur speelt bij hem vrijwel geen rol: de Max
Havelaar leest hij pas in de vertaling van Jassin (Huisman 1987: 10). Wel heeft
hij contact met Nederlandse dichters via Poetry International in Rotterdam,
waar hij vanaf 1971 een aantal malen optreedt. Maar zoals een ander lid van
deze literaire generatie, de dichter en essayist Goenawan Mohamad, heeft
opgemerkt: er is geen leescultuur in Indonesië, literatuur neemt daardoor slechts
een marginale plaats in binnen het cultuurpatroon, en is vooral een kwestie van
een kleine, ontwikkelde, stedelijke elite (Mohamad 1988).
In de jaren negentig zijn er nog steeds contacten tussen Nederlandse en
Indonesische schrijvers en dichters. Zo vond in september 1995 in het
Erasmushuis te Jakarta een in samenwerking met Rendra en Poetry International georganiseerd Nederlands-Indonesisch dichtersproject plaats, waarbij o.a.
Luceberts beroemde poëtisch protest tegen de politionele acties, zijn Minnebrief
aan onze gemartelde bruid Indonesia (1948), werd voorgedragen door Simon
Vinkenoog.
De algemene tendens is er echter één van groeiende afstand tussen de twee
culturen. Aan Nederlandse kant wordt dit gemarkeerd door de diepe kloof die er
gaapt tussen Hella Haasses Javaanse reis van 1969 (Haasse 1970) en Jules
Deelders poëtionele actie in Jakarta in 1981 (Deelder 1984). Deelder is
representatief voor de vele Nederlanders voor wie Indonesië "gewoon een heel
ver land" is, terwijl voor de meeste Indonesiërs "Nederland misschien nog wel
verder weg" ligt (Maier 1991: 516). Weliswaar komen er tegenwoordig, in het
spoor van Ross (1973) en Wolkers' De Kus (1977), steeds meer literaire
reizigers uit Nederland naar de archipel, waar zij - als passant of revenant - op
zoek zijn naar het paradijs van hun jeugd (Zikken 1982), de betekenis van hun
vaders (Bloem 1989), of hun meer der herinnering (Kousbroek 1995). Maar zij
blijven daarbij in een eigen literaire wereld die langs de Indonesische heen
schuift, en anders dan indertijd Jef Last of Hella Haasse - of dan V.S.Naipaul in
zijn Among the Believers (1981) - ontmoeten de meeste van deze Nederlandse
reizigers nooit eens een Indonesische schrijver. Omgekeerd geldt overigens
hetzelfde, en de hedendaagse Indonesische literatuur is daarom onlangs door
Maier gekenschetst als a-koloniaal (Baay 1995:18). Op literair gebied is de
speciale relatie voorbij, en daardoor is men dan ook steeds vaker aangewezen
op vertalingen over en weer (zie bijv.00k Wolters (ed) 1995).
Indonesische vertalingen van Nederlandse literatuur
Tegen deze achtergrond bezien we nu de Indonesische vertalingen van
Nederlandse literatuur die sinds 1945 verschenen zijn. Vooraf merk ik daarbij op
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dat Indonesië, wat vertalingen uit het Nederlands betreft, op de vijfde plaats in
de wereld komt, na Duits, Engels, Frans en Spaans, maar vóór de Scandinavische
en andere talen. Blijkens Het Nederlandse Boek in Vertaling 1988-1992
verschenen er in die periode in totaal 116 vertalingen uit het Nederlands in het
Indonesisch. Voor het grootste deel gaat het hier om niet-literaire vertalingen boeken op het gebied van kennis, wetenschap, religie en cultuur, en op het
terrein van de Indonesische Studiën, zoals antropologie, linguïstiek, geschiedenis,
rechten en islamologie, waar nog steeds een immense hoeveelheid voor Indonesië
relevante Nederlandse bronnen ligt te wachten op onderzoek en vertaling (vgl.
Salverda 1989). De Nederlandse literatuur neemt in dit kader een zeer bescheiden
plaats in. Tussen 1988 en 1992 verschenen er negen Indonesische vertalingen
van Nederlandse literaire werken - een groot verschil met de ruim 170 literaire
vertalingen uit het Nederlands in het Duits tussen 1990 en 1994 (Van Uffelen
1994), of met de 166 in het Engels tussen 1980 en 1995 (Hermans 1995).
Ook in het kader van het literaire leven in Indonesië zijn vertalingen van
Nederlandse literatuur van zeer beperkte betekenis. Net zoals in Nederland de
Indonesische literatuur er slechts één onder vele is, zo is ook omgekeerd de
Nederlandse maar één klein onderdeel van het Indonesische literaire spectrum.
En het aantal werken uit de Nederlandse literatuur waarmee Indonesische
schrijvers nog bekend zijn, valt in het niet bij de vele schrijvers uit andere
literaturen die zij gelezen of vertaald hebben: van Tagore, Gogol, Garcia Lorca
en Steinbeck tot de Maupassant, Pasternak en Hemingway (Jassin 1956,
Eneste1981).
Binnen deze beperkingen zijn er dan in Indonesië in de periode 1945-1995
ruim tachtig literaire vertalingen uit het Nederlands verschenen, waarvan bijna
één derde in de jaren vijftig en ruim twee derde in de periode sinds het herstel
van de culturele betrekkingen in 1969. De jaren zeventig springen er duidelijk
uit, met de Max Havelaar (1972) en een totale productie van 31 literaire
vertalingen.
Opmerkelijk veel vertalingen zijn gemaakt door Indonesiërs die zelf als
schrijver of kunstenaar tot de culturele voorhoede behoorden. Zo is Kartini's
Door Duisternis tot Licht (1911) in 1949 in het Indonesisch vertaald door
Armijn Pane, auteur van de belangrijke roman Belenggu (Ketens,1940). Elsschots
Kaas (1933) is in 1948 vertaald door Idrus, "verreweg de belangrijkste prozaschrijver"(Holmes 1954:218) van de naoorlogse generatie. In 1954 werd SzékelyLulofs Tjoet Nja Din (1948) vertaald door Abdoel Moeis, die al in 1928 bij Balai
Poestaka de belangrijke roman Salah Asuhan (De verkeerde opvoeding) had
gepubliceerd. Er zijn Indonesische vertalingen van Nijhoff, Du Perron en Nieuwenhuys door de dichter Sitor Situmorang, "the most important writer since Chairil
Anwar" (Alisjahbana 1965: 47). Multatuli, Dermout en Elsschot zijn vertaald
door de filmer Asrul Sani, maker van de onvergetelijke film Pagar kawat
berd u ri (Achter Prikkeldraad, 1961), waarin een Nederlands officier tenondergaat,
verscheurd tussen zijn loyaliteit aan Nederland en zijn erkenning van het gelijk
van een gevangen Indonesische vrijheidsstrijder (vgl. De Ronde 1988: 32). Dick
Hartoko, die Hella Haasse en Rob Nieuwenhuys heeft vertaald, is zelf actief als
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essayist en redactiesecretaris van het tijdschrift Basis. En Dr. H.B. Jassin
tenslotte, ongetwijfeld de productiefste vertaler van Nederlandse literatuur, met
vertalingen van Johan Fabricius, H.J. Friedericy, W.F. Hermans, Vincent Mahieu,
Multatuli, J.J. Slauerhoff en Sjahrirs Indonesische Overpeinzingen, is binnen
de Indonesische literatuur vooral bekend om zijn Literair Documentatiecentrum
en als criticus, essayist, tijdschriftleider en vertaler van de Saint-Exupéry, Erasmus
en de Koran.
Er is vertaald in alle genres: romans, toneel, poëzie, essays, kinderboeken en
stripverhalen. In totaal is er daardoor werk van ruim zeventig Nederlandse en
Vlaamse auteurs in het Indonesisch beschikbaar. En daar zit van alles bij, van
christelijke toneelstukken (Nijhoff, Vondel) en Anne de Vries' Bijbelse verhalen
voor de jeugd, tot populaire detectives, literatuur over de Duitse bezetting en
Kronkels van Carmiggelt. Het meest vertaald is Multatuli, met vijftien vertalingen
tussen 1945 en 1995, op afstand gevolgd door Kartini en Székely-Lulofs. Het
vaakst herdrukt zijn opnieuw Multatuli en Kartini, gevolgd door Anne de Vries.
Ongeveer de helft van de gevonden vertalingen bestaat uit Indisch-Nederlandse
literatuur, lopend van Multatuli (1945) tot en met de hekkensluiter Jacob (1986).
De Nederlandse schrijvers die in het tijdschrift Oriëntatie publiceerden - Breton
de Nijs, Dermout, Friedericy, Mahieu, Vuyk - zijn daarbij goed vertegenwoordigd.
Verder heeft, zoals ook blijkt uit Hartoko's bewerking van Nieuwenhuys' Spiegel
(Hartoko 1979), bij de selectie van Indische romans voor vertaling de vraag
meegespeeld wat er, vanuit Indonesisch gezichtspunt, belangrijk of interessant
aan is. Kort gezegd: niet de romantiek van tempo doeloe, maar het realisme
van de Max Havelaar en andere romans waarin de strijd tussen Nederlanders en
Indonesiërs een rol speelt, zoals bij Djojopuspito, Fabricius, Friedericy en SzékelyLulofs. De roman Koelie (1932) van laatstgenoemde bijvoorbeeld, waarvan in
1985 een Indonesische vertaling uitkwam, geeft een scherp beeld van de
onmenselijke koloniale uitbuiting van de Javaanse koelies op de Nederlandse
plantages op Sumatra {vgl. Ikram 1989).
Een andere belangrijke reden om Indisch-Nederlandse romans in het
Indonesisch te vertalen is geformuleerd door Jassin, toen hij in 1973 de Nijhoffprijs kreeg voor zijn vertaling van de Max Havelaar: "Deze literatuur is niet
alleen eigendom van Nederland, maar ook van Indonesië." (Jassin 1973:18).
Jassins vertaling - waarmee hij, ver na het eind van de koloniale periode,
Multatuli binnenvoert in de Indonesische literatuur - is dan ook een eenvoudige
daad van toe-eigening. Want inderdaad, niet alleen hebben Nederlandse schrijvers
gebruik gemaakt van Indonesische bronnen - Székely-Lulofs' Tjoet Nja Din
(1948) bijvoorbeeld is gebaseerd op de Atjehse kroniek Hi kava t Doka ri m - ,
maar ook zijn er in Indische romans literaire portretten van Indonesiërs te
vinden (Hellwig 1994, Salverda 1996b), die van groot belang zijn voor de
kennis van het leven in de koloniale maatschappij. Van de zestien auteurs echter
die Beekman in zijn recente standaardwerk Troubled Pleasures (Beekman
1996) tot de top van de Indisch-Nederlandse letteren rekent, zijn er zeker zes
nog niet in het Indonesisch vertaald. Ik denk aan Couperus' De Stille Kracht
(1900), Van Schendels Jan Compagnie (1932), Du Perrons Het Land van
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Herkomst (1935), Alberts' De eilanden (1952) en Brouwers' De Zondvloed
(1988), en ook aan de verhalen in Nieuwenhuys' Engelse bundel Memory and
Agony (1979). Vertaling van deze literatuur maakt een belangrijke bron van
informatie toegankelijk voor Indonesische onderzoekers van de koloniale periode.
Opmerkelijk is overigens, dat bijna de hel ft van de vertalingen die ik heb
gevonden, behoort tot de moderne, niet-Indische Nederlandse literatuur. Er is
proza vertaald van Nescio en Elsschot, van Slauerhoff en Carmiggelt, van Anne
Frank, Jacoba van Velde en Harry Mulisch. Allemaal in de afgelopen twintig
jaar, in de postkoloniale periode dus - wat aanknopingspunten biedt om ook
andere moderne Nederlandse en Vlaamse schrijvers in het Indonesisch te
vertalen.
Daarnaast is er, eveneens in de postkoloniale periode, poëzie vertaald van in
totaal ruim veertig moderne Nederlandstalige dichters - van Multatuli, Kloos en
Gorter, van Marsman, Slauerhoff, Elsschot en Du Perron, van Ida Gerhardt,
Judith Herzberg, J.B. Charles en Leo Vroman, van Campert, Kopland en
anderen. Dit veelal in samenhang met de Nederlands-Indonesische poëziemanifestaties die in 1981, 1987, 1991, en in 1995 zelfs tweemaal in Jakarta
plaatsvonden. Maar in feite lopen er deze hele eeuw door al, juist via de poëzie,
uitermate boeiende literaire verbindingslijnen tussen de twee culturen, en het
zou goed zijn dat eens in het licht te stellen in een Indonesische tegenhanger van
de twee Nederlandstalige poëziebloemlezingen van Van den Berg 1984 en
Versteegen 1988.
Ook hier is het Jassin geweest, die in 1973 heeft gewezen op het belang van
verdere vertalingen uit de moderne Nederlandse literatuur, zowel proza als
poëzie. Voor de uitvoering van een literair vertaalprogramma in zijn geest lijkt de
nieuwe Indonesische politiek van openheid (keterbukaan) nu ook kansen te
bieden.
Kritiek en onderzoek

In de jaren vijftig was, na het afschaffen van het Nederlands in het Indonesische
onderwijs, ook aan de universitaire neerlandistiek geen lang leven beschoren, en
de eerste hoogleraren, Heeroma en Uri, waren gelijk ook de laatste (Heeroma
1957). Dat heeft de Indonesiërs echter niet verhinderd om zelf de kritiek en het
onderzoek ter hand te nemen. Noegroho 1946 en Pringgodigdo 1951 wezen
daarbij de weg met hun uiteenzettingen over Du Perron en de Indonesische
intellectuelen. Jef Last en Nugroho Notosusanto discussieerden begin 1952 in
Kompas over de rol van het Nederlands en het vertalen in de opbouw van de
Indonesische cultuur (cf. Last & Notosusanto 1952). Intussen gaf Slametmuljana
met zijn Leuvense dissertatie van 1954 een aanzet tot de studie van de
Indonesische poëzie in vergelijkend literair en linguistisch perspectief. En Boejoeng
Saleh, één van de leidende Indonesische critici in de jaren vijftig, ging in een
reeks publicaties in op de betekenis van Multatuli als mens en schrijver.
In de jaren zeventig, toen de culturele betrekkingen waren hersteld, kwam mede via het Erasmushuis en de nieuwe Nederlandse sectie van de Universitas
8

Indonesia te Jakarta - het cultureel en literair contact weer op gang, met
publicaties van Hartoko, Jassin en Termorshuizen. Thematisch domineert daarbij
de belangstelling voor de Indisch-Nederlandse literatuur, van Jassins Multatulivertaling (1972) tot Hartoko's bewerking-plus-bloemlezing op basis van Nieuwenhuys' Spiegel (1979). In 1983 volgen een congres in Yogyakarta over IndischNederlandse literatuur in historisch perspectief (Abdullah (ed)1986) en Subagio
Sastrowardoyo's gebundelde studies over De Indisch-Nederlandse Literatuur
en Wij (1983). Een zeer kritische plaatsbepaling geeft G.J.Resink, Indonesisch
geleerde en Nederlands dichter, die vanaf 1958 een reeks belangrijke bijdragen
heeft gepubliceerd over Multatuli, Conrad en Rimbaud als vertegenwoordigers
van de Euro-Indonesische literatuur (cf. Snoek 1987b: 19; Salverda 1993,
1996a). Voor de literatuur van tempo doeloe ziet hij "in Indonesië helemaal
geen toekomst" (Resink 1993: 224); wel echter, in het kader van de EuroIndonesische literatuur, voor Multatuli, Couperus, Van Schendel, Du Perron,
Alberts en Slauerhoff, Nederlands grootste tropendichter.
Gedurende de gehele postkoloniale periode is de betekenis van Multatuli een
centraal thema in de Indonesische kritiek (vgl. Termorshuizen & Snoek 1991).
Ook hier is de Indonesische optiek duidelijk een andere dan de Nederlandse,
zoals bleek bij het congres dat in 1987 in Jakarta plaatsvond ter herdenking van
Multatuli's honderdste sterfdag (cf. Groeneboer (ed) 1989): aan Nederlandse
kant een zekere trots op de grote schrijver die ons een kwaad geweten over de
kolonialé periode had bezorgd, aan Indonesische zijde respect voor zijn strijd
voor menselijkheid en gerechtigheid, maar duidelijk ook reserves tegen deze
heraut van de ethische politiek, die toch graag Keizer van Insulinde had willen
worden (Salverda 1990: 260).
In december 1995 ten slotte, vonden er twee Nederlands-Indonesische
literatuurcongressen plaats. In Den Haag werd, in het kader van het Festival
Indië/Indonesië, door de Werkgroep Indische Letteren van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde een Dekolonisatie-symposium belegd (cf. Baay
1995), waar van Indonesische zijde de dichteres Toety Heraty Noerhadi sprak
over dekolonisatie: amnesia en anamnese, en Goenawan Mohamad over de
afwezigheid van Nederlanders in de moderne Indonesische literatuur. In Jakarta
discussieerden intussen jonge Indonesische en Nederlandse onderzoekers over
de verfilming van Indische literatuur, speciaal van Oeroeg, over de Javaanse
bronnen van Maria Dermout, over het vaderbeeld in Indische romans van de
tweede generatie, en over de ogen van de Nederlandse koloniale literatuur (cf.
Darmojuwono e.a. (eds) 1996). Voor die literatuur is inderdaad niet zo veel
toekomst. Maar wat, gezien deze congressen, wel degelijk toekomst heeft, is een
voortgeze tt e dialoog over de vaak zeer verschillende Nederlandse en Indonesische
inzichten, visies en literaire beeldvorming over die periode, op basis van kritischhistorisch onderzoek van de literaire dimensie van het Nederlands kolonialisme
in Indonesië.
Als eerste zou ik daarbij op de agenda willen zetten niet Multatuli, maar Du
Perron. Hij mag dan nu "in Indonesië een vergeten schrijver" (Snoek 1990a:
247) zijn, in het midden van deze eeuw is er een immense literaire, intellectuele
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en persoonlijke uitstraling van hem uitgegaan, in alle richtingen. Want achter
het geestelijk klimaat van integriteit en kritisch engagement in en rond het
literair-culturele tijdschrift Oriëntatie; en achter de poëzie van Chairil Anwar en
Sitor Situmorang, maar ook - op het gebied van de literaire smaak - achter de
voorkeur voor gewone, niet-literaire taal in de naoorlogse literatuur; achter de
activiteiten van de Sticusa en achter de oprechte inzet waarmee Nederlandse en
Indonesische schrijvers in de jaren vijftig en zestig met elkaar discussieerden over
culturele vragen; achter de interesse in Multatuli, en achter het engagement voor
de menselijke waardigheid, dat te vinden is bij de beste Indonesische schrijvers
van na de oorlog; achter Sjahrirs literaire wereldprogramma, en later achter de
keuze om ook moderne Nederlandstalige literatuur (Elsschot, Nescio, Carmiggelt)
te vertalen; en ook, in de geschiedschrijving van de Indische letteren, achter Rob
Nieuwenhuys' Spiegel en Hartoko's Bianglala Sastra evenzeer als achter
Resinks studies over Euro-Indonesische literatuur - achter al deze ontwikkelingen,
achter dit hele literaire klimaat is de stimulerende intelligentie te bespeuren van
de literaire wereldburger die Du Perron was - dichter, romanschrijver en kritisch
essayist, onafhankelijk intellectueel, stendhaliaan en multatuliaan, een polemische
en stijlvolle d'Artagnan, humanist, individualist en een groot vriend voor zijn
Indonesische en Nederlandse geestverwanten.
Creatieve reacties: literatuur en film
De nieuwe en vernieuwende Indonesische poëzie van Chairil Anwar bood, zoals
we zagen, een creatieve, poëtische reactie op de Nederlandse dichters Marsman,
Elsschot, Slauerhoff, Multatuli en Du Perron. In de jaren vijftig reageert Sitor
Situmorang in zijn gedichten op het werk van Slauerhoff, Nijhoff en Du Perron
(vgl. Snoek 1990b). En in 1990 kwam er van Rendra een reactie op de
Toespraak tot de Hoofden van Lebak, in zijn verboden gedicht Namens de
mensen van Rangkas Bitung (Rendra 1992: 78-83).
Ook andere Indonesische schrijvers hebben in hun werk gereageerd op
Multatuli. Om allerlei redenen: om zijn menselijkheid, zijn individualisme, zijn
strijd voor gerechtigheid en de ongemakkelijke morele vragen die hij stelt, maar
ook om de dramatische tegenstellingen in de Max Havelaar, om zijn poëzie, en
omdat hij een groot schrijver is. "Hij is het beginpunt van de Indonesische
geschiedenis", zegt Pramoedya (Van der Meulen 1987:5), die hem ziet als `een
geestelijke vader' (Dolk 1994), terwijl Y.B. Mangunwijaya, de schrijver van de
belangrijke roman De Wevervogels (Mangunwijaya 1981), Multatuli zijn eerste
leraar noemt (Snoek 1988b:15). En zoals Multatuli in zijn Max Havelaar de
verhalen van Droogstoppel, Sjaalman, Havelaar en Sa rijah tegen elkaar uitspeelt,
zo onderzoeken de romans van deze twee Indonesische schrijvers de botsende
beeldvorming van Nederlandse en Indonesische kant over de koloniale periode.
Ook buiten de literatuur zijn Indonesische reacties te vinden. Saidjah en
Adinda bijvoorbeeld is al in 1954 door Bakri Siregar bewerkt voor toneel en
ook opgevoerd als toneelstuk in drie bedrijven in Solo (cf. Multatuli 1954 en K.
Saleh 1957). In diezelfde tijd begon Rivai Apin aan een Indonesisch filmscenario
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(cf. Multatuli 1956), maar uiteindelijk is de Max Havelaar pas in 1975 verfilmd
door Fons Rademakers, in een Nederlands-Indonesische coproductie vol artistieke
en politieke compromissen. Toen deze film in 1987 ten slotte werd vrijgegeven
voor vertoning in de Indonesische bioscopen, was dit aanleiding voor zeer
levendige discussies in de Indonesische pers (cf. Snoek 1988a,b, 1989).
Aan Nederlandse kant zijn verder, ook in de jaren zeventig, van Couperus
De Stille Kracht en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan verfilmd
voor tv - beide sterk in het teken van de Nederlandse tempo doeloe-nostalgie.
Daarentegen werd de novelle Oeroeg (1948) van Hella Haasse in 1993 tot een
heldere politieke film verwerkt door de Nederlandse regisseur Hans Hylkema,
maar een Indonesische vertaling van haar boek is er nog niet.
Het is interessant te zien wat Indonesische filmers hiertegenover stellen. Zij
putten uit het eigen Indonesische verleden, en maken films over nationale
helden als Kartini, Tjoet Nja Din en Diponegoro. In 1988 kwam de filmer Eros
Djarot met Cut Nyak Dien (vgl. Wolters (ed) 1995: 128-135), een aangrijpende
en voor Nederlandse kijkers soms zeer ongemakkelijk stemmende film over de
strijd tegen de Nederlandse koloniale overheersing van de Atjehse heldin uit het
boek van Székely-Lulofs.
Een bijzonder geval van Nederlands-Indonesische creatieve wedijver doet
zich voor bij de film November 1828 van Teguh Karya uit 1979, een magistrale
film over de Java-oorlog (1825-1830), over de wrede Nederlandse kapitein De
Borst en over twee Javaanse officieren, broers, waarvan de ene zich bij de
Nederlanders aansluit, en de andere bij Diponegoro. Hier zien we één van de
belangrijkste filmkunstenaars uit het moderne Indonesië op een uiterst boeiende
manier precies dezelfde menselijke en politieke conflictstof uit het verleden aan
de orde stellen, dramatisch vormgeven en tot een geslaagde artistieke verwerking
brengen als de Nederlandse schrijver Johan Fabricius doet in één van zijn
allerbeste romans, Dipanegara uit 1977.
Verfilmde literatuur is bijzonder geschikt, juist in Indonesië, waar nauwelijks
een leescultuur bestaat, en waar literatuur doorgaans gepubliceerd wordt in
oplagen van vijfduizend exemplaren, op een bevolking van 180 miljoen. De vele
verfilmingen die er al van Nederlandse en Vlaamse romans bestaan, kunnen
hier zeker een stimulerende rol spelen bij de verspreiding van Nederlandstalige
literatuur in de archipel.

Besluit
Samenvattend stellen we vast dat de betekenis van de Nederlandse literatuur
voor de Indonesische zeer bescheiden is (vgl. Teeuw 1995). Die betekenis is
bovendien aan het afnemen, met het wegvallen van de oudere generatie
Indonesische schrijvers en vertalers die de koloniale periode nog zelf gekend
hebben, en daardoor met de Nederlandse taal en literatuur vertrouwd waren, en
die met hun vertalingen, studies, kritieken en creatieve reacties hebben bijgedragen
tot het naoorlogs Nederlands-Indonesisch literair contact.
Zij laten echter aan de jongere generatie de uitdaging om op hun werk voort
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te bouwen, met name door historisch onderzoek en door verdere vertalingen. In
dit verband zou het nuttig zijn de hier gevonden Indonesische vertalingen en
publicaties over Nederlandse literatuur onder te brengen in een Vertaalcentrum
in Jakarta (vgl. Oemarjati 1972). Zodat ze gebruikt kunnen worden bij een
vertaalopleiding gericht op de productie van kwalitatief hoogwaardige vertalingen
in het Indonesisch, maar ook bij de studie van het Nederlands als bronnentaal,
en bij de realisering van een literair vertaalprogramma in de geest van Jassin.
Wat ten slotte het onderzoek betreft, merk ik op dat ik hier slechts een
beknopt en voorlopig overzicht heb kunnen geven. De geschetste hoofdlijnen
en de bijgaande bibliografieën dienen getoetst, verbeterd en aangevuld te
worden, door nader onderzoek in archieven van kranten, tijdschriften, uitgevers
en vertalers, van het KITLV en de Sticusa, van het Literair Documentatiecentrum
HB Jassin en de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Op basis daarvan valt er daar ben ik van overtuigd - een bijzonder interessante, kritisch-vergelijkende
receptie-historische dissertatie te schrijven over het complexe verloop van het
Nederlands-Indonesisch literair contact in deze eeuw. Een mooie uitdaging voor
een jonge Indonesische neerlandicus.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit artikel en het bibliografisch zoekwerk wil ik
graag de volgende personen en instellingen bedanken: Dirk van Assche (Ons Erfdeel,
Rekkem), M. Bruna (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag), Drs. Bram Buijze (OCenW), Dr.
Kees Groeneboer (Erasmustaalcentrum / Program Studi Belanda FSUI, Jakarta), Dr Ul ri ch
Kratz (SOAS), Drs.Tineke Mook (Instituut Indonesische Cursussen, Leiden) en Drs. Rudi
Wester (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, Amsterdam).
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Je wordt erop afgerekend
Wim

Rutgers (Oranjestad)

"Wat me aantrekt in Amsterdam is dat het zo op Curagao lijkt." (Gabriel
Garcia Marqu ez)
Toen ik in januari een weekje in Nederland was en de Volkskrant opensloeg viel
me een zinsnede op die ik diezelfde week nog ettelijke keren zou horen: `je
wordt erop afgerekend', wat zoiets schijnt te betekenen als `je wordt ter
verantwoording geroepen', `je moet voor je daden instaan' - maar het kan ook
best wat anders zijn. In de onderwijskringen waarin ik die week verkeerde,
waren `studeerbaarheid' en `kwaliteitsborging' de wachtwoorden, die iedereen
scheen te begrijpen. `Ik zeg het je plat', ik snap niets van deze newspeak en
daarom `heb ik nu een probleem'. `Precies' zouden ze me een paar jaar geleden
daarop geantwoord hebben, nu is dat `absoluut' geworden. Bij ons op Aruba
zeggen de studenten als je hun iets vraagt, heel vaak ontwijkend `misschien'
waarmee ze dan `natuurlijk niet' en `nooit' bedoelen, of `ongeveer' wat `niet zo
best' betekent. Op de obligate vraag hoe het met me gaat, antwoord ik hier op
Aruba volkomen automatisch 'rustig'. Als ik dat in Nederland doe, word ik
aangekeken als iemand van een andere planeet. Wie het niet `druk' heeft telt
niet mee.
Voor iemand die nu en dan in Nederland komt, is het steeds weer vermakelijk
te merken welke woorden op dat moment in de mode zijn en wat inmiddels
weer heeft afgedaan. Zo werden in diverse vakantiejaren de zure regen, het gat
in de ozonlaag, de smog, het milieu in het algemeen, drugs, illegalen en allerlei
andere hete items als de ramp van de eeuw of de onafwendbare ondergang
aangekondigd. Een jaar later hoor je er niets meer over want dan is er weer wat
anders aan de hand in de komkommertijd van het nieuws in de vakantiemaanden.
In Nederland gebeurt alles massaal. Na de keukencultuur is de badkamer
inmiddels aan de beurt. Na de gewassen-grindtegels is tegenwoordig elke oprit
van de carport met klinkers bestraat. Naast de kanten gordijntjes in de ruitjes
van de voordeur staan de eendjes al jaren parmantig in de vensterbank - tijdens
de kerstdagen vergezeld van trapsgewijs opgestelde adventskaarsen. Als iemand
bedenkt dat een in een bloempot geplaatst kaal stammetje voorzien van een
pluimpje topgroen heel decoratief naast de voordeur staat, schaft vervolgens
half Nederland zo'n boompje aan.
Dat massale heeft ook zijn voordelen. Als er een probleem gesignaleerd
wordt, werpt men zich vervolgens collectief en energiek op de oplossing ervan.
Zo heb ik het begin van de aanpak van het Nederlands als tweede taal indertijd
ervaren. Men rust niet eer er de nodige verbeteringen in ongewenste situaties
zijn aangebracht. We hebben een probleem en daar gaan we dus wat aan doen!
Daar kan ik vanuit mijn positie als docent Nederlands op Aruba dan weer heel
jaloers op zijn.
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Maar eigenlijk heb ik me een ander doel gesteld toen ik de redactie toezegde om
als geboren en getogen Nederlander die al een aantal jaren in het buitenland
woont iets over de Nederlandse cultuur te schrijven. Toen ik me aanmeldde als
volwaardig lid van de IVN omdat ik Nederlands zou gaan doceren aan de
Financieel Economische Faculteit van de Universiteit van Aruba, en omdat ik
daar de steun van de vereniging heel erg bij dacht nodig te hebben, heeft het
bestuur in Woubrugge nog gediscussieerd over de vraag `of ik wel voldoende
buitenland was' met mijn aanstelling binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Per slot staat het Arubaans-Antilliaanse nieuws ook nog steeds op de pagina
binnenland van de Nederlandse pers.
Nadat ik mijn akte Nederlands MO-B behaalde, werd ik eind 1971 benoemd in
Suriname, waar ik les gaf aan het Algemeen Pedagogisch Instituut en het
Instituut voor de Opleiding van Leraren. Na een vierjarige contractperiode
verhuisden we naar de Nederlandse Antillen omdat ik benoemd was aan de
havo-vwo-opleiding van het Colegio Arubano. Van 1988 tot 1993 woonde ik
vijf jaar in Nederland waar ik een jaartje studeerde en een dissertatie over de
Arubaans-Antilliaanse literatuurgeschiedenis voorbereidde. Sinds de afronding
daarvan werk ik opnieuw op Aruba, nu echter op het Instituto Pedagogico
Arubano en de al genoemde Universiteit van Aruba. De uitdaging die we hier
met het Nederlands aangaan, is de traditionele moedertaalaanpak die nog
steeds algemeen is, te vervangen door een didactiek van het Nederlands als
vreemde taal.
Er bevindt zich een oceaan en een afstand van bijna een kwart van de omtrek
van de aarde tussen de delen van het koninkrijk. Maar toch zijn we heel goed
van elkaar op de hoogte. Toen er nog wel eens een Nederlandse cabaretier naar
Aruba kwam, werd steevast de vraag gesteld: `Maar hoelang zijn jullie dan al weg
uit Nederland', als wij niet voldoende hard lachten om een van zijn moppen.
Door de felle toneellichten zag de arme man niet dat er maar een handjevol
Nederlanders in de zaal zat en dat de rest van het publiek uit Arubanen bestond.
Die begrepen hem wonderwel maar vonden het niet altijd leuk wat er gedebiteerd
werd. Het NRC Handelsblad, de Volkskrant, Elsevier en Vrij Nederland koop
je hier gewoon in de boekhandel - zij het een paar dagen later. Sinds kort
kunnen we dagelijks een Arubaans-Antilliaanse editie van het Rotterdamse
Algemeen Dagblad lezen. Iedere wat oudere Arubaan heeft in zijn schooltijd de
aardrijkskunderijtjes van Hoogezand-Sappemeer moeten leren opdreunen. Jong
en oud heeft wel familie in Nederland en gaat er nu en dan met vakantie naartoe. Een kleine honderdduizend Arubanen en Antillianen migreert tegenwoordig
`circulair' zoals dat heet: je weet van velen niet meer of ze aan de Noordzee of in
de Caraibische Zee hun permanente verblijf hebben. Kortom, we schijnen in
een postkoloniale, neokoloniale of misschien zelfs wel in een re-koloniserende
fase te leven. Dat laatste omdat de bemoeienis van Nederland met de Rijksgenoten
vooral de laatste jaren steeds intensiever is geworden.
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Maar dat is niet altijd zo geweest: de West werd van koloniaal wingewest tot
ontwikkelingsland gepromoveerd dat op de golven van de na-oorlogse
dekolonisatie zo spoedig mogelijk onafhankelijk zou moeten worden. Maar de
Antillen hadden intussen het zelfbeschikkingsrecht op wel heel originele wijze
leren herinterpreteren tot het recht om binnen het koninkrijk te blijven, om niet
onafhankelijk te hoeven worden en het recht om duurzame banden met Nederland
te blijven onderhouden. •
De Curagaose auteur Boeli van Leeuwen beschrijft het zo mooi in zijn verhaal
`The rest is silence' in zijn bundel Geniale anarchie (1990), p. 135:
terwijl de Spanjaard te gronde is gegaan aan het waanidee dat goud en
zilver intrinsieke waarde hebben, is de Hollander hier zout komen halen
om zijn haring te behoeden voor bederf. Amsterdam kreeg verlof van de
Heren Negentien `tot bemachtiginge van het Eylandt Curagao om te
hebben een bequaeme plaetse, daer men sout mocht becomen', weshalve
ik Anno Domini 1989 op het eiland een verhaal voor u zit te schrijven.
Als handelsplaatsen en als strategische pionnen in een tachtigjarige vrijheidsoorlog
werden de drie kleine ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao `beneden de
wind' voor de kust van het Zuid-Amerikaanse vasteland gelegen en de drie nog
veel kleinere S-eilanden Saba, Sint-Eustatius en de helft van Sint-Maarten
`boven de wind' duizend kilometer noordelijker in de grote Caraibische archipel
gelegen, bezet en door de eeuwen heen voor Nederland behouden.
Handel vanaf de zo strategisch gelegen eilanden was eeuwenlang de drijvende
idee achter de kolonisatie. Of dat eerlijke handel of smokkelwaar betrof,
goederenhandel of slavernij, maakte niet uit, zolang er maar goed verdiend kon
worden.
De `Golden Rock' Sint-Eustatius was een eiland dat de Amerikaanse
onafhankelijkheidstrijders van goederen en wapens voorzag en dat de
opstandelingen voor het eerst erkende door de stars and stripes 'the first salute'
te geven. De Engelse wraak op deze ongehoorde daad betekende de economische
nekslag voor het eiland. De benedenwinden werden enkele decennia later
betrokken bij de Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd van Simon Bolivar
tegen de Spanjaarden.
De koloniale handelspolitiek van de West-Indische Compagnie in de tijd van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en diezelfde handelsgeest in de tijd
van het Koninkrijk van Koning Willem I en zijn opvolgers daarna, kende
nauwelijks een culturele component. De Curaçaose auteur Frank Martinus
Arion schreef daaromtrent in de introductie van zijn tijdschrift Ruku in juni
1969, p.1:
Ik wil opzettelijk naar zijn en opmerken, dat in de driehonderd jaren dat er
op de Antillen Nederlanders zijn geweest, toch wel bitter weinig door
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Nederlanders kunst is voortgebracht. Dat is natuurlijk allesbehalve een
pluim voor de Nederlanders die hier in de zeventiende eeuw hebben
rondgelopen. Stelt U zich voor, in driehonderd jaren niet één dichter,
beeldhouwer, schilder op de Antillen. (...) Terwijl aan een kant de
zeventiende eeuw het culturele hoogtepunt schijnt te zijn van het merendeel
der Europese volkeren, is ze ook de eeuw waarin deze volken hun
culturele dieptepunt bereiken: ze houden slaven. Terwijl aan de ene kant
het zeventiende-eeuwse humanisme de mens centraal stelde, besteedde
een andere kant van de zeventiende eeuw al haar tijd en geld om over de
hele wereld koninkrijken te verwoesten en mensen te knechten.
Wel bouwden de machthebbers hun landhuizen, hun forten en hun imposante
herenhuizen, die de laatste jaren gerestaureerd worden. Maar op taalgebied
werd er nauwelijks iets gepresteerd. De negligentie heeft tot gevolg gehad dat er
in de Antillen nooit enige koloniale literaire kunst in het Nederlands heeft
gebloeid. De Nederlanders lieten zich zo weinig aan hun taal gelegen liggen dat
de eerste landonderwijzer G.G. van Paddenburgh die aan het begin van de
vorige eeuw het onderwijs op `den verbeterden Hollandschen voet' moest
brengen, klaagde dat het Nederlands op het hoofdeiland Curaçao `onbekend als
het Arabisch' was. En vele tijdgenoten en lateren getuigen dat het op de overige
vijf eilanden nog `veel erger' met het Nederlands gesteld was.
De kleine, dorre en ten gevolge daarvan relatief onvruchtbare eilanden
kenden geen plantage-economie en herbergden daardoor nooit kolonisten die
na enkele jaren als het rijke suikeroompje uit de West naar het moederland
konden trekken om daar te gaan rentenieren. Hildebrands `Familie Kegge'
kwam van een Engels-Caraibisch eiland.
De culturele verwaarlozing door zowel het koloniale gouvernement in Den
Haag als in Willemstad zèlf was de tweede factor waardoor zich een eigen
cultuur en taal in relatieve rust konden ontwikkelen. De eilandelijke creoolse elite
zocht haar regionale contacten met de zo nabijgelegen Spaanse overwal in
Venezuela en Colombia.
Op de bovenwinden was Engels steeds de normale taal in alle kringen en alle
gebruikssituaties. De benedenwinden herbergden Europeanen van allerlei landaard,
en taal, joden uit diverse Europese landen en Brazilië, slaven uit allerlei delen
van Afrika, en zwarte en gekleurde vrijen - die allen met elkaar moesten
communiceren. Daarvoor diende het Papiamento dat al vanaf de achttiende
eeuw de algemene contacttaal werd voor de communicatie tussen de slaven,
tussen de slaven en de meesters, maar ook tussen de meesters onderling.
Daardoor heeft het Papiamento nooit in zo sterke mate het stigma van inferioriteit
gekend dat andere creooltalen te beurt viel. In de vorige eeuw was het Papiamento
kerktaal en taal van het volksonderricht. Het was eerst in de twintigste eeuw dat
de koloniale macht heeft geprobeerd het Papiamento weg te duwen.
De koloniale Nederlands-Antilliaanse maatschappij kende de twee volkstalen
Papiamento en Engels. Op de eilanden werd het Nederlands slechts door het
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koloniale bestuur in beperkte kring gebruikt. De regionale inbedding en de
handelscontacten maakten het Spaans en het Engels tot een commercieel en
cultureel noodzakelijke en gewenste taal in respectievelijk de benedenwinden en
de bovenwinden. Na de emancipatie van de slaven in 1863 werd ook het
Papiamento gepropageerd als cultuurtaal in alle gebruikssituaties, maar het zou
nog een lange weg te gaan hebben eer het zich volledig aan de in de twintigste
eeuw nagestreefde diglossie ontworstelde.
Toen de Nederlandse koloniale politiek rond de eeuwwisseling vanuit een
`ethische denkwijze' een heel andere richting insloeg was het voor het Nederlands
te laat: het Engels, Spaans en Papiamento hadden zich zodanig geworteld dat er
voor het Nederlands als `eigen' taal geen plaats meer was. In ethisch verlichte
ogen mochten 'Curaçao en Onderhoorigheden', zoals de kolonie in die tijd
aangeduid werd, niet meer gezien worden als een `handels- of wingewest' maar
als een gebied dat ontwikkeld moest worden, dat wilde dus zeggen `opgeheven'
moest worden naar moederlands model, met een cultuur naar EuropeesNederlands model en met het Nederlands als moedertaal. Voor het eerst werd er
een bewuste taalpolitiek ontwikkeld in het onderwijs, de ambtenarij en het
culturele leven. Het Algemeen Nederlands Verbond waarvan in het begin van de
eeuw een `Groep Nederlandse Antillen' gevormd werd, nam het voortouw ter
`handhaving en verbreiding' van de Nederlandse taal en cultuur.
In dezelfde beginjaren van onze eeuw werd er gediscussieerd over de vraag:
`Kan de Nederlandsche taal hier algemeen worden?' Het antwoord was paradoxaal
in die zin dat men het Nederlands wilde propageren door het vooralsnog te
beperken tot een kleine elite die de leiding zou moeten nemen.
Even keek men nog naar Nederlands-Indië als voorbeeld, waar de Javaan niet
veel Nederlands leek nodig te hebben om zijn rijst te kunnen planten. Maar al
gauw achtte men het noodzakelijk dat in De West de Nederlandse taal en cultuur
alom gepropageerd en verbreid moesten worden. Dat was in Suriname gelukt,
waar al in 1876 de leerplicht was ingevoerd. Dat moest ook in de Kolonie
Curaçao lukken. Maar in de beide delen van De West was de taalsituatie totaal
anders. In het veeltalige Suriname was het Nederlands noodzakelijk als bindmiddel
tussen de verschillende bevolkingsgroepen, in de Antillen had het Papiamento
die functie al meer dan een eeuw.
De `holandisashon' mislukte dan ook, ondanks het drijven van de Nederlandse
Shell die in het tweede decennium van de eeuw een raffinaderij op Curagao
opende, en ondanks alle pogingen van de Nederlandse gouverneurs en de
Nederlandse ambtenaren.
Op Aruba, waar de Amerikaanse Lago Oil & Transport Company een
olieraffinaderij beheerde, werden vooral Engelstalige arbeiders aangetrokken en
heeft het Nederlands nooit veel invloed gehad. Het bestuur en de rechtspraak
vernederlandsten, de handel alleen in zoverre er connecties met het moederland
waren. Vooral het onderwijs met zijn Nederlandse leerkrachten werd zo volledig
Nederlands dat het lange tijd verboden was om zelfs op het schoolplein
Papiamento te gebruiken.
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De bekende auteur Cola Debrot vatte de poging tot vernederlandsing samen
in `Cultureel wantrouwen op Curagao', dat al verscheen in het tijdschrift Eldorado
in januari 1949 en opnieuw in 1985 in het eerste van zijn Verzameld Werk. Hij
zag dat de koloniale taal- en cultuurpolitiek probeerde
om de cultuur van een volk met een hoge beschaving over te planten op
een andere samenleving, die in een geheel andere fase verkeert. In dit
verband dus: de Europese cultuur met een Nederlandse tint op een
Caribische bevolking die voor minstens 90% uit mensen van Afrikaanse
afkomst bestaat (p. 26).
Dit proces van hollandisering vond met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
een abrupt einde toen de contacten met het moederland van de ene dag op de
andere volledig werden doorgesneden. Toen na de oorlog de zes eilanden
zelfbestuur kregen, werd het Papiamento het symbool van eigenheid en
autonomie. Het kreeg zijn decennialang ontzegde plaats in nagenoeg alle
sectoren van het openbare leven. Behalve in het onderwijs dat geheel
Nederlandstalig bleef, ook nadat de Nederlandse docenten meer en meer door
Antilliaanse vervangen werden.
Na de golf van holandisashon zien we vanaf de jaren vijftig en zestig een golf
van papiamentisashon opkomen. Dat uitte zich onder meer in een literatuur in
de eigen taal.
Het is paradoxaal dat juist in deze tijd ook juist de later zo bekend geworden
Antilliaanse auteurs als Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus
Arlon in het Nederlands gingen publiceren. Maar die literatuur droeg nauwelijks
bij tot beter begrip over en weer. In Van konehin tot pletter; van kapitalist tot
revolutionair. Het beeld van makambas [Nederlanders] in elf Antilliaanse romans' onderzocht Jos de Roo wat Curaçaose auteurs over de Nederlander
geschreven hebben. Hij besluit dit instructieve artikel, dat in 1991 in Drie
Curaçaose schrijvers in veelvoud; Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank
Martinus Arlon in Zutphen bij de Walburg Pers verscheen met:
Zo er al een standbeeld opgericht zou moeten worden voor een makambafiguur uit de Antilliaanse literatuur, dan zou het er eentje van een frater
moeten zijn. Het ontwerp van zo'n beeld dat de auteurs schetsen is als
volgt: Een stevige man in witte rokken met een rood bezweet hoofd, met
zijn rechterhand tilt hij zijn rok op om de bal een schuiver te geven, zijn
linkerhand houdt hij een beetje opgeheven, waardoor de rossige haartjes
op zijn pols zijn te zien; de hand is klaar om de eerste maten van het
Wilhelmus te slaan. En vooral: het beeld moet worden geplaatst op een
groot, leeg plein (p. 87).
Met de grote opstand en brand van Willemstad op `dertig mei 1969' ontlaadde
zich het gevoel van volksonmacht om het heft volledig in eigen hand te kunnen
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nemen. Het gevolg was een versterkte positie van het Papiamento, dat vanaf de
jaren zeventig van het Nederlands opnieuw een volledig vreemde taal zou
maken. Waar in Suriname zich het Surinaams-Nederlands tot een geheel eigen
variant van het Noordzee-Nederlands ontwikkelde, kende het Nederlands van de
Antillen wel enige `afwijkingen' maar die rechtvaardigen niet om van AntilliaansNederlands te spreken.
Nederland dekoloniseerde. Na met moeite en strijd van Indonesië en NieuwGuinea afscheid genomen te hebben, en vooral na de stakingen van februari
1969 in Suriname en `dertig mei 1969' in Willemstad, wilde de Nederlandse
regering graag zo gauw mogelijk van `de laatste resten tropisch Nederland'
bevrijd zijn. De onafhankelijkheid zou eventueel zelfs per luchtpost worden
opgestuurd, aldus een onparlementair Nederlands parlementslid.
Met het oog op die naderende zelfstandigheid liet Nederland zich niet veel
gelegen liggen aan de Nederlandse taal en cultuur. Suriname werd inderdaad na
een grote staking in 1973 erf de daarop volgende verkiezingen die een
regeringswisseling tot gevolg hadden, op 25 november 1975 onafhankelijk. Dat
de Antillen spoedig zouden volgen, was de verwachting aan beide zijden van de
oceaan. Maar de Surinaamse staatsgreep in februari 1980 en het daarop
volgende militaire bewind met zijn 8 december-moorden en de burgeroorlog
maakten de zes eilanden zo kopschuw dat ze het algemeen aanvaarde zelfbeschikkingsrecht uit gingen leggen als een recht om in het koninkrijk te blijven.
Geo-politieke invloed vanuit Washington en Caracas deed Nederland
noodgedwongen akkoord gaan.
Intussen kreeg Aruba, na een strijd tegen de `Curacaose hegemonie', die
meer dan zestig jaar met ups en downs gevoerd was, per 1 januari 1986 zijn
`status aparte' als zelfstandig land binnen het koninkrijk. De daaraan gekoppelde
voorwaarde van onafhankelijkheid per 1 januari 1996 is inmiddels geschrapt.
De Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland hebben besloten om voorlopig
gedrieën bij elkaar in het Koninkrijk der Nederlanden te blijven. Ieder land is
bevoegd zijn eigen binnenlandse zaken op te lossen. Daarnaast beslist de
koninkrijksregering, waarin ook twee Gevolmachtigde Ministers van de Antillen
en Aruba zitting hebben, over zaken die het hele Rijk aangaan. Maar dat is
natuurlijk `groot geld tegen klein geld' om de titel van een boek door Albert
Helman en Jos de Roo te lenen die deze in hun studie over De voorgeschiedenis
van de Sticusa gebruikten en waarin ze de culturele relaties tussen Nederland en
de Antillen karakteriseerden.
Met de keuze voor het ene gezamenlijke koninkrijk werd de Nederlandse
bemoeienis met Aruba en de Nederlandse Antillen steeds groter. Nederland
begon zijn eigen maatstaven ook aan de Arubaans-Antilliaanse politici op te
leggen. Er wordt controle uitgeoefend op behoorlijk bestuur, er wordt een
kustwacht ter bestrijding van het internationale drugsverkeer door het Caraïbische
gebied geïnstalleerd, er wordt een uitleveringsverdrag van kracht, een meldpunt
ongebruikelijke transacties tegen eventueel witwaspraktijken van drugsgelden
enzovoorts. Het lijkt dat de Caraibische delen van het koninkrijk stevig aan
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autonomie inboeten - zoals ook Nederland in de Europese pas moet lopen. Het
in oktober 1996 verschenen rapport van de Commissie De Ruiter, `met alle
respect' over de verhouding politie en justitie getuigt er andermaal van dat
Nederland zijn verantwoordelijkheid inzake behoorlijk bestuur serieus neemt.
Dat heeft de laatste tijd ook weer gevolgen voor het Nederlands dat door
Nederland als koninkrijkstaal gepropageerd wordt. De Antillen en Aruba voerden
in 1968 de mammoetwet voor het voortgezet onderwijs in en volgen nu de
basisvorming en tweede-fasestructuur ook weer in grote lijnen. De meerderheid
van onze studenten vertrekt immers voor een vorm van hoger of wetenschappelijk
onderwijs naar een Nederlandse hogeschool of universiteit. Op het Instituto
Pedagogico Arubano (de Arubaanse pedagogische academie) en de Universiteit
van Aruba studeert nog steeds niet meer dan een minderheid van de
schoolverlaters van het havo en vwo.
Ook van Arubaans-Antilliaanse zijde worden de contacten versterkt. De
Nederlandse Antillen en Aruba namen beide keren deel aan de in 1991 en
1994 in Brussel gehouden, door de Vlaamse Raad georganiseerde colloquia
over het `Nederlands in de wereld' en het `Nederlands en de media' . Beide
landen hebben inmiddels besloten in elk geval de komende drie jaren met de
Nederlandse Taalunie door middel van een raamwerk te gaan samenwerken. Er
staan projecten op het gebied van taalonderwijs, vertalingen, uitwisseling van
deskundigheid en onderzoek naar het Nederlands in het Caraibische gebied op
het programma. Sedert 1992 organiseert de Stichting NANA (Nederlandse
Antillen, Nederland, Aruba) Nederlandse boek- en filmfestivals die gekoppeld
worden aan de thema's van de Nederlandse (kinder)boekenweken, om het lezen
in het onderwijs en daarbuiten te bevorderen. Voorlopig zal het Nederlands nog
een belangrijke rol in het Arubaanse onderwijs blijven vervullen. Het te Willemstad
op 5 maart 1996 door de drie Ministers van Onderwijs uit alle drie delen van het
Koninkrijk getekende Protocol van samenwerking op het gebied van Onderwijs
tussen Aruba, Nederland en de Nederlandse Antillen meldt ten aanzien van
de onderwijstalen:
Beide landen [de Nederlandse Antillen en Aruba] kiezen in de huidige
omstandigheden voor het handhaven van het Nederlands als instructietaal
in het voortgezet onderwijs. (...) De keuze voor het gebruik van het
Nederlands in het voortgezet onderwijs stelt hoge eisen aan het
taalonderwijs in het funderend onderwijs op de Nederlandse Antillen en
Aruba. Dat betekent dat aan de beheersing van het Nederlands bijzondere
eisen gesteld worden in vergelijking met de beheersing van andere
vreemde talen. Naast de verdere uitbreiding van de moedertalen, zal in
het funderend onderwijs dan ook grote aandacht worden besteed aan het
leren van het Nederlands, op een zodanig niveau dat aansluiting op het
voortgezet onderwijs in het Nederlands mogelijk is (p. 5-6).
Het Nederlandse bedrijfsleven en allerlei Nederlandse entrepreneurs hebben de
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Nederlands-Caraibische eilanden ontdekt als een plaats om zaken te doen.
Steeds meer Nederlandse toeristen weten de weg te vinden naar de prachtige
stranden en baaien waar het altijd waait, waar het altijd heerlijk warm is en waar
de zon altijd schijnt - o, eeuwig eldorado!
Anderzijds hebben een kleine honderdduizend Antillianen en Arubanen de
weg naar de vleespotten gevonden. Samen tellen de zes eilanden een bevolking
van iets meer dan driehonderdduizend mensen, maar wekelijks vliegt de KLM
bijna dertig keer met volle vliegtuigen op en neer. De persoonlijke contacten zijn
intensief en iedereen heeft wel een familielid aan de andere kant van de Oceaan.
In de dekolonisatie-decennia werd er algemeen gediscussieerd over een
onafhankelijkheid die eerst politiek verwezenlijkt moest zijn, wilde ze een
economische en ten slotte op de lange duur een culturele component krijgen.
Tegenwoordig is die trits eerder omgekeerd en lijkt de culturele zelfstandigheid
gemakkelijker te bereiken, terwijl de politieke niet meer wordt nagestreefd. Dit is
de relatie tussen de koninkrijkspartners.
Mijn positie als Nederlandse docent Nederlands is daarin een heel speciale.
Nederlands is immers slechts een minderheidstaal, gelet op het aantal moedertaalsprekers in de Antillen en Aruba, èn tegelijkertijd een zeer dominante taal
waar men voorlopig niet buiten kan, maar waaraan het odium van de koloniale
tijden nog volledig kleeft. De diglossie tussen Papiamento en Nederlands is nog
steeds niet volledig opgelost. Op zijn gunstigst en nuchter gezien is het Nederlands
een noodzakelijk kwaad dat men nu en dan in zijn werksituatie nodig heeft en
waarmee men naar Nederland kan voor een vorm van hoger of wetenschappelijk
onderwijs. Een in 1995 verschenen doctoraalscriptie van Regine BoekhoudtCroes over Multilingualismo i Ensenansa: Language needs in Aruban Éducation meldt dan ook dat de Arubaan zich van de vier op het eiland gebruikte talen
met het Nederlands het minst verwant voelt.
De Nederlander springt met dit soort gevoeligheden in Antilliaans-Arubaanse
ogen nog wel eens wat al te onvoorzichtig of zelfs ruw om. Het is zoals gezegd
`groot geld tegen klein geld', waarover de Nederlandse politicus als financier van
onderwijsvernieuwingsprojecten recht voor zijn raap opmerkt: wie betaalt, bepaalt.
Voorlopig `word je er nog op afgerekend' als je het Nederlands hier niet
voldoende beheerst. Het is niet toevallig dat de in deze laatste alinea geciteerde
metaforen alle aan de handel ontleend zijn. De Nederlander blijft koopman en
handelaar - ook tegenover zijn gelijkwaardige partners in dat ene koninkrijk.
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De neerlandici gaan digitaal!
't Gaat alleen wat traag allemaal...(l)
Theo Meder (P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam)
De eerste ontwikkelingen
Eind jaren tachtig had Ben Salemans, een neerlandicus werkzaam aan het
Universitair Rekencentrum van de KU Nijmegen, een vooruitziende blik. Hij zag
de voordelen van digitale literaire tekstedities ten behoeve van het onderwijs en
het onderzoek. Zijn subsidie-aanvraag in 1991 voor een op te richten
ComputerCentrum Teksten voor Neerlandistiek (CCTN) verdween bij de Stichting
Literatuurwetenschap van NWO evenwel in een la. Naar de redenen waarom
het van de zijde van NWO stil bleef, kan men raden. Ten eerste zal de aanvraag
`te vroeg' gekomen zijn. Wat Salemans op zijn klompen voelde aankomen - de
vlucht die de elektronische gegevensuitwisseling weldra zou gaan nemen - was
nog mijlenver uit het blikveld van de bestuurders verwijderd. Ten tweede kan
NWO geschrokken zijn van de omvang van de gevraagde investeringssubsidie
die nodig was om een volwaardig tekstencentrum op poten te zetten. Ook een
derde overweging van de zijde van NWO is denkbaar: een centrum voor digitale
teksten moet er weliswaar in de toekomst komen, maar dan bestierd vanuit een
bestaand instituut met een hooggeleerde roerganger.
Het vuur is bij Ben Salemans wel blijven branden, maar in de tussentijd heeft
hij zijn elektronische activiteiten voor de buitenwereld beperkt tot het beheren
van het digitale tijdschrift Neder-L. Een initiatief overigens dat blijkens de
reacties bij neerlandici extra muros goed valt. Dankzij Neder-L hebben zij het
gevoel enigszins bij de ontwikkelingen in Nederland betrokken te blijven, en
worden zij in staat gesteld om Nederlandse collega's hun vragen voor te leggen
op het terrein van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur. Voor wie
het nog niet weet: iedereen die beschikt over een e-mail adres kan zich gratis
abonneren op Neder-L. Men stuurt een bericht naar het volgende adres:
listserv@nic. surfnet. nl
Het bericht dat men stuurt, bevat louter de volgende mededeling:
SUB NEDER-L voornaam achternaam

(1) Deze tekst is in ingekorte vorm en enigszins aangepast uitgesproken als lezing op de
studiedag van de STDH (Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora) op
7 juni 1996 op de Fryske Akademy te Leeuwarden. Voor hun commentaar op een
eerdere versie van dit artikel dank ik Dirk Geirnaert (RUL), Willem Kuiper (UvA, PJMI),
Marc van Oostendorp, Ben Salemans (KUN) en Hans Voorbij (RUU).
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Wie eenmaal op deze wijze geabonneerd is, krijgt iedere maand drie tot vier
maal een aflevering van Neder-L in zijn elektronische mailbox. Daarin staan dan
aankondigingen van congressen en lezingen, en wordt men geattendeerd op de
verschijning van belangrijke neerlandistieke bundels. Ook vacatures (met name
buiten Nederland) staan er in. Soms wordt Neder-L gebruikt voor een taalkundige
enquête. Verder bevat het tijdschrift columns op het gebied van de moderne
taalkunde, en de letterkunde uit de middeleeuwen en renaissance. Elke laatste
aflevering van de maand bevat Neder-L een inhoudsoverzicht van alle belangrijke
neerlandistieke tijdschriften. Toegang tot Neder-L via het World Wide Web
verkrijgt men via het volgende adres:
http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html
Maar ik dwaal af. Ruim een jaar na de aanvraag van Salemans wordt er een
Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek geformeerd, waarin hij zelf
geen zitting heeft. Op verzoek van de Stichting Literatuurwetenschap van NWO
moet deze taakgroep gaan onderzoeken of er onder neerlandici überhaupt
behoefte bestaat aan digitalisering van literair-historisch tekstmateriaal. In deze
Taakgroep hebben zitting: P.Th. van Reenen, Hans Voorbij, P.G.J. van
Sterkenburg, W. van den Berg en Jo Reynaert. In het najaar van 1992 wordt
een proef-enquête opgesteld en verzonden aan enkele prominenten uit de
neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen. Voorzover er gereageerd wordt op
de enquête, blijken de vooraanstaande vakgenoten tamelijk terughoudend.
Enkele leden van de Taakgroep maken ook deel uit van de Stichting
Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH). Zij hadden allicht
positievere resultaten verwacht, net als de overige leden van de taakgroep
trouwens. De Taakgroep besluit derhalve om nog een poging te wagen, en
daarbij iemand in te schakelen die wat meer tijd kan vrijmaken voor het enquêteen inventariseerwerk. Voor de periode september-december 1993 werd ik
daarvoor aangesteld (voor 1 dag in de week). Ik heb mijn best gedaan om een
bredere kring van vakgenoten aan te spreken via oproepen in vaktijdschriften,
persoonlijke brieven, bezoekjes en telefoontjes. Deze inventarisatieronde levert
de aanmelding van tamelijk veel elektronisch tekstmateriaal op (ook uit het
buitenland), alsmede de nodige adhesie-betuigingen. Vooraleer nader in te gaan
op de resultaten van de inventarisatie, wil ik eerst even stilstaan bij het belang
van de digitalisering van Nederlands tekstmateriaal.
Het nut van digitaliseren
Stel nu eens dat je je als onderzoeker afvraagt: bestaat er hoofse liefde in de
Middelnederlandse Arturromans? Dit lijkt op het eerste gezicht een onzinnige
vraag: natuurlijk bestaat die hoofse liefde! Maar pas op: het begrip 'hoof se
liefde' (amou r cou rtois) is pas in ide 19e eeuw geïntroduceerd door de romanist
Gaston Paris. In de middeleeuwen spreekt men wel van fin ' amors of rechte
minne, maar - zo wordt tegenwoordig verondersteld - een begrippenpaar als
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amor cortois of hovesche minne komt in de middeleeuwse letterkunde helemaal
niet voor. Scherp gesteld kan men nu beweren: hoofse liefde is een modern
construct, geen middeleeuws concept. Wie voor de Middelnederlandse
Arturromans de proef op de som wil nemen, en zijn materiaal voor het gemak
nog even inperkt tot de Roman van Walewein, de Ferguut en de Lancelotcompilatie, die mag toch wel de nodige weken voor intensief leeswerk ui tt rekken.
Op het gevaar af dat de bestaande stelling alleen maar bevestigd wordt. Ik heb
het klusje in pakweg een uur kunnen klaren omdat er digitale versies van de
genoemde literaire werken bestaan. Een programma als AskSam is in staat om
teksten te doorzoeken op woordcombinaties en staat bovendien het formuleren
van zogenaamde wildcards toe. Met dit laatste ondervangt men (een deel van) de
problemen met spellingvarianten. Tot mijn niet geringe verbazing leverde het
zoekresultaat een heus geval van hoofse liefde op. In de Roman van Lancelot,
die deel uitmaakt van de Lancelot-compilatie, probeert een ridder een zekere
jonkvrouw te versieren. De jonkvrouw zegt dat zij haar liefde wil reserveren voor
een andere ridder, die haar serieus bemint en niet uit is op een vluchtig
avontuurtje:
Want hi soect mi te minnen allene
Bi hovesscer minnen ende bi rene
Ende alle die mijns vanden
Van minnen begeren mire scanden.

[cursivering van mij, TM]
(vs.7269-7272)

De jonkvrouw maakt de ridder er aldus fijntjes op attent dat hij liefde en lust met
elkaar verwart. Er kan dus niet langer beweerd worden dat het begrip `hoofse
liefde' in de Middelnederlandse letterkunde helemaal niet voorkomt. Het snelle
zoekresultaat danken we aan de computer en de software. De bredere interpretatie
van de resultaten - de visie op hoofsheid en liefde in de Middelnederlandse
letterkunde - blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
Het ligt niet in mijn bedoeling om het belang van digitalisering op te hangen
aan één voorbeeld. Ik wilde slechts een concrete mogelijkheid naar voren halen.
Over het globale belang valt veel meer te zeggen. Heel in het algemeen zou men
kunnen stellen dat de digitalisering van ons literair-historisch tekstmateriaal een
bijdrage levert aan het behoud van ons culturele erfgoed, en dat de digitalisering
de bereikbaarheid van teksten ten minste op peil houdt en op den duur zelfs
vergroot. Immers, de grote 19e-eeuwse tekstedities staan momenteel in onze
bibliotheken te verzuren en te verkruimelen (en digitaliseren is naar verluidt
goedkoper dan ontzuren). Papieren tekstedities van vóór 1880 worden
bijvoorbeeld, omwille van het behoud, in de Leidse universiteitsbibliotheek al
niet meer uitgeleend. De moderne tekstedities die op leeslijsten prijken, zijn
daarentegen te vaak uitgeleend of worden vermist (begrijp: zijn gestolen). Voorts
zien veel uitgevers vandaag de dag geen brood meer in het uitgeven van een
reeks literair-historische tekstedities: de investeringen zijn groot, de oplagen en
winstmarges klein. De wat oudere tekstedities zijn antiquarisch nog wel sporadisch
te verkrijgen, maar de smalle beurs van studenten, aio's en oio's staat een
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opbouw van een handbibliotheek via het antiquariaat in de weg. Wie kan zich
zomaar de aanschaf van de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant
veroorloven? Niettemin is het een werk van grote historiografische en culturele
importantie. Niet zelden hebben neerlandici extra muros te kampen met beperkte
budgetten, een paar plankjes boeken en een mager aankoopbeleid. Zou het dan
niet mooi zijn als in plaats van dure papieren tekstedities ten minste beschikt kan
worden over goedkope (of zelfs gratis) digitale edities? Hoe praktisch zou het
voor docenten waar ook ter wereld niet zijn om, bij gebrek aan de Verzamelde
Werken, een passage uit de digitale Vondel of Multatuli uit de printer te kunnen
laten rollen om dit hun studenten en leerlingen ter lezing te kunnen voorleggen?
En dan zijn er ook nog altijd literaire teksten waar helemaal geen tekstedities van
bestaan (lang niet alle Middelnederlandse teksten zijn ooit uitgegeven), maar
waarvan studenten en onderzoekers wel digitale afschriften hebben gemaakt.
Waarom moeten die teksten in laden en diskettebakken verdwijnen, als ze ook
digitaal gedistribueerd zouden kunnen worden? Om een voorbeeld te geven:
welke neerlandicus is vertrouwd met het etiquetteboekje Goede manierlijcke
seden, uitgegeven door Steven Mierdmans te Antwerpen in 1546, dat thans
bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek van Gent (Gent UB RES 821)? Van
het boekje bestaat geen teksteditie, maar wel een digitaal diplomatisch afschrift.
Is dat boekje cultuur-historisch gezien dan zo belangrijk, kan men vragen. En het
antwoord is: eigenlijk wel, want het is de eerste volkstalige bewerking van
Erasmus' De civilitate morum puerilium in de Lage Landen.
Deze overwegingen om te gaan digitaliseren en elektronisch te gaan
verspreiden klinken ideologisch heel correct, maar omschrijven voor wetenschappers niet eens het voornaamste doel ervan. Het bijeenbrengen van een
groot corpus digitaal tekstmateriaal dient bovenal allerlei vormen van linguïstisch,
literair en cultuur-historisch wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en te
vergemakkelijken. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat bijvoorbeeld de
beginnende student voor studiedoeleinden in veel gevallen nog steeds beter af
zal zijn met papieren (kritische) tekstedities (met inleiding, commentaar en
annotaties) dan met digitale (diplomatische) edities.
Op het terrein van bijvoorbeeld de Middelnederlandse letter- en taalkunde
zou een groot digitaal tekstcorpus in combinatie met deugdelijke software onder
meer de volgende onderzoeksmogelijkheden bieden:
1. Zoeken op woorden of onderwerpen (bijv. in welke context hanteren
middeleeuwse auteurs het woord `hovesch'? Het antwoord op een
dergelijke vraag zou ons veel inzicht verschaffen in de semantische
contouren van het begrip hoofsheid, en in de sociologische contouren
van de hoofse cultuur)
2. Zoeken op woordcombinaties (bijv. wat is de frequentie van de
beeldspraak waarin `Maria' met een `roos' wordt vergeleken?)
3. Onderzoek naar het poëticale register van dichters (bijv. welke
sleutelbegrippen vallen er te onderkennen in de profane minnelyriek?)
4. Onderzoek naar enkel of dubbel auteurschap (kan men aan de hand
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

van persoonlijk woordgebruik uitmaken of een tekst door één of
twee auteurs is geschreven?)
Opbouwen van registers op persoonsnamen en toponiemen,
waardoor men bijvoorbeeld duistere of gecorrumpeerde namen of
toponiemen kan duiden, of intertekstuele beïnvloedingen op het
spoor kan komen.
Onderzoek naar intertekstualiteit. Het gebeurt met een zekere
regelmaat dat bepaalde Middelnederlandse versregels bij de filoloog
een belletje doen rinkelen. Maar waar heeft hij die verzen eerder
gelezen? Door gerichte zoekopdrachten kan hij ontleningen opsporen
(en daardoor soms weer een bepaald werk preciezer dateren).
Rijmonderzoek. Is er door de eeuwen heen sprake van een ontwikkeling in de rijmtechniek? Vallen bepaalde auteurs te identificeren
op grond van specifieke rijmcombinaties? Welke rijmparen staan de
dichter ter beschikking? Deze laatste vraag kan een hulpmiddel zijn
bij de reconstructie van geschonden fragmenten.
Dialectologisch onderzoek (omwille van zichzelf, maar bijv. ook ter
lokalisering van auteur of kopiist).
Semantisch onderzoek (bijv. naar de betekenisontwikkeling van een
bepaald woord in de loop der tijd).
Stilistisch/communicatief onderzoek (bijv. keert de Duitse kleuring
van bepaalde Middelnederlandse teksten ook terug op grammaticaal
niveau middels lidwoorden met typisch Hoogduitse naamvallen?)
Morfologisch onderzoek (bijv. naar de productiviteit van bepaalde
pre- of suffixen)
Fonologisch onderzoek (bijv. naar het `gedrag' van de schwa in 17eeeuwse teksten)
Grammaticaal onderzoek (bijv. naar de frequentie van dubbele
ontkenningen in het Middelnederlands)
Syntactisch onderzoek (bijv. naar het verschijnsel van incongruentie
in het Middelnederlands)

Benadrukt moet worden dat vele van de bovenstaande onderzoeksvragen n u
reeds met de bestaande software (AskSam, Tact, Condex) te beantwoorden
zijn. En er zijn ongetwijfeld nog meer onderzoeksmogelijkheden denkbaar. Het
is dan ook van belang dat onderzoekers zich op de diverse mogelijkheden gaan
bezinnen. Welke vragen willen zij aan teksten stellen, en dient daarvoor software
te worden ontwikkeld? Men kan hier bijvoorbeeld denken aan stamboomonderzoek: kan men de onderlinge samenhang van tekstversies door een
computerprogramma in kaart laten brengen? Ben Salemans is bezig een
proefschrift over dit onderwerp te voltooien.
Bovenstaande opsomming van onderzoeksmogelijkheden mag overigens
niet de indruk wekken dat al deze vormen van onderzoek zonder de computer
volkomen ondenkbaar zouden zijn. Het onderzoek kan wel degelijk ook handmatig
geschieden, maar is dan vele malen arbeidsintensiever, bepaald tijdrovender,
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waarschijnlijk kleinschaliger en wellicht ook net iets minder nauwkeurig. Het
gemak waarmee de onderzoeker echter via de computer kan zoeken, zal hem
niet alleen tijd besparen, maar ook uitnodigen nieuwe zoekmogelijkheden te
proberen, die door de omvang en diversiteit van het materiaal tot verrassende
resultaten kunnen leiden.
De inventarisatie (september -december 1993)
Zoals gezegd wierpen bezoekjes, persoonlijke brieven, telefoontjes en oproepen
in verschillende tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek hun vruchten
af. Telkens werd de neerlandici een drietal vragen voorgelegd:
1. Beschikt U zelf over elektronische Nederlandse literatuur?
2. Kent U anderen die er mogelijk over beschikken?
3. Welke verlangens bestaan er ten aanzien van de automatisering van
literair tekstmateriaal?
De vragen 1 en 2 leverden in totaal zo'n 400 aanmeldingen van digitale literaire
teksten op, een hoeveelheid die boven verwachting was. Uit de inventarisatie
kwam naar voren dat de moderne letterkundigen over de minste elektronische
teksten beschikken, en daar naar hun zeggen ook het minst behoefte aan
hadden. De renaissancisten beschikken over een respectabele hoeveelheid digitale
teksten, maar het aantal wordt sterk bepaald door twee grote corpora: de
complete toneelwerken van Joost van den Vondel en het toneelrepertoire zoals
dat is opgetekend door de rederijkerskamer Trou Moet Blijcken. Linguïsten
beschikten ook over het nodige digitale materiaal, maar zij stellen vooral belang
in korte `samples' van een heleboel verschillende literaire en zakelijke teksten:
voor taalkundige vergelijkingen kunnen fragmenten vaak volstaan. De mediëvisten
bezitten veruit het meeste digitale materiaal en bij hen bleek ook de behoefte het
grootst aan distributie van digitale afschriften van teksten. Tot de digitale `topstukken' die nu reeds bestaan, behoren de teksten uit het Corpus Gysseling, de
Lancelot-compilatie (editie Jonckbloet), het complete werk van Jan van Ruusbroec
en dat van Hadewijch. Maar ook juist de afschriften van tamelijk onbekende en
meestal onuitgegeven Middelnederlandse teksten maken de inventarislijst zeker
zo interessant.
Waar taalkundigen nog wel eens verlangens uitspreken naar taalkundige
codering van het tekstmateriaal, stellen de letterkundigen vrij bescheiden eisen.
Afgezien van het feit dat het digitale afschrift uiteraard betrouwbaar moet zijn, is
hun belangrijkste wens dat bepaalde teksten beschikbaar komen, desnoods als
platte tekst. Zodat er met een tekstverwerkingsprogramma als WordPerfect in
gezocht en gebladerd kan worden. Het verlangde tekstmateriaal bestrijkt zowel
de canon (Jacob van Maerlant, P.C. Hooft, Bilderdijk, Multatuli) als de periferie
van het letterkundige leven (volksboekjes, historiografische werkjes,
bijbelvertalingen, dagboeken, reisjournalen).
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TAEL: TekstArchief voor Elektronische Le tt erkunde
Het enthousiasme vanuit `het veld' voor een initiatief als een digitaal
tekstencentrum zette de Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek
ertoe aan om de plannen nader te gaan uitwerken. In de maanden januari en
februari 1994 heb ik op verzoek van de Taakgroep onderzocht welke stappen er
verder gezet kunnen en moeten worden. Tegelijkertijd is er een eerste
inzamelingsronde gehouden: bezitters van elektronische teksten ontvingen het
verzoek om hun diskettes op te sturen.
Het tekstencentrum, dat als werktitel TAEL (TekstArchief voor Elektronische
Letterkunde) heeft meegekregen, zou moeten zorgen voor inzameling,
standaardisering, productie en distributie van digitale teksten. Het tekstencentrum
zou liefst ondergebracht moeten worden bij een solide wetenschappelijk instituut
dat over de benodigde faciliteiten beschikt. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (Leiden), het Constantijn Huygens
Instituut (Den Haag) of het P.J. Meertens-Instituut (Amsterdam).
Hoe moet het tekstencentrum aan digitale teksten komen? In de eerste
plaats door in te zamelen wat er al is. De praktijk heeft uitgewezen dat er
vervolgens rijp en groen binnenkomt. De kwaliteit varieert van perfecte
diplomatische afschriften tot slordige overtiksels waarin soms hele tekstblokken
weggevallen zijn. Het is de taak van het tekstencentrum om de edities te
corrigeren en te standaardiseren. Dat laatste betekent dat de teksten steeds in
hetzelfde tekstverwerkingsformaat moeten worden weggeschreven (bijv. WP
5.1) en dat de regel- en foliumnummering steeds volgens dezelfde principes
moet verlopen. Verder moet aan de teksten een label worden toegekend, waarin
de basisgegevens over de tekst staan opgenomen: wie is de auteur en wat is de
titel van de tekst? Is de tekst volledig? Wat is de status van de tekst (bijv. klasse A
= diplomatisch, klasse B = kritisch)? Wat is de bron van de digitale uitgave? Wie
heeft de digitale file gemaakt? Berust er op de tekst copyright of een embargo?
Een digitale tekstuitgave kan een embargo bevatten indien een onderzoeker
eerst (over) de tekst op papier wil publiceren.
Ten tweede moet het tekstencentrum zelf digitale teksten gaan maken. Bij
moderne tekstedities met een goed leesbare drukletter is de techniek van
scannen en Optical Character Recognition (OCR) het meest praktisch. Men
laat de computer de tekst als het ware zelf inlezen en digitaliseren. Bij oudere
tekstedities laat de OCR-software het nog te vaak afweten - het overtypen van
de tekst gaat dan bijna net zo snel. Er is nog een derde methode denkbaar
waarbij het tekstencentrum een coördinerende rol kan spelen. Men zou
bijvoorbeeld een Deltaplan voor Digitale Tekstedities (DDT) in het leven kunnen
roepen: een werkgroep van vakspecialisten die er gezamenlijk baat bij hebben
dat een bepaalde tekst gedigitaliseerd wordt. Ieder lid van de werkgroep zou dan
een deeltje van de tekst kunnen digitaliseren en via e-mail kunnen versturen. Op
het tekstencentrum worden dan de delen tot één geheel gesmeed. Deze laatste
twee mogelijkheden zouden benut moeten worden om de evidente lacunes in
het digitale materiaal te dichten. Om de Middelnederlandse letterkunde nog
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maar eens als voorbeeld te nemen: de digitale Lancelot-compilatie, Ruusbroec
en Hadewijch bestaan reeds, maar van een digitale Maerlant kan nog nauwelijks
gesproken worden. Toch zou het een beetje vreemd zijn als er een cd-rom met
Middelnederlandse teksten zou gaan verschijnen, waar de Spiegel Historiael
niet opstaat.
Het is althans in Nederland ondoenlijk om een dergelijke tekst te laten
digitaliseren door derden: het is gebleken dat (semi-)commerciële productiebedrijven hiervoor astronomische bedragen rekenen. Het is ook zeer de vraag of
het tekstencentrum het zich kan veroorloven om de aanmaak van cd-roms of de
productie van professionele zoeksoftware aan commerciële bedrijven over te
laten. Tenzij het tekstencentrum plots ruime budgetten toebemeten zou krijgen,
zou het er toch vooralsnog op neerkomen dat de meeste activiteiten `binnenshuis',
of eventueel in samenwerking met andere universitaire faciliteiten, zullen moeten
geschieden. Voor wat betreft de software, zal men zich dan (voorlopig) tevreden
moeten stellen met pakketten als Tact, Condex en AskSam.
Het tekstencentrum zal verder zorg moeten dragen voor de distributie van
teksten. Het is niet de bedoeling dat het centrum als een kloek op haar digitale
teksten gaat zitten, maar dat de buitenwereld volop kan profiteren van de
verzamelde collectie. De meest eenvoudige vorm van distributie zou het verzenden
van diskettes kunnen zijn (tegen een geringe vergoeding). Ook cd-roms zouden
in een later stadium te koop kunnen worden aangeboden. Maar ook in de
mogelijkheid van on line-distributie zou moeten worden voorzien. In 1994
dachten we nog aan een Bulletin Board of een server die te benaderen zou zijn
met bijvoorbeeld Gopher. Thans ligt het World Wide Web het meest in de rede.
Wie alles op het WWW aanbiedt, verprutst de markt voor zijn eigen cd -rom.
Hier kan echter het copyright een welkome rol spelen. Sommige teksten
kunnen niet gratis via het WWW worden aangeboden omdat het copyright van
bijvoorbeeld het Instituut voor Nederlandse Lexicologie of van het Constantijn
Huygens Instituut erop berust. Men denke bijvoorbeeld aan het Corpus Gysseling,
de Lantsloot vander Haghedochte of de Max Havelaar. Voor tekstuitgaven op
cd-rom kunnen evenwel contracten worden afgesloten waarop de auteursrechten juridisch geregeld worden.
Het auteursrecht kan ook belemmerend werken voor de productie en distributie
van digitale teksten. Op teksten van vóór 1900 - en hierop heeft de Taakgroep
zich geconcentreerd - berust doorgaans geen auteursrecht meer. Maar op
moderne edities van deze teksten rust wel auteursrecht, zodra er sprake is van
een creatieve inbreng door de editeur. Zelfs al gaat het het tekstencentrum in
eerste instantie louter om de platte (bijv. Middelnederlandse) tekst, dan nog heeft
de editeur een creatieve inbreng gehad, middels het aanbrengen van interpunctie
en tekstverbeteringen. Zo'n teksteditie is met de nieuwe Europese regelgeving
pas 70 jaar na de dood van de editeur vrij van auteursrecht. Bij recente
tekstedities moet het tekstencentrum dus in alle gevallen toestemming vragen
aan de editeur. Bij de inzameling is dat destijds al gebeurd: er is editeurs toen een
formulier toegezonden waarop zij konden invullen geen bezwaar te maken
tegen het gebruik van de digitale tekst, hetzij voor verspreiding op diskette of via
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een netwerk, hetzij ten behoeve van de cd-rom. Gelukkig maakten editeurs in de
praktijk meestal geen bezwaar. Grotere tegenwerking valt te verwachten van de
kant van de uitgevers. Alhoewel zij puur juridisch gezien veelal geen auteursrechten
op bijvoorbeeld Middelnederlandse tekstedities kunnen doen gelden, zullen zij dit
mogelijk toch proberen. Het is derhalve zaak om ofwel vooraf aan alle betrokken
uitgevers om toestemming te vragen, ofwel de editeurs te vragen een document
met een zogenaamde vrijwaringsclausule te tekenen. Wanneer er sprake is van
werkgevers-auteursrecht, dient de betrokken werkgever (universiteit, instituut)
om toestemming te worden gevraagd voor het gebruik van het tekstmateriaal.
Als het elektronisch publiceren van een moderne editie niet mogelijk blijkt, dan
moeten we ons tevredenstellen met een 19e-eeuwse teksteditie. Het tekstencentrum kan zelf overigens geen auteursrecht doen gelden op de verworven
elektronische teksten. Voor het corpus op de cd-rom mag het tekstencentrum
echter wel het zogenaamde verzamelauteursrecht claimen.
In de loop van februari 1994 heeft de Taakgroep een rapport bij NWO
ingediend. In het rapport deed de Taakgroep de aanbeveling om een
tekstencentrum op te richten, aangezien de behoefte vanuit `het veld' duidelijk
aanwezig was. In het rapport werden concrete plannen ontvouwd en begrotingen
gepresenteerd. De reactie van (destijds) de Stichting Literatuurwetenschap luidde
dat het plan mooi was, maar dat er geen geld voor was. De Nederlandse
hoogleraren uit de Taakgroep zijn vervolgens het plan nog gaan verdedigen bij
NWO en hebben bij het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen aangedrongen
op heroverweging van het negatieve oordeel. Voorlopig zonder resultaat.
Om nu te zeggen dat de afwijzing van NWO resulteerde in een golf van
verontwaardiging vanuit de neerlandistiek... nee. Zeker, toen ik- de resultaten
van de inventarisatie publiceerde in Neder-L en Dok u men taa 1 23 (1994) 1,
p.10-20, was men alom onder de indruk van de omvang. En vervolgens dronk
men een glas, deed een plas, en alles bleef zoals het was. Wel kreeg ik nog
regelmatig telefoontjes. Of ik nog behoefte had aan die en die digitale tekst? Het
antwoord was natuurlijk steevast ja. En of ik beschikte over die en die elektronische
tekst? Soms kon ik iemand daarmee gelukkig maken.
De enige die zich - althans openlijk - oprecht boos heeft gemaakt over de
reactie van NWO is Willem Kuiper. Hij maakte destijds geen deel uit van de
Taakgroep, maar hij is wel één van de neerlandici die op het terrein van digitale
teksten beslist verstand van zaken èn een uitgesproken mening heeft. Onder de
titel `Gebrek aan geld, of gebrek aan visie?' schreef hij in de april-aflevering van
Neder-L (herdrukt in de rubriek `Geel en Groen' van Dok umen taa 1 23 (1994)
2, p.69-74):
NWO doet niets met het uitgebrachte advies. "Geen geld" , zeggen ze.
"Geen visie", zeg ik. Natuurlijk is er geen geld, maar dat is niet
doorslaggevend. Ze snappen het gewoon niet.
[...]
Over een jaar of vijftig, pak hem beet honderd, zal men de introductie van
de computertechnologie in de alfawetenschappen vergelijken met de
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uitvinding van de boekdrukkunst zo'n 500 jaar geleden. Ook toen waren
er mensen die zich bewust waren van de mogelijkheden van dit nieuwe
medium, terwijl anderen het absoluut niet zagen zitten.
Allemaal digitaal
De digitalisering van de Nederlandse samenleving is ondertussen in een
stroomversnelling geraakt. Was het Internet met zijn e-mail, File Transfer (FTP),
Gopher en Telnet tot voor kort nog het jachtterrein voor computerfreaks, met
de komst van het World Wide Web en de grafische, gebruiksvriendelijke WWWbrowsers kan iedereen op het Net surfen. Een oproep tot digitalisering klinkt nu
al bijna oubollig. Zeker nu vanuit de politiek het signaal heeft geklonken dat we
moeten participeren in de digitale snelweg. Wij blijken dan in Nederland weliswaar
niet in staat om een nationale vliegtuigindustrie te kunnen handhaven, maar als
we willen concurreren in de moderne informatie-technologie, dan moeten we
nu de handen uit de mouwen steken. En geld investeren. Ook waar het kunst en
cultuur betreft. De Australische Aborigines zijn ons in dit opzicht een slag voor:
zij zitten al op het World Wide Web met informatie, teksten, muziek, afbeeldingen
en videoclips waarin zij hun kunst en cultuur aan de wereld uitdragen.
Maar nu wil iedereen in Nederland digitaal. De klassici (en renaissancisten)
zijn inmiddels gezegend met cd-roms waarop de klassieke Griekse en Latijnse
teksten raadpleegbaar en bevraagbaar zijn (resp. Ibycus en Pandora). Iedere
zichzelf respecterende universiteit beschikt over homepages op het WWW. Elk
belangrijk instituut begint zijn diensten aan te bieden op Internet. Elke grote
bibliotheek maakt thans zijn catalogi op afstand digitaal raadpleegbaar. In
vergelijking met landen als de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Duitsland
hebben we wel een achterstand opgelopen. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar de
digitale verzamelde werken van Shakespeare of Chaucer, of naar iets minder
gebruikelijks als de Edda, die heeft de mogelijkheid om ze op verschillende sites
(in tekstformaten naar keuze) gratis te kopiëren. Persoonlijk heb ik momenteel
veel gemak van het werk dat in Duitsland voor het Gutenberg-project wordt
verricht en waar talloze sprookjes in het Duits digitaal beschikbaar worden
gemaakt. Voor wie er eens een kijkje wil nemen:
http ://www.abc.de/gutenb/gutenb.htm
http: //gutenberg.informatik.uni - hamburg.de/gutenb/home.htm
En wie een indruk wil krijgen hoe een elektronische tekstbibliotheek er uit kan
zien, en welke onderzoeksmogelijkheden er zijn, die beveel ik aan om ook eens
een kijkje te nemen op de volgende adressen:
The University of Virginia Text Library
Books On-Line
19th-century German Literature
Center for Electronic Texts in the Humanities
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http://etext.lib.virginia.edu/uvaonline.html
http://www.cs.cmu.edu/Web/booktitles.html
http://www.fln.vcu.edu/menu.html
http://www.ceth.rutgers.edu

Zoals gezegd wordt er in Nederland nu gewerkt aan de digitalisering van
informatie en teksten. Ook het instituut waar ik thans werkzaam ben, het P.J.
Meertens-Instituut te Amsterdam, koestert cd-rom en WWW-plannen. De
zogenaamde homepages zijn al gereed, maar het geheel is nog onder constructie,
zoals dat heet. Op de afdeling Volkskunde van het PJMI wordt volop gewerkt
aan digitale databases op het gebied van cultuur (kalenderfeesten, bedevaartsplaatsen, kostuumgeschiedenis, boedelinventarissen), muziek en literatuur. Zelf
werk ik met enkele medewerkers aan een Nederlandse Volksverhalenbank
waarin Nederlandse sprookjes, fabels, legenden, moppen, sagen en urban
legends uit heden en verleden worden opgeslagen en ontsloten. Men kan in
deze database zoeken op Aarne-Thompson-nummers, trefwoorden, namen van
vertellers, dialect, regio enzovoort. Complete teksten en repertoires kunnen
worden opgevraagd, er is achtergrondinformatie over de vertellers aanwezig, en
er kunnen soms ook digitale afbeeldingen en geluidsfragmenten worden
opgevraagd. Te zijner tijd zou het mogelijk moeten worden om deze databank
op afstand te raadplegen.
Ik keer nog even terug naar de inventarisatie van 1993 en de navolgende
inzameling. In de tussentijd heb ik van verschillende zijden aanbiedingen gehad
om het door mij ingezamelde digitale materiaal op servers te parkeren. De
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag heeft onder meer interesse getoond,
alsmede de Universiteitsbibliotheek van Leiden (meer in het bijzonder de BNM
en het OASE-project). Het op een server zetten van teksten is niet moeilijk.
Waar echter tijd, geld en energie in gestoken moet worden, is het actief blijven
verzamelen van elektronische teksten, het nieuw digitaliseren van teksten en
bovenal het corrigeren en standaardiseren van teksten.
Wat we nu zo graag zouden willen, is: een betaalbare cd-rom met Nederlandse
letterkunde, én een plek op het World Wide Web waar talloze teksten gratis
worden aangeboden. Als ik het goed zie, dienen zich momenteel dan twee
serieuze kandidaten aan. Ten eerste is daar het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie in Leiden. Directeur P.G.J. van Sterkenburg heeft reeds in een
vroeg stadium het belang van digitalisering ingezien. Het INL beschikt over de
faciliteiten, de expertise en de teksten die het oprichten van een Tekstencentrum
aldaar opportuun maken. Sinds de uitgave van het Woordenboek der Nederlandse
Taal op cd-rom heeft men daar ook daadwerkelijk ervaring met digitale publicaties.
Er bestaan reeds plannen voor een volgende cd-rom: het Middelnederlands
Woordenboek. En nu het ernaar uitziet dat NWO alsnog genegen is om geld in
het project te steken, heeft Dirk Geirnaert van het INL de draad voor de
oprichting van een Tekstencentrum weer opgenomen. Het zou mooi zijn als hij
erin zou slagen om (allereerst) een cd-rom te produceren met hoogwaardig
Middelnederlands tekstmateriaal, waarvan dan in elk geval het Corpus Gysseling
deel uitmaakt. Zodra dit plan daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, zullen ook
de reeds door mij ingezamelde elektronische teksten voor publicatie op deze cdrom bewerkt gaan worden.
Voordat er bij het INL een heus Tekstencentrum tot stand is gekomen, met
bijvoorbeeld een WWW-site, zal er nog wel wat tijd verstrijken. Op het Web
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heeft zich inmiddels een tweede, voortvarende kandidaat aangediend: het Laurens
Janszoon Coster-project van de neerlandicus Marc van Oostendorp. Voor wie er
eens een kijkje wil nemen, geef ik hier het adres:
http://www.dds.nl/–ljcoster/
Zoals al uit het adres valt op te maken, is het Coster-project ingebed in het
Amsterdamse initiatief van De Digitale Stad. Het project staat los van
universiteiten, bibliotheken en instituten. Het raadplegen en downloaden van
teksten is gratis (en de kans is aanzienlijk dat dat ook zo blijft). Het Costerproject is liefdewerk' (geen `oud papier'), en de kwaliteit van de geleverde
teksten is dus wisselend - het is bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk welke
papieren editie ten grondslag ligt aan de digitale editie, en dat is op zichzelf
jammer. Niettemin wordt er beslist aandacht besteed aan de presentatie van de
teksten, en heeft Marc van Oostendorp tenminste de durf getoond om eindelijk
eens een digitaal tekstenproject op het WWW van de grond te tillen. Op het
gebied van de Middelnederlandse letterkunde zijn bij het Coster-project (op het
moment dat ik dit schrijf) teksten te vinden als de Beatrijs, Jan van Beverley
(mooi vormgegeven met de houtsneden erbij en een literatuuropgave!), de
Elckerlyc, de Esmoreit, Lanceloet van Denemerken, Mariken van Nieumeghen
en Van den vos Reynaerde. Voor de renaissance zijn teksten van Bredero en
Vondel aanwezig, alsmede een mengelwerk aan Psalmberijmingen. De moderne
letterkunde wordt bediend met teksten van Nicolaas Beets (Camera Obscura),
Conrad Busken Huet, Herman Gorter, Herman Heijermans, Multatuli en A.C.W.
Staring. Verder is er nog een bloemlezing te vinden met gedichten van Anna
Bijns tot en met Paul van Ostaijen.
Ik zou het bepaald toejuichen als het INL betaalbare cd-roms (ca. f150,-) zou
gaan produceren met wetenschappelijk verantwoorde, diplomatische tekstedities
en bijpassende zoeksoftware ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Voor een breder publiek (studenten, scholieren, geïnteresseerde leken) zou het
L.J. Coster-project een functie kunnen vervullen met het op het WWW gratis
beschikbaar stellen van voornamelijk kritische tekstedities.

Van nu en straks
De digitalisering van de samenleving grijpt razendsnel om zich heen. We kunnen
al digitaal bankieren en pinnen, on line bibliotheekcatalogi raadplegen, digitaal
belastingaangifte doen, een treinreis of autorit plannen met een routeplanner,
elektronisch Bijbelpassages opzoeken, feiten naslaan in een encyclopedie of een
woordenboek raadplegen op cd-rom, een kwartaal aan Elseviers doorbladeren
op cd, op Teletekst kijken of een bepaald vliegtuig al geland is en of er files staan
naar Schiphol. We kunnen telefoonnummers opvragen met Videotex, televisie
kijken en naar de radio luisteren op de pc, software downloaden van Bulletin
Boards, een gesprekje voeren in een digitaal café, het NRC-Handelsblad van
het scherm lezen, een live-opname van de Rolling Stones beluisteren, virtuele
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musea bezoeken op het Internet, wetenschappelijke publicaties downloaden van
het World Wide Web, discussies voeren met collega's aan de andere kant van de
wereld via e-mail, discussielijsten en nieuwsgroepen ...
Deze ontwikkelingen vliegen sommige mensen naar de keel. Waar zal dat
eindigen? Kunnen we straks geen gewone boeken meer lezen? Om mensen niet
op de kast te jagen, zeg ik vaak dat bepaalde boeken (romans, gedichtenbundels
e.d.) nooit zullen verdwijnen. Maar het is toch eigenlijk uiterst verontrustend als
een hoogleraar als F.P. van Oostrom in de Leidse Dies-rede van 1994 de
verdediging van het boek op zich begint te nemen:
Maar dat aloude boek is als object niet van de vergankelijke orde van de
rekenliniaal of de carbidlamp, maar iets veel fundamentelers, veeleer op
het niveau van pakweg wiel of vuur. Die permanentie dankt het boek
natuurlijk aan zijn dikwijls onvergankelijke vorm als materieel object (een
middeleeuwse vinding, overigens), die het eenieder mogelijk maakt op elk
moment, in vrijwel elke context en lichaamshouding, kennis te nemen
van een boek naar eigen keuze - en niet te vergeten ook: dat boek op elk
gewenst moment weer dicht te slaan. (De waarde van het boek, Amsterdam 1994, p.25)
Wat bezielt Van Oostrom immers om het boek te verdedigen wanneer de
onvergankelijkheid ervan werkelijk evident is? Bij zo'n pleidooi zou je toch
haast gaan vrezen dat het aloude boek wel degelijk onder vuur ligt. En waar
komt het gevaar volgens Van Oostrom dan eigenlijk vandaan?
De plaats die boeken in ons land innemen, is nog nooit zo groot geweest
als nu, en mondiaal bezien haast zonder weerga; waarmee de Lage
Landen een traditie voortzetten van eeuwenoude hoog-geletterdheid - dat
allemaal in weerwil van de profetieën van waanwijze techneuten die
meenden dat met de invoer van de chip het boek op zijn retour zou
raken.
De vrees ligt in de formulering besloten. Wat staat er te gebeuren als de chip, in
plaats van twee decennia, ook eens pakweg vijf eeuwen de tijd krijgt om zich
waar te maken?
Over een tijdje komt de krant niet meer 's ochtends in de brievenbus vallen,
maar uit de printer rollen. Het is dan bovendien een krant op maat, waarbij
iemands persoonlijke voorkeur voor cultuur of economie of sport wordt
gehonoreerd. Van sommige Nederlandse kranten bestaan al digitale edities die
op het WWW gelezen kunnen worden, waarbij het Eindhovens Dagblad een
eervolle vermelding verdient:

http://www.dse.nlied/
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Maar... digitale boeken? Uitgever L.M. Verloren van Themaat ziet de markt voor
papieren wetenschappelijke studies in elk geval slinken en merkt vervolgens op:
Vooral de gewoonte om van een dissertatie ook meteen een handelseditie
te maken, kan niet in stand blijven: vanwege de explosieve groei van het
aantal promovendi en vanwege de krimpende reikwijdte van de
onderwerpen waarop men promoveert. Het zou een idee kunnen zijn om
de uitdijende elektronische snelweg te gebruiken om detailstudies digitaal
uit te geven en op papier enkel nog uitgebreide samenvattingen, bij
voorkeur gebundeld met samenvattingen van andere studies die periodiek
of thematisch dezelfde lezer aanspreken.
We blijven in beweging. De gedrukte media zijn in beweging. We
moeten blijven drukken wat het meest interessant is, en de saaie (maar
noodzakelijke) ballast toevertrouwen aan de nieuwe media.
(Nawoord in Ludo Jongen: Van papen en hoeren, van ridders en
boeren. Hilversum 1995, p.72.)
Maar... digitale romans? Vorig jaar publiceerde de elektronische uitgeverij Album te Amsterdam het eerste Nederlandse digitale boek getiteld Schaman gaat
voor goud. De auteur is G.J. van Schoonhoven, maar omdat er sprake is van
een multimedia-publicatie op cd-rom, zijn er ook bijdragen geleverd door Anne
Mieke Eggenkamp (beeld), Bert Hendriks (typografie), en Dare (geluid). Een
demo-versie (Mac of Windows) kan van het Internet worden gehaald op het
volgende adres:
http://www.album.nest.n1
Ik heb niet de indruk dat dit nu zo'n geweldig `boek' is, maar misschien staan we
toch aan het begin van een nieuwe trend. Inmiddels hebben ze bij Album ook
werk van Paul van Ostaijen gedigitaliseerd uitgegeven, en zijn er plannen voor
een digitale Max Havelaar.

Besluit
Digitaliseren moet. Niet omdat het de waan van de dag is. Maar omdat de
samenleving in rap tempo digitaliseert en omdat dit onomkeerbare proces de
wereld (ook de wetenschappelijke wereld) omvormt tot een global village.
Digitaliseren van teksten is nodig - niet per se om papieren boeken te vervangen,
en uitgevers of boekhandelaren brodeloos te maken. Digitaliseren van teksten is
nodig om literair, taalkundig en cultuur-historisch onderzoek te stimuleren, om
teksten te behoeden voor verzuring en verkruimeling, om grote hoeveelheden
teksten goedkoop bereikbaar te maken en te houden - ook over grote afstanden.
En dat is een ontwikkeling waarvan de neerlandici extra muros ook kunnen gaan
profiteren. Binnenkort dan.
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Veel wegen, een doel: communicatie!
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P de Kleijn (Den Haag)
Wie de laatste jaren de inleidingen leest van veel lesmateriaal Nederlands voor
buitenlanders, kan er vergif op innemen dat daarin het woord `communicatief
voorkomt. Ik gebruik met opzet deze macabere beeldspraak om aan te sluiten bij
een andere constante in dit materiaal: het hoge tranendal-gehalte. Ook
Grammatica goed geregeld zet weer stevig in met een dwarslaesie, gevolgd
door aids en de gevaren van kernenergie. Daarna komen we in rustiger
vaarwater, maar de indruk dat bij tekstkeuzes voor Nederlands als tweede taal
het cerebrale belangrijker wordt geacht dan het emotionele (om van de lach
maar te zwijgen), wordt bevestigd. Bij vaktaal - het aandachtsgebied van dit boek
- lijkt het ook moeilijk anders te kunnen. `Op elke steiger klonk een lied van
Paljas of Jeruzalem' is een idylle die door de komst van de popzenders om zeep
is geholpen. Ook in de vaktaalteksten van Grammatica goed geregeld zal men
vergeefs zoeken naar de slagersjongen die een opera paraat heeft.
Maar gaat het eigenlijk wel om vaktaalteksten? Ja, zegt de inleiding, want het
materiaal is bestemd voor leerlingen die een hogere opleiding willen volgen en
die onder andere problemen hebben met vaktaalwoorden. Maar elders staat dat
de leesteksten een breed terrein bestrijken uit het leven van alledag en interessant
zijn voor een brede doelgroep. En ook nog dat het teksten zijn die iedereen elke
dag tegenkomt, "bijvoorbeeld consumentenhandleidingen, artikelen uit
periodieken als `Allerhande' en `Panda' ". Bij het doornemen van de gebruikte
teksten, ziet men dat er veelvuldiger wordt verwezen naar een andere bron: het
boek `We doen het wat zuiniger aan' . Dat deze verwijzing in de inleiding
ontbreekt, is op zich niet zo belangrijk, maar het is wel illustratief voor het
rommelige karakter van de hoofdstukken `Algemene verantwoording' en `Wat is
het grammaticadictee?' , hoofdstukken waarin bovendien nogal vaak hetzelfde
wordt gezegd.
Wie op grond van titel (Grammatica goed geregeld) en ondertitel (Grammatica
vanuit communicatief perspectief) denkt dat we hier te doen hebben met de
zoveelste grammatica voor anderstaligen, vergist zich, een vergissing die op het
conto geschreven mag worden van uitgever en auteur, want de titels zijn op zijn
zachtst gezegd misleidend.
Misleidend is ook het door de auteur als nieuw voor Nederland geintroduceerde
begrip `grammaticadictee', want dat is, zoals ze ook zelf zegt, geen echt dictee,
waarbij `echt' staat voor veel ou, au, ei,ij en voor `onmiddellijk'. Waar gaat het in
deze nieuwste publicatie van Anja Fonck dan wel om? Als antwoord op deze
vraag een korte weergave van les 1.

47

Het onderwerp van deze les is `gehandicapt en toch aan het werk'.
Hierover en over de bedrijfstak waarin de gehandicapte werkzaam is (de grafische
industrie) moeten de leerlingen schriftelijk een aantal algemene opdrachten
vervullen. Daarna volgt het `grammaticadictee'. De docent leest in een normaal
tempo een korte tekst voor die gebaseerd is op een later te behandelen
leestekst. Bij de eerste voorlezing moet alleen geluisterd worden, bij de tweede
maken de leerlingen korte aantekeningen. Vervolgens schrijven zij, in kleine
groepjes, een tekst die inhoudelijk, maar beslist niet letterlijk, moet
overeenstemmen met de voorgelezen tekst. De samenvatting van de leerlingen
moet grammaticaal correct zijn en aandacht schenken aan de samenhang van
de zinnen.
Na het `grammaticadictee' volgt, over hetzelfde onderwerp, een leestekst,
waarbij een aantal algemene vragen wordt gesteld (Is Harry zijn hele leven al
gehandicapt?) en waarbij tussen zinnen en gedachten bepaalde verbanden
moeten worden gelegd, onder andere door op opengelaten plaatsen de juiste
conjunctie in te vullen. Vervolgens moeten er vier lexicale oefeningen gemaakt
worden en een oefening over scheidbare werkwoorden. Een algemene opdracht
besluit de behandeling van les 1. Voor de negen overige lessen wordt nagenoeg
hetzelfde schema gevolgd.
Als men dit schema overziet, moet men concluderen dat Grammatica goed
geregeld eigenlijk een algemene cursus is met lexicale en grammaticale
opdrachten, met aandacht voor schrijven en discussie en met teksten die eerder
op het dagelijks leven betrekking hebben dan op een aantal specifieke vakken.
Zoals gezegd is het dictee geen dictee. Het is, als het goed gemaakt wordt,
een correcte samenvatting van een voorgelezen tekst, een samenvatting die
vervolgens gekoppeld wordt aan de behandeling van een leestekst. Dat is een
heel zinvolle en interessante aanpak, maar of hiermee iets geheel nieuws wordt
geboden, is de vraag.
En de grammatica waarvan titel, ondertitel en dictee melding maken?
In de tekst van het dictee `zit een aantal grammaticale punten waar men de
aandacht op wil vestigen' En elders: `grammaticale verschijnselen krijgen aandacht
omdat ze in teksten voorkomen'. De suggestie die hier achter lijkt te zitten is dat
in het onderwijs Nederlands voor anderstaligen het aanbieden van
grammaticaregels los van enige context, nog schering en inslag is. Dat het
grammaticadictee een manier is `om op communicatieve wijze met de grammatica
bezig te zijn' bevat een soortgelijke suggestie die bovendien wil doen geloven dat
in deze cursus de grammatica niet geëxtrapoleerd wordt. In de
docentenhandleiding wordt bij de uiteenzetting van het grammaticadictee een
opsomming gegeven van de grammaticale aandachtspunten (voeg- en
verwijswoorden, logische verbanden, passief, verklarend voegwoord `als') en
onmiddellijk na het dictee volgt er een aantal opmerkingen, zoals: `als' is hier
verklarend voegwoord en geen voegwoord van tijd; `Het gebeurde dat' leidt een
bijzin in; hierdoor komt het werkwoord achteraan in de bijzin enz. enz. De
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schrijfster zegt niet wat de docent met deze grammaticale opmerkingen moet
doen, maar de verleiding om er expliciet aandacht aan te schenken wordt op die
manier wel erg groot. En met opdrachten als: plaats het juiste voegwoord of - en
deze opdracht is zeer frequent - maak met het scheidbare werkwoord zinnen in
de tegenwoordige tijd, in de verleden tijd, met het hele werkwoord enz.,
ontkomt ook Grammatica goed geregeld niet aan het aanbieden van traditionele
grammaticale oefeningen, in weerwil van het `veel communicatief grammaticaplezier' dat de schrijfster de gebruiker toewenst.
Dat woordje `plezier' is overigens wel op zijn plaats. Want afgezien van de
ongelukkige etiketten die op dit werk zijn geplakt, is Grammatica goed geregeld
een heel aantrekkelijk algemeen leerboek voor halfgevorderden, met leuk, nuttig
en gevarieerd oefenmateriaal dat met veel inventiviteit is bedacht en uitgewerkt.
Plezierig voor de leerling, ook voor de extramurale, en een bron van veel
inspiratie voor diens docent.
Fonck, Anja. Grammatica goed geregeld. Grammatica vanuit communicatief
perspectief. Nederlands voor anderstaligen. Cursistenboek, 121 blz., fl. 29,50,
ISBN 90 5356 193 3; Docentenhandleiding (met sleutel), 67 blz., fl. 39,50,
ISBN 90 5356 213 3. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.
De extramurale neerlandistiek heeft in dit tijdschrift en op IVN-colloquia regelmatig
aandacht gevraagd voor modale partikels.
Uit deze aandacht komen twee gegevens duidelijk naar voren: ten eerste dat
voor een adequate actieve beheersing van het Nederlands deze partikels onmisbaar
worden geacht en ten tweede dat deze materie uiterst glibberig is.
In De finesses van het Nederlands hebben vijf medewerkers van de Universiteit
van Antwerpen-UIA (`Initiatief Nederlands') het aangedurfd de theorie om te
zetten in een oefenboek dat gevorderde studenten Nederlands als tweede of als
vreemde taal en verder iedereen voor wie `accurate communicatie topprioriteit
is' wil helpen bij het juiste gebruik van de `kleine woordjes'.
Voor dit doel hebben zij twaalf taalfuncties geselecteerd (instemmen,
tegenspreken, waarschuwen, wensen enz.) en bij iedere taalfunctie aangegeven
welke partikels gebruikt kunnen worden om het gewenste effect te bereiken. Ter
illustratie van de gevolgde werkwijze een samenvatting van hoofdstuk 3, gewijd
aan: Tegenspreken/Contradicties.
Het eerste partikel dat aan bod komt is toch. De behandeling omvat drie fases:
een soort inleiding, door de schrijvers `instap' genoemd; de `regel' en
'oefeningen'.
In punt a van de `instap' wordt gevraagd naar het verschil tussen twee uitingen
die volgen op de vraag: `Mogen die twee wel op één kamer slapen?' Die
uitingen zijn: `Zij zijn getrouwd.' en `Zij zijn toch getrouwd'. Bij het aangeven
van het verschil kan men kiezen uit: vaststelling, weerlegging, verwondering,
mededeling, contrast. Men kan ook zelf nog iets bedenken.
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Punt b van de 'instap' geeft de volgende situatieschets.
'Frans verwittigde dat hij niet op de vergadering zou zijn. Jurgen ziet Frans' fiets
voor het clublokaal staan en zegt tegen Peter:
— 'Frans is toch daar.'
—'Frans is er toch.'
—Daar is toch Frans.'
Gevraagd wordt welke van de drie reacties past bij de gegeven situatie.
Punt c: 'Karen vertelt Floris dat er in Italië een Duitstalige regio is. Floris gelooft
haar niet. Karen neemt een encyclopedie en zegt: ..... '
(hier moet een zin met toch warden ingevuld).
Daarna volgt de 'regel' voor het gebruik van dit toch: 'toch wijst op een
tegengestelde verwachting; toch staat na het vervoegde werkwoord (de
persoonsvorm)'.
Daarna volgt de oefening. Druk een tegengestelde verwachting uit'.
'1. De voetbalmatch was verschrikkelijk saai. Iedereen dacht dat het gelijkspel
zou worden. In de laatste minuut scoort de thuisploeg. Bert roept: ....' (hier
moet een zin met toch ingevuld worden). Hierna nog negen andere oefenzinnen.
Na toch wordt op soortgelijke wijze dan/helemaal niet behandeld. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een herhalingsoefening waarbij, na een situatieschets,
reacties moeten warden bedacht met daarin een van de behandelde partikels
(toch, dan of helemaal niet).
`Gezien de aard van de stof' hebben de auteurs besloten zelf alle zinnen en
teksten te schrijven en geen gebruik te maken van authentiek materiaal.
Ze hebben daarmee een zware wissel getrokken op eigen creativiteit en
taalvaardigheid want subtieler spel dan het spel met de 'kleine woordjes' is
nauwelijks denkbaar.
Zijn zij in hun opzet geslaagd? ik constateer in de eerste plaats dat het
dwingende karakter van de voorbeeldzin vaak te gering is om met zekerheid de
nuance van het partikel te kunnen vaststellen. Anders gezegd: er zou meer
context moeten zijn. `Kijk uit!', `Kijk toch uit!', `Kijk nu eens uit!', 'Wil je nu wel
eens uitkijken!' :van deze uitroepen moet de leerder vaststellen of de toon
neutraal, geïrriteerd, kwaad, woedend of bezorgd is. Zonder een duidelijke
setting (en zonder de uiting te horen), is dat een onmogelijke opgave. Klank,
maar ook gebaar en mimiek, kunnen van een ogenschijnlijk neutrale mededeling
een woedende maken en omgekeerd. De schrijvers weten dat. Nadat ze hebben
vastgesteld dat 'dit oefenboek volledig gewijd is aan gesproken taal', stellen ze
onmiddellijk daarna vast: `Mondeling taalgebruik aan het papier toevertrouwen
is natuurlijk een contradictie op zich, maar omdat het hier om een oefenfase
gaat, is het te legitimeren'. Hun hoop is dat de oefeningen een goede
voorbereiding zullen vormen voor 'echte' conversatie en dat hun `minimale
contexten' daarbij zullen helpen. Mijn vraag is hoe deze contradictie en de
daaruit voortvloeiende verwarring in de praktijk kan leiden tot trefzekerheid.
Mijn constatering is dat die minimale contexten te minimaal zijn.
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Het is bij zoveel onzekerheid niet verwonderlijk dat de auteurs ervan hebben
afgezien zoiets als een sleutel, een beredeneerd antwoord of een toelichting te
geven. Alleen bij de herhalingsoefeningen worden `suggesties voor de oplossingen'
gegeven. Bij de `instap' en de `oefening' ontbreken ze. Maar een `instap' zonder
het verlossende antwoord vormt een slechte voorbereiding op de daarna volgende
`regel' en zal menig docent, ook als Nederlands zijn moedertaal is, moeilijke
ogenblikken bezorgen.
Die ogenblikken worden bovendien extra zwaar als men ziet dat nogal wat
opdrachten niet uitblinken door helderheid en dat in De finesses van het
Nederlands te veel partikel-zinnen staan die dubieus, onduidelijk of op z'n minst
houterig zijn.
De Finesses van het Nederlands bevat een aantal behartigenswaardige
opmerkingen over het gebruik van partikels. De open oefeningen bieden, mits
goed begeleid, nuttige en interessante oefenstof. Maar dat het boek leidt tot de
beloofde `accurate communicatie' betwijfel ik ten zeerste. En dat het, zoals de
achterflap vermeldt, ook gebruikt kan worden bij zelfstudie, moet een vergissing
zijn.
Van de Poel, Kris, Sven Van Elst, Sabine Steemans, Jo Verhoeven en Ginny De
Vos, De finesses van het Nederlands. Oefenboek voor anderstaligen. 196
blz., 795 BF, fl. 46,75, ISBN 90-334-3367-2. Leuven: Acco, 1996.
Bij de cursus Vanzelfsprekend wordt met het communicatieve niet opzichtig
geschermd, maar het is er wel degelijk. De relatie tussen Peter en Els verkilt als
Eis via de al te doorzichtige truc van lessen Italiaans een losse scharrel begint
met Paolo Sanseverino. Bert wordt getiranniseerd door zijn in Amerika wonende
moeder die regelmatig overvliegt om haar Bertje op te stoten in de vaart der
volkeren. En de ex-stewardess heeft de obligate communicatie van het vliegtuig
verruild voor die van een groente- en fruitwinkel waar ze aanzienlijk meer
kwebbelt dan verkoopt.
Ik heb het over een nieuwe uit Vlaanderen afkomstige cursus bestaande uit
een tekstboek (304 blz.), een werkboek (344 blz.), 2 videocassettes (± 300
min.), 3 audiocassettes (± 180 min.) en een woordenlijst (64 blz.). In Vlaanderen
noemen ze dat: geen klein bier.
De cursus bestaat uit tien delen die alle de volgende opbouw hebben.
Men kijkt en luistert eerst naar een videofragment dat begint met een vrij lange
aflevering van een `soap' waarin de te leren taalhandelingen en nieuwe woorden
zijn verwerkt; daarna, heel kort, expliciete aandacht voor deze taalhandelingen
en voor een grammaticaal onderwerp en het videofragment eindigt met een
'reportage': de behandeling van een aspect van het leven in Vlaanderen/België.
Na de video volgt een korte begripsoefening over de `soap' . Daarna begint men
aan het Tekstboek dat de gebruiker confronteert met leesteksten, dialogen en
korte overzichten van taalfuncties en grammaticale onderwerpen en met een
lijst van woorden die men actief moet beheersen.
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De dialogen staan op audiocassettes en sluiten aan bij het verhaal van de
Als men dit gedeelte van het Tekstboek heeft afgewerkt, moet men in het
Werkboek allerlei oefeningen maken die bedoeld zijn om zich de functies, de
grammatica en het lexicon van de `soap' en de dialogen eigen te maken. Deze
oefeningen hebben een gevarieerd karakter: oplossen van meerkeuzevragen,
een passende reactie kiezen, naar de audiocassette luisteren en ontbrekende
woorden invullen, de juiste prepositie geven, open vragen beantwoorden.
Daarnaast ook veel lexicale en grammaticale oefeningen. Ieder deel wordt
afgesloten met een aantal herhalingsoefeningen.
In een apart boekje vindt men in alfabetische volgorde alle woorden van de
cursus met vertaling in het Engels. Achter in het Werkboek staan de goede
antwoorden bij de oefeningen en een lijst van onregelmatige werkwoorden, niet
alleen alfabetisch gerangschikt op infinitief, maar ook - heel handig - op het
participium en het imperfectum. Daar vindt men ook een overzicht van de
taalhandelingen en van de behandelde grammaticale onderwerpen (waarbij ik
het passief miste). Alle uitleg en alle opdrachten in Tekstboek en Werkboek
worden gegeven in het Nederlands en in het Engels.
'soap'.

Vanzelfsprekend richt zich op volwassenen met een middelbare of hogere
opleiding. Na het doorwerken van de cursus zullen ze een taalniveau bereikt
hebben dat de makers aanduiden met `intermediair'.
De prettig gestoorde presentator van het videogedeelte roept een paar maal
uit: "Dit is een zelfstudiecursus!" De folder zegt dat de methode zich ook
uitstekend leent voor klassikaal gebruik. Dat laatste lijkt me juist, maar uit opzet
en toelichting is wel duidelijk dat de auteurs toch vooral de zelfstuderende op het
oog hebben gehad. Dat maakt een effectief en duidelijk verwijssysteem
noodzakelijk, want er moet flink heen en weer gefietst worden tussen video,
audio, Tekstboek en Werkboek. Dat effectieve systeem is er, mede dankzij prima
werk van de vormgevers.
Omdat het voor alles een zelfstudiecursus is, kan men begrip hebben voor
het feit dat er geen inzicht wordt gegeven in didactische en taalkundige
uitgangspunten en dat de inleiding kort en praktisch is gehouden. In sommige
opzichten wel wat al te kort want informatie over de duur van video- en
audiocassettes (zie boven), de bereikte woordenschat na de hele cursus (ongeveer
2000 woorden), de vereiste studieduur (voor deel 1 tot en met 5: 12 weken als
men 10 uur per week studeert; voor deel 6 tot en met 10: ook 12 weken) zou
men ook in het Tekstboek verwachten en niet uitsluitend in een bijgevoegde
folder. Daarnaast vind ik het een gemis dat de lange videobanden niet op de een
of andere manier toegankelijker zijn gemaakt, bijvoorbeeld door een
inhoudsopgave in het boek en door vermeldingen van `delen' en `lessen' op de
band zelf..
Het gekozen uitgangspunt (een zelfstudiecursus) betekent natuurlijk wel dat
bij klassikaal gebruik de docent zelf zal moeten uitvinden hoe hij deze cursus het
beste aan zijn leerlingen kan presenteren.

52

Zoals uit het bovenstaande al blijkt, vormt de `soap' een belangrijk onderdeel
van deze cursus. Het is geen sinecure om op beginners- of halfbeginnersniveau
een doorlopend verhaal te schrijven en te spelen waarvan het tempo is aangepast
aan de leerder, dat de beoogde communicatieve, grammaticale en lexicale lading
heeft, dat voldoende redundant is en toch blijft boeien en amuseren. Ik vind dat
de makers in die moeilijke opdracht heel goed geslaagd zijn. Het is een plezier
om naar deze `soap' te kijken. De verhaallijn wordt goed volgehouden, de
personen hebben karakter en de behandeling van de beproefde situaties (in de
winkel; kamers zoeken) is door het vaak geestige taalgebruik en doordat ze
geplaatst worden in het geheel van de `soap', beslist niet saai. Bij dit alles blijft de
taal het belangrijkste, dit in tegenstelling tot veel tv-taalcursussen die de aandacht
voor woord en zin opofferen aan toeristische plaatjes, lokale lekkernijen en
decolletés.
De (niet ondertitelde) soapfragmenten zijn nogal lang en daarom is het een
gelukkige gedachte geweest in de dialogen op de audiocassettes de
soapverwikkelingen opnieuw (maar met andere woorden) aan te bieden en de
gebruiker dan wel over de tekst te laten beschikken.
Dit zeer royale aanbod van luistermateriaal vind ik een van de sterke punten
sprekend. Minder enthousiast ben ik over de exploitatie van met
van Vanzelfsprekend.
name dat videomateriaal. Terecht laat men op dat materiaal geen batterij
oefeningen los zodat het verhaal wordt `doodgeslagen', maar een of twee
`comprehensie'-oefeningen bij zulke stevige brokken `soap' is wel erg mager.
Na ieder deel wordt er, in het Engels, een opsomming gegeven van wat de
student na het doorwerken van zo'n deel moet kunnen. Dat you-should-be- ablelijstje vermeldt altijd veel actieve orale vaardigheden: vragen, zeggen, suggereren,
voorstellen enz. Ik vraag me af of de gebruiker op deze actieve productie wel
voldoende wordt voorbereid. Bij het uitgebreide videomateriaal is het beroep op
de spreekvaardigheid, zelfs in de vorm van het nazeggen van woorden, zinnen
of teksten, uiterst gering. Bij de audiocassettes is dat eigenlijk ook zo, maar daar
wordt door de auteurs gesuggereerd een van de personages uit te kiezen en zijn
of haar tekst mee- of na te zeggen, dat laatste door gebruik te maken van de
pauzetoets. Achter die suggestie lijkt echter geen sterke didactische overtuiging
schuil te gaan, want u kunt dat doen `als u dat wenst' . De oefeningen in het
Werkboek - sterk gericht op schriftelijke verwerking - kunnen in een aantal
gevallen natuurlijk ook mondeling gedaan worden, maar bij gebruik voor zelfstudie
stuit men dan wel op het ontbreken van controle door een docent. Dus blijft de
vraag hoe die grote hoeveelheid luistermateriaal en de toch vooral schriftelijk
bedoelde oefeningen leiden tot spreekvaardigheid. In de toegepaste taalkunde
wordt door sommigen de theorie verdedigd van een vanzelfsprekende overdracht
van luisteren naar spreken. Zou de titel van deze nieuwe cursus daarnaar
verwijzen? De inleiding zwijgt daarover en de folder heeft het over een heel
ander soort `vanzelfsprekend', de vanzelfsprekendheid dat je zonder inspanning
geen taal kunt leren.
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Vanzelfsprekend
sprekend is niet alleen een taalcursus maar besteedt in alle onderdelen
(video, audio, leesteksten, oefeningen) uitvoerig aandacht aan allerlei aspecten
van de Vlaamse/Belgische samenleving (aardrijkskunde, bevolking, klimaat,
wonen, karakter, kunst, eten en drinken, onderwijs, sociale zekerheid, economie,
vrije tijd, godsdienst).
Deze informatie is natuurlijk van belang voor de buitenlander die in Vlaanderen
gaat studeren of werken. Ook de extramurale neerlandistiek zal er dankbaar
gebruik van kunnen maken, niet het minst omdat het videomateriaal over deze
onderwerpen wordt aangeboden in niet te lange fragmenten (ongeveer vijf
minuten) die aantrekkelijk gevisualiseerd zijn en waarbij de toelichting is ondertiteld.
De vormgeving van zowel boek als videomateriaal is mooi, gevarieerd,
inventief en duidelijk.

Devos, Rita en Han Fraters, Vanzelfsprekend.
sprekend. Nederlands voor Anderstaligen/
Dutch for Foreigners. Tekstboek, 304 blz., 1495 BF/ fl. 88,-, ISBN 90-3343556-X; Werkboek, 344 blz., 1260 BF/ fl. 74,25, ISBN 90-334-3557-8;
Woordenlijst, 64 blz., 395 BF/ fl. 23,25, ISBN 90-334-3558-6; 2 videocassettes, 2150 BF/fl. 126,50, ISBN 90-334-3577-2; 3 audiocassettes 1200 BF/
fl. 126,50, ISBN 90-334-3578-0; prijs totale pakket (excl. verzendkosten)
6500 BF/ fl. 382,-. Leuven: Acco, 1996.
Een andere zelf studiecursus is Dutch for sel f study. Hoewel veel bescheidener
van opzet vertoont deze cursus een aantal overeenkomsten met Vanzelfsprekend:
sprekend:
een beginnerscursus die uitgaat van een functioneel-notionele benadering met
derhalve veel aandacht voor communicatie; uitleg en opdrachten in het Engels;
woordenlijsten met vertaling in het Engels; beknopte uitleg van de grammatica
(in een apart grammaticagedeelte, dus niet opgenomen in de lessen), lexicale
oefeningen, veel luistermateriaal (de dialogen) en luisteroefeningen. Er zijn ook
verschillen: Dutch for self study gaat niet verder dan de 1000 meest frequente
woorden, besteedt weinig expliciete aandacht aan kennis van land en volk, geeft
vrijwel geen echte grammaticale oefeningen, geeft wel veel oefeningen die
gericht zijn op herkenning van klanken en woorden en bevat meer oefeningen
om te controleren of een gesproken tekst begrepen is.
De situaties die behandeld worden, zijn in beide cursussen in grote lijnen
dezelfde (reizen, uitgaan, eten, winkelen, wonen enz.), maar terwijl Vanzelfsprekend werkt met een vaste `cast', treden in Dutch for sel f study steeds
andere protagonisten op die goed geschreven gesprekken voeren waaraan
evenwel het smeuïge en leuke van Vanzelfsprekend ontbreekt.
Er is bij Dutch for sel f study geen videomateriaal, wel twee audiocassettes met
een totale speelduur van 180 minuten. Op deze cassettes staan dialogen en
verschillende soorten oefeningen.
Het studieschema ziet er als volgt uit: tekst, behandeling van een bepaalde
functie, woordenschat, waar/niet waar-vragen, oefeningen, grammatica, en
weer oefeningen. Genoemde oefeningen zijn bedoeld om zich de behandelde
stof eigen te maken. Omdat bij die stof de functies een vooraanstaande plaats
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innemen en taalgebruik een van de voornaamste doelstellingen van de cursus is,
mag men ook hier de vraag stellen hoe de auteurs dat doel denken te bereiken.
Expliciet wordt daarover niets meegedeeld. Wel wordt de leerder op het hart
gedrukt de taalfuncties zorgvuldig te bestuderen en te onthouden. Voorzover er
via de cassettes een beroep wordt gedaan op productief taalgebruik, betreft het
in de meeste gevallen uitspraakoefeningen.
Vanaf het begin ligt in Dutch for sel f study het spreektempo van de dialogen
sprekend en is het taalaanbod veel minder
aanzienlijk hoger dan bij Vanzelfsprekend
redundant zodat het leerproces van eerstgenoemde cursus meer inspanning zal
vereisen.
Overigens is, volgens de schrijvers van Dutch for sel f study, een gewone cursus
in het algemeen te verkiezen boven een zelfstudiecursus. Degene die zo'n
gewone cursus (nog) niet kan of wil volgen, bieden zij in ieder geval een nuttig en
degelijk alternatief.
Kampen, Hinke van en Ruud Stumpel, Dutch for self-study. Nederlands voor
anderstaligen. Boek, 272 blz., 2 audiocassettes, ISBN 90-274-4164-2, fl.
59,50. Utrecht: Het Spectrum (Prismaboeken), 1995.
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Standaardtaal en splijtzwam
Kroniek van de taalkunde
Joop van der Horst (Leuven)
Vorig jaar schreef ik in deze kroniek dat er een spellingverandering in aantocht
was. Geen grote verandering. Voor de meeste mensen, die meer lezen dan
schrijven, zou de verandering amper merkbaar zijn. In het onderwijs, en bij
degenen die beroepshalve met taal en teksten omgaan, is de verandering
natuurlijk een belangrijke gebeurtenis. Intussen zijn we een jaar verder. De
verandering is bijna overal ingevoerd, maar het is een beschamende vertoning
geworden.
Het ging eigenlijk om iets betrekkelijk eenvoudigs. De dubbele mogelijkheid
van voorkeurspelling en toegelaten spelling zou afgeschaft worden. Veelal ten
gunste van de voorkeurspelling. Er zou dan meteen een nieuwe editie van het
Groene Boekje komen. Dat was toch al wenselijk, want na 1954 was het niet
meer herzien of uitgebreid, terwijl er toch intussen veel nieuwe woorden in onze
taal bijgekomen zijn. Verder zou er een nieuwe regeling komen voor de tussen-n
in samenstellingen als bessesap, hondehok en boekenkast, en er zou iets
veranderen in de regels voor trema en verbindingsstreepje. Dat is nu allemaal
gebeurd en niemand is gelukkig.
De ellende begon in november 1995. Het nieuwe Groene Boekje was nog
niet verschenen, toen Van Dale BV al uitkwam met een nieuwe editie van de
dikke Van Dale. Hij heet nog de twaalfde druk want inhoudelijk is er niets aan
veranderd, maar deze 12-b is wel helemaal omgezet in de nieuwe spelling.
Blijkbaar wilde Van Dale om commerciële redenen, koste wat het kost, eerder
verschijnen dan het Groene Boekje. De algemene regels, die al bekend waren,
zijn erin toegepast. Toen echter enkele weken later hét Groene Boekje verscheen,
bleken er toch honderden, volgens sommigen zelfs duizenden, kleine en grotere
verschillen. Sindsdien zitten we opgescheept met twee concurrerende spellingen:
de Groene-Boekje-spelling van de Taalunie, en de Van-Dale-spelling.
Over hoe het zo gekomen is, en over hoe het nu verder moet, is een vinnige
strijd gaande. Een van de oorzaken is dat de regel voor de tussen-n, de officiële
regel zoals die door Taalunie en Groene Boekje gepresenteerd is, moeilijk te
hanteren valt en tot rare inconsistenties voert. Van Dale heeft die regel op eigen
houtje een beetje aangepast, volgens velen verbeterd, maar die leidt soms tot
een andere uitkomst, en officieel is die niet. Een andere oorzaak is de kwaliteit
van het nieuwe Groene Boekje, die erg tegenvalt. Afgezien van nogal wat rare
slordigheden is het grote probleem dat de woordenlijst tot stand gekomen is op
basis van een groot corpus teksten in de computer. Maar dan ook domweg, naar
het zich laat aanzien. Dat betekent dat woorden die toevallig niet in dat corpus
voorkwamen, nu ook niet in het Groene Boekje staan, terwijl andere – al even
toevallig – zeer nutteloos kostbare ruimte staan in te nemen. Van Dale heeft wel
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gelijk dat met deze regels en dit Groene Boekje niet te werken valt. Anderzijds is
toch echt alleen de Taalunie bevoegd om een officiële spelling in te voeren.
Het Genootschap Onze Taal heeft geprobeerd te bemiddelen. Zander veel
succes. Het resultaat is alleen dat het Groene Boekje een inlegvel krijgt waarop
de meest storende fouten verbeterd worden, en Van Dale zelfs een hele
inlegkatern waarin de "alternatieve" spelling ook aangeboden wordt. Maar
volgens de jongste berichten heeft de Taalunie al laten weten de katern van Van
Dale nog steeds niet acceptabel te vinden voor onderwijs en ambtenarij.
Wat een kleine en betrekkelijk eenvoudige spellingverandering had moeten
zijn, is nu uitgegroeid tot een spellingoorlog waarin de gewone taalgebruiker
nog steeds moet kiezen tussen twee spellingen. Wie geïnteresseerd is in de
verschillen en de tekortkomingen van de twee spellingen, vindt in het tijdschrift
Onze Taal, dat veel aandacht aan de zaak besteedde, een serie heel goede
artikelen. Ook informatief is Spellingchaos van Wim Daniëls en Felix van de
Laar (uitg. Scheffers Utrecht, ISBN 90 55 460 486).

Het boek De moedertaal centraal; standaardisatie-aspecten in de Nederlanden
omstreeks 1650 van Marijke van der Wal (uitg. Sdu, ISBN 90 12 08298 6; Hfl.
39,90) staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een groot project, "Nederlandse
cultuur in Europese context" . De bedoeling is een serie boeken te laten verschijnen
over de Nederlandse cultuur, godsdienst, kunst, literatuur en taal van rond 1650,
1800, 1900 en na 1950, te schrijven door een reeks van specialisten. Dat kan
nog een hele bibliotheek worden, want het boek van Marijke van der Wal
behandelt alleen de taal rondom 1650. Ik neem aan dat andere delen (er zijn er
nu drie of vier verschenen) hier ook wel eens ter sprake zullen komen. Marijke
van der Wal heeft haar taak zo opgevat, dat ze vooral de standaardisatie
behandelt, dat wil zeggen het ontstaan en de verdere uitgroei van het Nederlands
als standaardtaal. Dat proces voltrekt zich in dezelfde tijd in Frankrijk, Engeland
en Duitsland, en iets eerder in Italië, verrassend parallel. Hoe gebeurt dat?
Het is een omvattend proces. Daarom wordt de beschrijving, in navolging
van Haugen, verdeeld in vier onderdelen: selectie, codificatie, functie-uitbreiding
en acceptatie. Onder selectie wordt verstaan: de keuze van een bepaald dialect,
dat op een gegeven moment als voorbeeld of norm gaat dienen. Voor het
Italiaans was dat het Toscaans, voor het Frans het dialect van Parijs, en voor het
Nederlands het Hollands, zij het met veel zuidelijke elementen. Selectie betreft
ook, op microniveau, de keuze uit twee of meer woorden, klanken of constructies.
Codificatie is het verschijnsel dat het tot norm verheven dialect wordt beschreven
in woordenboeken en grammatica's, en dat er een zekere reglementering van
de spelling komt. Functie-uitbreiding slaat op het toenemende gebruik van de
gekozen en gecodificeerde taal in nieuwe domeinen, zoals wetenschap,
rechtspraak, godsdienst, enz. Acceptatie ten slotte betreft het proces van
aanvaarding van de norm als norm door steeds meer mensen. Alle vier de
deelprocessen zijn een wezenlijk onderdeel van wat we globaal aanduiden als
standaardisatie. Van der Wal bespreekt ze alle vier uitvoerig, met een open oog
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voor de parallellen in naburige talen, en met gebruikmaking van zowel bekende
als nieuwe bronnen. Dat heeft een degelijk en interessant boek opgeleverd.
Toch valt het een beetje tegen. Er staat namelijk eigenlijk geen nieuws in.
Het klassieke beeld van de standaardisatie van het Nederlands in de 16de en
17de eeuw blijft zoals het is. Van der Wal heeft alles nog eens nagerekend, en
gebruik gemaakt van nieuw materiaal (onder andere voorwoorden van vertalingen),
en het vertrouwde beeld blijkt te kloppen. Dat is natuurlijk geen verwijt aan Van
der Wal, die gewoon degelijk vakwerk levert, maar de lezer had onwillekeurig
meer, of iets anders, verwacht.
Had het dan anders gekund? Bij de gekozen opzet waarschijnlijk niet. Maar
er was zeker een andere opzet mogelijk geweest. Van der Wal heeft geschreven
vanuit het perspectief van de opkomende standaardtaal. Dat is een respectabel
perspectief, zoals men er in de 17de, 18de en 19de eeuw ook tegen aangekeken
heeft. Maar het is ook een beetje een ouderwets perspectief. Was het wel zoiets
geweldigs wat daar groeide? Ja en nee. Meer aansluiting bij het heden zou een
perspectief geboden hebben van de verloren gaande latinitas, van de
verbrokkelende westerse cultuur, uiteenvallende in al die nationale culturen,
allemaal opgesloten (en met legers beschermd) binnen eigen grenzen, waarbij
de eigenheid van al die volkeren, liefst allemaal met een eigen, nationale taal,
vaak met een flinke dosis nationalisme, hoogtij vierde. De standaardtalen, de
nationale standaardtalen, product van de 17de t/m 19de eeuw, hebben bij dit
alles een grote rol gespeeld. Ze waren als evenzovele splijtzwammen in een
betreurde eenheid. Vandaag de dag zitten wij opgescheept met die nationalistische
erfenis, want het zijn niet in de laatste plaats die standaardtalen die ons nu dwars
zitten als obstakels op de weg naar een grotere Europese eenheid. Wat destijds
zingend prijsgegeven werd, dat moeten wij nu zwoegend terugverdienen. Welnu,
dit zou een heel ander perspectief zijn om tegen die standaardisering aan te
kijken. ik zeg niet dat het een juister perspectief is, maar wel een actueler
perspectief. Van der Wal heeft serieus taalhistorisch werk gedaan, maar ook
taalhistorisch werk staat niet los van zijn tijd, en het hare is me te 19de-eeuws.
Was ik redacteur van de reeks geweest, dan had ik een actueler perspectief
voorgesteld.
Een aangename verrassing is het Leenwoordenboek van Nicoline van der Sijs
(uitg. Sdu, ISBN 90 75566 05 0; Hfl. 125). De ondertitel luidt: "De invloed van
andere talen op het Nederlands". Is het nu een verhandeling over de invloed van
andere talen, of is het een woordenboek? Het is het allebei. Het boek is zo
opgezet dat de eerste 715 bladzijden systematische uiteenzettingen geven over
ontlening, gevolgd door nog eens 200 bladzijden, in drie kolommen, registers.
De registers zijn voorbeeldig ingericht: eerst alle woorden bijeen (dat is het
eigenlijke leenwoordenboek), en vervolgens ook nog eens per taal. Verder is er
een zaakregister en een lange literatuurlijst met gebruikte bronnen.
Na een uitvoerige maar prettig leesbare en zeer interessante inleiding over
ontlening in het algemeen, worden ontleningen besproken per taal of talengroep:
uit het Keltisch, Latijn, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Duits, Jiddisch,
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Engels, Fries, Scandinavische talen, Grieks, Slavische talen, Zigeunertaal,
enzovoort, tot en met ontleningen uit Kongo en China. Niet alleen komen op
die manier zeer veel woorden aan de orde (allemaal via het register terug te
vinden), maar de auteur geeft ook vaak historische informatie over de
omstandigheden waaronder er ontleend werd. Ook heeft ze een open oog voor
talen die als "doorgeefluik" gefungeerd hebben, want menige ontlening heeft al
een lange weg achter de rug. Welgeteld 1692 noten geven degenen die meer
willen weten, literatuur en specialistische informatie. Het Leenwoordenboek is
in verschillende opzichten een kolossaal boek, zowel voor de leek als voor de
vakman. Zoiets zie je niet vaak.
Zo heb ik me al heel lang afgevraagd hoe het Nederlands zijn kwispedoor uit
het Portugees ontleend had. Het moet een Portugees leenwoord zijn, maar hoe
is dat bij ons terechtgekomen? Door Portugese joden die er veel gebruik van
maakten? Nee. Vanuit het register word ik verwezen naar bladzijde 499, en daar
verneem ik dat we het in Indië van de Portugezen geleerd hebben. En ik word
via noot 145 keurig verwezen naar een artikel van P.J. Veth in De Gids van
1889, "Oostersche woorden in de Nederlandsche taal". Kijk, dat vind ik nou
een prettig leenwoordenboek.
Al heel lang bestaat de indruk dat de Nederlandse uitspraak van de z, de v en de
g, vooral aan het woordbegin, meer en meer op een s, een f en een ch gaat
lijken. "Veel zon gehad" klinkt in de mond van menige Nederlander tegenwoordig
haast als "feel son chehad". De vroegste geluiden dat hier iets aan het veranderen
is, dateren al van het begin van deze eeuw, geloof ik. Maar de verandering wordt
ook wel eens tegengesproken. Juist het feit dat er al zo lang over gemopperd
wordt, is voor sommigen een aanwijzing dat de toestand stabiel is. Is men alleen
maar kritischer geworden, of verandert er echt iets? Hoe heeft men in 1900
gesproken? Dat is moeilijk te achterhalen. Geschriften uit die tijd genoeg, maar
hoe heeft het Nederlands van toen precies geklonken? Valt zoiets wetenschappelijk
uit te zoeken? Geluid uit die tijd werd nog niet vastgelegd op cd, cassettebandje
of grammofoonplaat.
Voor dit soort problemen gebruikt men in de taalwetenschap soms de
volgende truc. Vergelijk het taalgebruik van mensen van twintig met dat van
mensen van zestig of tachtig. Het idee is dat men zijn taalgebruik, eenmaal
volwassen, nauwelijks meer verandert. De twintigjarigen geven ons dan een
beeld van de situatie van 1975-1980, de zestigjarigen van de situatie in 19351940, en de tachtigjarigen van 1915-1920. Soms werkt dat goed. Maar lang
niet altijd. Men verandert zijn taalgebruik in een lang leven wel degelijk nog.
Zodat de tachtigjarigen van nu geen betrouwbaar beeld geven van de toestand
anno 1915-1920.
Zal het probleem dan nimmer opgelost worden? Toch wel. De taalkundige
Hans van de Velde heeft het als volgt gedaan. En daarvan verslag uitgebracht in
zijn Nijmeegse dissertatie: Variatie en verandering in het gesproken StandaardNederlands (1935-1993) (ISBN 90 9009218 8; te bestellen bij de auteur:
Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, KU Nijmegen, postbus
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9103, 6500 HD Nijmegen; Hfl. 35,— of Bef. 700). Terecht had hij niet veel
vertrouwen in een vergelijking van oude en jonge mensen. Daarom is hij op
zoek gegaan naar bewaard gebleven geluidsmateriaal. Dan moet je vooral bij de
radio zijn. Er is in Hilversum (Nederland) en bij de BRT (België) inderdaad
radiomateriaal bewaard gebleven, zij het niet uit 1900. Het oudste nog bruikbare
materiaal is van 1935. Na een lange speurtocht in de radioarchieven had hij
genoeg voor een vergelijking van de taal rond 1935, 1950, 1965, 1980 en
1993. Van die eerste tijd is het minste bewaard gebleven, maar onder andere
dan toch een radioverslag bij het huwelijk van Bernhard en Juliana. Ook zijn er
nog enkele voetbal- en wielrenverslagen uit die tijd.
Al die banden zijn zorgvuldig onderzocht. Hoe werd de v en de z en de g
uitgesproken? In geval van twijfel was Van de Velde zo verstandig om ook nog
eens anderen te laten meeluisteren. De uitkomst is duidelijk. Onze uitspraak van
woorden als vaak en vogel en zee en zonder is inderdaad aan het verschuiven,
vergeleken met 1935 en 1950. Meer en meer zeggen we faak, loge!, see en
sonder. En dat niet alleen in zogenaamd plat praten maar ook in beschaafd
Nederlands. Natuurlijk de één meer dan de ander, en wie het veel doet en sterk,
die vinden we minder beschaafd spreken, maar toch is de tendens over de hele
linie duidelijk aanwezig. Het Nederlands is op dit punt dus inderdaad langzaam
aan het veranderen. Althans het Nederlandse Nederlands. Het Belgische
Nederlands laat geen verandering zien. De verklaring daarvoor lijkt me overigens
eenvoudiger dan Van de Velde denkt. Het Nederlands van de BRT was in 1935
en 1950 nog geen gangbaar Nederlands. Dat wil zeggen, het was keurig, maar
bijna niemand in België sprak het. Het bestond uitsluitend in de studio. Zo'n taal
verandert niet licht. Die situatie is de laatste decennia drastisch veranderd. Het
Standaardnederlands is nu zeer verbreid in België, ook al is het een beetje
anders dan het BRT-Nederlands en het Hilversumse Nederlands. Dat betekent
dat het Standaardnederlands in België pas betrekkelijk kort een gesproken
realiteit is. Daardoor is het ook pas betrekkelijk kort vatbaar voor veranderingen.
Of die veranderingen dan parallel zullen zijn aan de Noord-Nederlandse, valt
nog moeilijk te zeggen.
Het onderzoek naar de verstemlozing van de v, z en g leverde de duidelijkste
resultaten op. Daarnaast heeft Van de Velde ook de postvocalische r, de slot-n in
onbeklemtoonde lettergrepen, de lange middenvocalen ee en oo en de diftong
ei onderzocht, maar daar zijn de uitkomsten minder spectaculair of minder
duidelijk.
Al met al heeft Van de Velde een mooi boek geschreven over een interessant
onderwerp, ook al zal over methode en uitkomsten het laatste woord nog niet
gezegd zijn. Maar dat reken ik tot de verdiensten van het boek.

60

Overleg, Oranje en ons wij-gevoel
Kroniek Cultuur en Maatschappij
Kees Snoek (Auckland)
Hoewel de beschrijving van zoiets ongrijpbaars als de Nederlandse `volksaard'
meestal constanten oplevert zoals zuinigheid, nuchterheid, tolerantie, een
moralistische inslag, enz., wordt ook vrij algemeen aangenomen, dat de jaren
zestig grondig hebben ingewerkt op de Nederlandse samenleving, met als een
van de gevolgen een veel hedonistischer mentaliteit. In zijn boek De eindeloze
jaren zestig: Geschiedenis van een generatieconflict (De Arbeiderspers 1995.
328 blz. ; f 49,90) gooit Hans Righart in het woord vooraf meteen zijn kaarten
op tafel: hij is een kind van de sixties, mythische jaren die in zekere zin nog altijd
niet zijn afgelopen. Righart maakt een onderscheid tussen de vooroorlogse
generatie (geboren tussen 1910 en 1929) en de naoorlogse generatie en zoekt
het epicentrum van de jaren zestig in de dubbele generatiecrisis die werd teweeg
gebracht door de snelle materiële veranderingen: de jongeren zetten zich af
tegen hun ouders, maar dezen lieten zichzelf ook meezuigen door de stijgende
welvaart en ontzuilingstendensen (p. 26). Righart stelt, dat de jeugdcultuur
aanvankelijk alleen was gericht op sociaal-culturele verandering (op het gebied
van seksualiteit en gezagsverhoudingen), terwijl de politisering pas in de tweede
helft van de jaren zestig plaatsvond.
Allereerst worden de jaren vijftig geschetst, met hun 'façade van een stabiele
en verzuilde samenleving' en vervolgens ontwikkelingen op het gebied van de
politiek en het geloof, zoals de snelle electorale afbraak van de KVP en het
geruisloze afvalproces in de kerken, met name in de Nederlands-hervormde
kerk. Door zijn analyse van de `randkerkelijkheid' - het niet of slechts incidenteel
naar de kerk gaan - laat Righart zien dat het beeld van een streng verzuild en
orthodox-kerkelijk Nederland in de jaren vijftig niet klopt. Daar werd al behoorlijk
aan geknaagd en er bestond een `aanzienlijke spanning tussen leven en leer' . In
het naoorlogse wederopbouwdenken constateert Righart de paradox, dat men
een snelle industrialisatie nastreefde maar tegelijkertijd terug wilde naar het
vooroorlogse cultuurpatroon. De tweede doelstelling hield niet stand tegen de
nieuwe krachten, die door de industrialisatie werden opgeroepen: spreiding van
de welvaart, de snelle verbreiding van consumptieartikelen en de groei van het
vrije-tijdsdomein. De traditionele moraal kwam hierdoor onder druk te staan.
Op aanstekelijke wijze vertelt de auteur over de manifestaties van het toenemende
consumentisme, met de televisie als `meest ontwrichtende genotsmiddel' , dat
rond 1964 `de toch al poreuze tussenwanden van het verzuilde huis dat
Nederland was' in één klap wegsloeg.
Vol humor volgt Righart de ontwikkeling van de jeugdcultuur, waarbij hij put
uit tijdschriften voor jongeren en uit rapporten van onderzoekers die zich
bezorgd uitlaten over `de maatschappelijk verwilderde jonge mens' in al zijn
variëteit (b.v. nozems, twens, teenagers, pleiners, duikers, provo's). Een
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scharnierjaar was 1966, toen de vooroorlogse - en de protestgeneratie elkaar
vonden in het verzet tegen het huwelijk van Beatrix en Claus en het politiebeleid
in Amsterdam escaleerde. De jeugdrevolutie raakte daardoor in de ban van de
politiek en bij de vooroorlogse generatie maakte de zelftwijfel plaats voor `een
behoefte aan hervormende daadkracht'. Terecht noemt Righart de sociaalculturele invloed van de jaren zestig diepgaand, tot op de dag van vandaag
bespeurbaar.
Maar in zijn door nostalgie gekleurde visie is het opeens uit met de droom als
aan het einde van de jaren zestig de werkelijkheid grimmiger wordt. De `tover'
gaat dan teloor en de jaren zeventig en tachtig heten `van een verpletterende
business as usual: crisis, werkeloosheid, nucleaire dreiging, van alles en nog
wat aan de macht, behalve de verbeelding.' Righart betreurt de politisering en
schuift die voor een deel op rekening van de ouderen, die hun `politieke
crisisbewustzijn' op de jongeren overdroegen (`het werd er bijna letterlijk
ingetimmerd'). Na zijn zorgvuldige analyse van de jaren vijftig en zijn meeslepende,
gedocumenteerde enthousiasme voor de sixties trakteert Righart de lezer in de
epiloog op een gemakkelijke anticlimax die de indruk wekt alsof hij zijn boek
heeft afgeraffeld. In zijn artikel D e onomkeerbare jaren zestig' (De Groene
Amsterdammer, 8-11-1995) tekent Rob Hartmans, een telg van de generatie
die Righart `verloren' noemt (geboren na 1955) protest aan tegen de claims van
de protestgeneratie (1940-1955) op het links-radicalisme, dat volgens hem
feitelijk meer iets was van de jaren zeventig, toen de euforie van de jaren zestig
inderdaad al was vervlogen. Wel heeft de `verloren generatie' van haar zorgeloze
voorgangers de persoonlijke vrijheid en de popmuziek geërfd.
Hartmans bespreekt in zijn artikel nog een boek over de jaren zestig: Nieuw
Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig, geschreven door James C.
Kennedy, een Amerikaan met Nederlandse wortels, en in 1995 verschenen bij
Uitgeverij Boom (342 blz., f 45,-). Kennedy distantieert zich in zijn voorwoord
van elke nostalgische visie, van sociologische interpretaties en van `het al te
frequente gebruik van "vernieuwing" en "progressiviteit" in de Nederlandse
politieke retoriek' . De afwezigheid van deze accenten heeft een heel ander boek
opgeleverd dan dat van Righart. Kennedy gaat veel meer historisch te werk,
schroomt niet om terug te grijpen naar de tijd van de Nederlandse Republiek,
toen bestuurders al hadden geleerd compromissen te sluiten, en naar een
historisch gegroeide Nederlandse `gevoeligheid voor de "onvermijdelijke" wegen
van de geschiedenis'. Kennedy relativeert de betekenis van het generatieconflict
door aan te geven hoe Nederlandse autoriteiten veelal een open oog hebben
gehouden voor wat zij zagen als de `eisen van de werkelijkheid'. Hieruit resulteerde
een redelijke omgang met gezagsconflicten, een pragmatisch drugsbeleid en een
in veel gevallen terughoudend politieoptreden bij opstootjes of demonstraties.
Kennedy vestigt de aandacht op de invloed op de Nederlandse jurisprudentie
van `de "Utrechtse School" , bestaande uit een aantal psychologen en juristen
(voornamelijk christelijke humanisten), die het geloof deelden dat rechters,
openbare aanklagers, maatschappelijk werkers en psychologen moeten
samenwerken om de mensen te helpen die rehabilitatie nodig hadden' (p. 151-
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152). Zo komt het, dat de gevangenissen leger werden in een tijd dat de misdaad
- vooral diefstal - toenam. Maar Kennedy bestrijdt de mening van een geschokte
Amerikaanse journalist dat dit een radicale omslag zou zijn: `Deze oprichters van
Nieuw-Babylon waren geen revolutionairen. Wat in Amerika en Opper-Beieren
doorging voor radicaliteit was voor veel Nederlandse elites slechts "nuchterheid"
en het vermogen "het schrift op de wand" te lezen' (p. 179).
De Nederlandse autoriteiten meenden, dat ze alleen door zich aan te passen
de sociale orde konden handhaven. Reactionaire oppositie tegen verandering
komt in Nederland bijna niet voor. Kennedy verklaart dit uit een aantal factoren,
waarvan zijns inziens de belangrijkste is, dat in het culturele klimaat van Nederland
tijd en verandering anders beleefd worden dan in Amerika met zijn in het
verleden verankerde grondpatronen. Beide houdingen in de tijd hebben hun
nadelen: `Evenals de illusie van stabiliteit veel noodzakelijke hervormingen in de
Verenigde Staten in de weg heeft gestaan, heeft de illusie van verandering het
opstellen van langdurig en consistent beleid in Nederland moeilijk gemaakt'
(p. 216). Dit is een conclusie op `transcultureel' niveau die komt aan het slot van
een breed opgezette studie, waarin naast de jeugdcultuur ook onderwerpen aan
de orde komen als de verwerking van het koloniale verleden, de gidslandidealen, het feminisme, de vernieuwing van de universiteiten en die van het
Nederlandse politieke stelsel. Kennedy's aandacht voor de gevoelswaarden van
termen waarmee maatschappelijke verschijnselen worden omschreven vind ik
een van de sterke kanten van zijn boek.
Dat Nederland een land is van compromissen en overleg in alle redelijkheid is
ook de boodschap die spreekt uit het boek van Nuffic-medewerker Han van der
Horst: The Low Sky - Understanding the Dutch (Nuffic/Scriptum 1996, 299
blz.; f 39,50. Inmiddels bestaat er ook een Nederlandse editie). Het boek is
ontstaan uit Van der Horsts verwondering over zijn eigen volk, die gevoed werd
door zijn beroepsmatige omgang met mensen uit de Derde Wereld. VdH richt
zijn beschouwing op gedrag en mentaliteit van de Nederlanders. Hij laat in vijf
hoofdstukken vijf kenmerkende trekken de revue passeren: egalitair, utilitair,
georganiseerd, georiënteerd op de handel en gesteld op privacy. In een zesde
hoofdstuk worden de culturele minderheden besproken. The Low Sky is flitsend
geschreven; elk hoofdstuk bestaat uit korte subhoofdstukjes die zowel tamelijk
bekende karakteristieken bevatten als prikkelende observaties die je niet zo
gauw ergens anders tegenkomt. VdH's met amusante anekdotes gelardeerde
betoog is soms wat springerig, maar een schets van historische gronden voor
houdingen in het heden vormt er de bindstof van. Alleraardigste tekeningen van
Theo Gootjes verlevendigen het geheel.
In het eerste hoofdstuk, over het egalitarisme van de Nederlandse maatschappij,
citeert de auteur Calvijn: `Let those who have abundance remember that they
are surrounded with thorns'. Maar er zijn ook andere tendensen aan te wijzen:
De Telegraaf met zijn gevoel voor show en zijn dromen van weelde en geluk is
een soort koekoeksjong in het nest van de verzuilde samenleving: `It couldn't
care less for Schama's embarassment of riches. And that was what caused the
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breakthrough.' Door VdH's associatieve stijl lijkt het alsof De Telegraaf een
doorbraak heeft teweeggebracht, terwijl er natuurlijk allerlei factoren meespeelden
in de groei van hedonisme en zelfzucht (want daar gaat het hier om). Deze
veranderde houding blijkt uit het gedrag van de 'calculerende burger', maar via
een achterdeurtje laat VdH Calvijn weer binnenkomen om het Nederlandse
geweten te bestoken: 'You are bad and God will find you out.'
Het utilitaristische hoofdstuk begint met een lang exposé over de strijd tegen
het water om via het idee van de `maakbaarheid' van de samenleving te eindigen
bij de combinatie van tolerantie en strikte regels waarmee diverse sociale
problemen worden behandeld. De graad van organisatie in de samenleving
wordt geillustreerd met de dictatuur van de agenda en de hang naar overleg en
consensus. VdH omgeeft het woord 'overleg' met de nodige mystiek, evenals
verderop het woord 'gezellig': beide zijn zo typisch Nederlands dat ze onvertaalbaar
heten te zijn. Het overleg wordt wel erg als een wezenstrek gezien; misschien
gaat dit vooral op voor het bedrijfsleven, waaraan deze uiteenzetting is ontbrand.
Bij overleg hoort ook het begrip `zelfbeheersing' dat VdH terugvoert op de
regententijd. Verder worden begrippen als 'Mee en `voldoende maatschappelijk
draagvlak' verklaard. We bevinden ons helemaal in de vergadersfeer, maar het is
zeer de vraag of we met deze termen ook recht hebben gedaan aan het
emotionele bereik van de gemiddelde Nederlander. Die kan immers heel goed
'uit zijn bol gaan', zoals dat heet. Ook chauvinisme is hele volksstammen, met
rood-wit-blauw beschilderde gezichten, toeters en oranje mutsen, niet vreemd.
Naar mijn smaak ziet VdH de Nederlander nog te sterk als iemand vol remmingen
gevangen in een keurslijf van conventies, al signaleert hij zelf ook dat sinds de
jaren zestig het accent is verschoven van de 'kleine man met 'n confectiepakkie
an' naar 'Mens, durf te leven' . Maar toch: Nederlanders hebben moeite hun
emoties te uiten en wie zichzelf in de hoogte steekt, wordt meteen z'n plaats
gewezen. In een interview in Elsevier (21-1-1996) formuleert VdH het als volgt:
`Gezelligheid is conflictmijding. We moeten het in dit land altijd met elkaar eens
worden, dan kan je het maar beter gezellig houden. De cultus van de gezelligheid
camoufleert een weeffoutje. Het is natuurlijk niet zo moeilijk om eenzaam te
worden in Nederland, hoor! Wie de regels breekt, wordt uitgestoten.'
In dit soort generalisaties zit veel herkenbaars, maar daarom hoeven we niet
zonder meer het model te accepteren waarin VdH de Nederlandse werkelijkheid
wil persen. Zo lopen sommige oordelen enigszins achter de feiten aan, zoals de
bewering dat de meeste Nederlanders weliswaar niet meer in God geloven,
maar dat ze een `straffende hand' waarnemen in het milieu, 'the protection of
which has taken on almost religious connotations' (p. 83). Daar zou ik aan
willen toevoegen: 'in the seventies and eighties' , want tegenwoordig is de
religieuze sublimering vooral terug te vinden in de geestdrift waarmee sportieve
successen worden beleefd. In zijn epiloog maakt VdH een verstandig voorbehoud:
'I do not pretend to have given a definitive description of the Dutch national
character - that would be far too difficult a task. It has even recently become the
subject of debate on the opinion pages of the national newspapers. The tone of
the debate suggests that we are reviewing our concept of patriotism.'
64

The Low Sky is een amalgaam van objectieve geschiedschrijving en persoonlijk
gekleurde generaliseringen over de Nederlandse mentaliteit en prikkelt daardoor
tot instemming of tegenspraak. Het is een goed leesbaar en mooi uitgegeven
boek en daarom is het zo jammer dat de vertaler en de corrector zo weinig
beschikten over de Nederlandse eigenschap van `accuracy and precision' (p.
137), want het boek wemelt werkelijk van de fouten: spelfouten (b.v. `there'
i.p.v. their), weggelaten letters en woorden, merkwaardige woordophopingen
en onjuiste vertalingen (`Javan' i.p.v. `Javanese'). Ik kan het verkeerd hebben,
maar schrijf je niet Joop den Uyl? VdH heeft het telkens over Joop den Uijl, en
is daarin tenminste consequent. Als ik VdH was, zou ik voor de volgende druk
nog eens met een fijne kam door het Engels heen gaan.
De veel geciteerde uitdrukking Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'
wordt in The Low Sky vertaald als: `Act normally, that's crazy enough'. In The
Land and People of the Netherlands van Theo van Stegeren wordt dat: Act
normal, and you'll be conspicuous enough.' Uit alles blijkt, dat Van Stegeren
goed heeft nagedacht over de vertaling van Nederlandse begrippen en
uitdrukkingen. Zo heten `groeisteden' (groeikernen?) bij hem `overflow towns'.
Zijn boek is in 1991 verschenen in een landenreeks van HarperCollins Publishers, New York, en uitsluitend in de VS en Canada gedistribueerd (226 blz. ; US$
17.95 of Can$ 24.50). Van Stegeren geeft in elf hoofdstukken een redelijk upto-date beeld van het hedendaagse Nederland, maar ook behandelt hij in
hoofdstuk 4 t/m 6 in vogelvlucht de politieke en culturele geschiedenis. Het is
een knappe en soepel geschreven synthese die Van Stegeren de lezer voorschotelt.
Hij heeft het boek vooral geschreven met het oog op zijn Noord-Amerikaanse
lezerspubliek, met hier en daar een citaat van mensen als Barbara Tuchman en
Benjamin Franklin, en b.v. een aardige vergelijking tussen het huiselijke leven
van Nederlanders en Amerikanen uit de middenklasse. Daarin valt vooral de
uitleg over de opleiding van kinderen op: `Dutch children are allowed, often
encouraged, "to be true to themselves." They learn to define themselves in
terms of who they are, rather than in terms of what they have. For them
personal virtues and happiness are at least as important as careers and money'.
Aan de basis van de Nederlandse mentaliteit ziet Van Stegeren `preachers and
merchants' staan, maar hij is niet blind voor de verscheidenheid van de huidige
samenleving: `The once so neatly arranged Dutch society has exploded into a
seemingly chaotic number of groups and subgroups, each defining its own lifestyle and norms to the extent society allows.' Interessant voor zijn buitenlandse
lezers is het hoofdstuk over `Welfare and Justice', waarin door verwijzingen naar
17de-eeuwse huizen van liefdadigheid en Coornherts hervormingen van het
tuchtwezen een historisch perspectief wordt opgebouwd. Maar ook een
verschijnsel als de zwarte markt ontbreekt niet in het verhaal. Kortom: een
nuttig boek voor docenten in Engelstalige landen, met bovendien vele schitterende
en welgekozen foto's en tekeningen.
In het Afrikaans is in 1995 van de hand van W.F. Jonckheere een boek over
Nederland en Vlaanderen verschenen, waarin in zes hoofdstukken een schetsmatig
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beeld van de lage landen wordt gegeven met sterke nadruk op de kunst en
literatuur. Het boekje heet Die lae lande in perspektief en draagt de ondertitel
'n Beknopte beeld van tien eeue Nederland en Vlaandere. Het is uitgekomen
bij Brevitas in Howick en kost ongeveer 18 gulden (124 blz.). Het is, waarschuwt
Jonckheere, niet bedoeld als een cursus `Landeskunde' van de lage landen.
Eigenzinnige interpretaties zal men er dan ook niet in aantreffen, wel een
handig overzicht van de belangrijkste feiten van de geschiedenis, gevolgd door
een apart hoofdstuk over de Vlaamse Beweging, een `skematiese oorsig van die
Nederlandse literatuur' en een `selektiewe leeslys' van boeken over de lage
landen. Wie behoefte heeft aan een uitgebreidere lijst kan nu het volgende
product van de tekstverwerker raadplegen: Voorlopige bibliografie voor het
cultuuronderwijs Nederlands, samengesteld door Minka van Kampen (in
samenwerking met Charles van Leeuwen) van het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal in Louvain-la-Neuve (1996, 47 blz.). De bibliografie is verdeeld
over 13 rubrieken, b.v. handboeken voor het cultuuronderwijs Nederlands,
Relaties tussen Nederland en Vlaanderen, Kunstgeschiedenis van de Lage
Landen en Toeristische reisgidsen, atlassen en fotoboeken. In een volgende
uitgave zal ook een overzicht van audiovisueel materiaal worden opgenomen.
Aanvullingen en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom!
Nuttige boeken allemaal, maar hoe staat het nu met Het nut van Nederland?
Dat is de titel van een boek met `Opstellen over soevereiniteit en identiteit' dat in
1996 onder redactie van Koen Koch en Paul Scheffer bij Bert Bakker verscheen
(290 blz.; f 39,90). Het debat over de nationale identiteit werd in NRC
Handelsblad (7-1-1995) aangezwengeld door de sociaal-democratische
politicoloog Paul Scheffer, in reactie op de onrust over (het behoud van) een
Nederlandse identiteit, nu de Europese landen een steeds hechter eenheid
smeden en de Nederlandse samenleving in toenemende mate multicultureel
wordt. Scheffer maakt een onderscheid tussen `volksaard' (een objectief begrip)
en `nationale identiteit' (een begrip dat altijd een reflexieve of subjectieve kant
bezit, waaraan herinnering inherent is). Hij dringt erop aan dat men alle
zelfgenoegzaamheid laat varen en enige reflectie spendeert aan Nederland, dit
`land zonder spiegel'. Volgens Schefferer wordt de Nederlandse politieke cultuur
gekenmerkt door tolerantie, consensus en egalitarisme, maar het probleem is
dat deze politieke tradities onder druk staan: `Tolerantie wordt meer en meer
vereenzelvigd met verslonzing van de rechtsstaat [...] Consensus [.. .1 wordt
gezien als stroperigheid, onvermogen om moeilijke beslissingen te nemen,
kortom is een synoniem voor bestuurlijke stagnatie. De tamelijk egalitaire
cultuur ten slotte [...] wordt steeds meer opgevat als een obstakel om mee te
kunnen in de internationale concurrentieslag die woedt in de driehoek van
Europa, Amerika en Japan.'
De Europese Unie zal volgens Scheffer moeten uitgaan van de nationale
staat `als voornaamste drager van rechtszekerheid, sociale bescherming en
parlementaire democratie' en intussen doen wij er goed aan ons bewust bezig te
houden met natievorming, dit altijd onvoltooide proces en de kern van het
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burgerschap. De verontrusting van de sociaal-democraat Jos de Beus wordt
gevoed zowel door `anderlanders' in Nederland als door Nederlanders: beide
groepen dienen `gepatrieerd' te worden: `Men neemt de anderlander de maat
maar verwaarloost de ontbrekende burgerzin van Nederlanders, van zowel
Nederlandse individuen (bijvoorbeeld belastingontduikers) als organisaties
(bijvoorbeeld discriminerende werkgevers en woningbouwverenigingen).' Om
geloofwaardig te zijn in de inburgeringseisen die men stelt aan immigranten,
dient deze dubbele moraal te worden bestreden.
Erik van Ree scherpt de inburgeringseisen aan door zich te baseren op het
moderne tolerantiemodel (i.t.t. het `Osmaanse': tolerantie in de zin van respect
voor andere culturen). De moderne tolerantie eist dat niemand zijn medemens
schaadt en is daarin `intolerant', want daarmee vergt men, dat deelnemers aan
een tolerante samenleving hun eigen identiteit gedeeltelijk prijsgeven. In de
woorden van Van Ree: `Tolerantie is daarom vaak verbod. Zij verbiedt het
aantasten van de lichamelijke integriteit van mensen (vandaar de onaanvaardbaarheid van lijfstraffen), en het achterstellen van mensen op grond van de
groep waartoe zij behoren (vandaar de onaanvaardbaarheid van enige wettelijke
discriminatie van vrouwen). Zij eist voor de goddeloze het recht om God te
lasteren en voor de overspelige het recht op losbandigheid.' In die trant
doorredenerend gispt Van Ree o.a. het dragen van de hoofddoek, die, vrijwillig
of niet, symboliseert `dat een vrouw zich dient terug te trekken achter een
afscheiding die tussen haar en de mannelijke samenleving is opgetrokken.' Van
Ree wil de integratie van etnische minderheden bevorderen door maatregelen
op het gebied van immigratie (zoveel mogelijk beperken), de werkgelegenheid
(een drastische arbeidstijdverkorting, waardoor er meer kansen worden geschapen
voor de huidige immigranten) en van het cultureel beleid (subculturen moeten
worden beschouwd als aanvullingen op een gemeenschappelijke eenheidscultuur,
gebouwd op de beginselen van vrijheid en gelijkheid). Meindert Fennema en
Jean Tillie spreken in dit verband van `contractnationalisme', dat zij contrasteren
met `etnisch nationalisme'. Vaak wordt nationalisme geassocieerd met Adorno's
`autoritaire persoonlijkheid', een visie waarin nationalisme samenvalt met etnocentrisme. Beide auteurs geven de voorkeur aan een definitie van nationalisme
als een contract boven een definitie die de afstamming benadrukt.
Ik stip uit deze bundel alleen nog aan het `progressivistische' verzet van Koen
Koch tegen het denken in termen van nationale identiteit en nationalisme, en de
relativerende bijdrage van E.H. Kossmann. Kossmann vindt de definitie van de
Nederlandse identiteit d.m.v. de termen tolerantie, consensus en egalitarisme
een vorm van romantiek: de nationale identiteit is te beweeglijk en veranderlijk
om vastgepind te kunnen worden. Volgens hem loopt zij overigens niet zo'n
gevaar, als we maar de behoefte blijven voelen `primair met elkaar in gesprek te
blijven.' Diverse auteurs wijzen erop, dat de natie-staat een tamelijk recent
begrip is. G. Benthem van den Bergh noemt de natie een symbool, gevuld met
mythos, terwijl de staat pas een echte entiteit mag heten, `politiek georganiseerd
en door grenzen afgebakend'. N.C.F. van Sas ten slotte betreurt in zijn recensie
(NRC Handelsblad, 6-4-1996), dat het debat wordt gedomineerd door sociale
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wetenschappers en dat er maar tweeënhalve historicus aan heeft meegedaan.
Scheffer en De Beus krijgen echter een pluim voor hun poging om waarden te
benoemen, `in termen van democratische traditie, verzorgingsstaat en
rechtscultuur. Het lijkt mij dat dergelijke waarden bij uitstek kunnen bijdragen
aan het bestrijden van het foute nationalisme van Eigen Volk Eerst, in plaats van
daar voedsel aan te geven.'
Hoe Nederlanders vaak omgaan met leden van etnische minderheden wordt
op humoristische wijze tegen het licht gehouden in het boekje Ik heb niks tegen
Nederlanders van Hans Kaldebach (Prometheus 1995, 80 blz. f 12,90). De
humor is een hulpmiddel om Nederlanders wie de schoen past, af te brengen
van een aantal hardnekkige vooroordelen. Deze boodschap klinkt door in 101
`feiten en inzichten uit de multiculturele samenleving': korte beschouwingen en
symbolische verhaaltjes die bijzonder verfrissend aandoen en die door hun
eenvoudige taal ook goed bruikbaar zijn in het taalonderwijs extra muros.
Kaldebach wil mensen aan het denken zetten en tot een soepeler, minder
verkrampte omgang brengen met allochtonen. De kern van zijn boekje lijkt mij,
dat culturen niet een constante zijn, maar aan verandering onderhevig. Op blz.
54 schrijft hij: `De veranderingen gaan in alle landen snel. Als u dacht dat het
om Marokko of Turkije ging, dan zegt dat iets over het feit dat u niet meer weet
hoe het vroeger in Nederland was. Culturen veranderen: `Turkije, Marokko,
Suriname en Nederland ook'. Dit is een wat simplistisch beeld, want vaak
veranderen emigranten niet mee met de cultuur in hun land van herkomst. Dat
kun je wel zien aan de calvinistische Nederlanders die zich generaties terug in
Michigan en Iowa hebben gevestigd en nu veelal het hoofd schudden over de
verloedering van Nederland.
Terug naar het debat over de nationale identiteit: in de Volkskrant zijn elf
artikelen verschenen die door het dagblad in 1995 zijn uitgegeven onder de titel
Wij en Europa. Nederland op zoek naar zijn identiteit (52 blz.; f 12,50). Deze
specifieke discussie is ontstaan n.a.v. de zgn. herijking van het Nederlands
buitenlands beleid, waarmee tijdens de formatie van het kabinet Kok een begin
werd gemaakt. De auteurs zijn merendeels uit de politieke arena afkomstig,
maar er zijn ook enkele historici bij. Twee auteurs hebben de Duitse nationaliteit.
De teneur van de meeste bijdragen luidt, dat Nederland weliswaar een kleine
medespeler in Europa is, maar niettemin een belangrijke schakel in het geheel.
Zowel Frankrijk als Duitsland hebben Nederland nodig, meent Christoph Bertram
van Die Zeit', `meer dan welke andere partner ook, als de voortrekkersgroep
van vastbesloten integratie-aanhangers in een Europa van meerdere snelheden
werkelijkheid moet worden.' En Rolf Dahrendorf, voormalig Duits lid van de
EG-commissie in Brussel, stelt dat alleen Nederlandse politici de kwestie van het
democratische element in het Europese besluitvormingsproces van meet af aan
aan de orde hebben gesteld. Toch zingt Nederland een toontje lager: volgens
E.P. Wellenstein, voormalig directeur-generaal buitenlandse betrekkingen van
de Europese Commissie, hebben wij intussen onze gidslandillusies wel verloren.
Ook is er een eind gekomen aan de vanzelfsprekendheid waarmee we onder de
hoede leefden van onze machtige bondgenoot Amerika en de NAVO. In de tijd
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dat deze discussie in de Volkskrant werd gevoerd, konden we ons eventueel
nog op de borst kloppen voor onze militaire bijdragen aan de vredesinspanningen
in het voormalige Joegoslavië. Het falen van Dutchbat in Bosnië en het
schandaal dat daarover in 1996 is ontstaan, zou als het toen al bekend was
geweest, zeker enkele gepeperde artikelen hebben opgeleverd.
E.H. Kossmann ten slotte geeft een nuchtere, bijna nihilistische beschouwing
weg over de `vergeefse zoektocht naar onze identiteit' . Hij verwerpt vijf
benaderingswijzen uit de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw om Nederland
als een natie te omschrijven en houdt het op het `onophoudelijk gesprek dat wij
in Nederland vaak op redelijk peil met elkaar voeren in een eigen, oude en
aangename taal', waardoor onze zelfstandigheid al meer dan voldoende wordt
bewezen. Een van die benaderingswijzen was die van Busken Huet, die vond dat
de bevolking van een staat pas een natie mag worden genoemd `wanneer zij iets
oorspronkelijks produceert, dat in het buitenland wordt gewaardeerd en karakteristiek is.' Kossmann verwerpt dit voorstel omdat Nederland in Huets tijd,
waarin niets oorspronkelijks of navolgenswaardigs werd geproduceerd, prompt
zijn nationalisme zou hebben verloren. Misschien kan de nadruk beter verdeeld
worden over cultuurproductie èn cultuurbezit. Dat gebeurt min of meer in het
boek Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband,
door Johan Heilbron, Wouter de Nooy en Wilma Tichelaar (red.), in 1995 bij
Prometheus verschenen (254 blz.; f 34,90). Volgens de bezorgers gaat het in dit
boek `om vragen naar de wijze waarop de nationale cultuur is ingebed in een
veranderend stelsel van internationale uitwisseling: een internationaal, en in
toenemende mate, een mondiaal cultuurstelsel.' Het gaat dan bijvoorbeeld om
de Rembrandt-collecties in en buiten Nederland en om het gegeven dat `zo
weinig Nederlandse kunstenaars buiten Nederland zo weinig zichtbaar blijven'
wegens `de geringe omvang van de kunstmarkt in Nederland en [...] de semiperifere positie die ons land inneemt ten opzichte van Parijs, Londen, Berlijn,
Keulen en New York.' Zowel voor schilders als voor componisten geldt, dat ze
meer kans maken op bekendheid in het buitenland, als ze daar zelf vaak naar toe
reizen of er zich vestigen. Daar valt niets op af te dingen, en het
`doorkijkspiegelef fect' klinkt ook vertrouwd in de oren: Nederland, als kleine
natie te midden van andere, grotere en machtigere naties, neemt meer vreemde
cultuurelementen op dan het eigen cultuurelementen in het buitenland afzet.
Ook wordt de rol belicht van internationale (muziek- en film) festivals en
kunsttentoonstellingen in het bekendheid geven aan producten uit kleinere
landen. Het boek eindigt op een positieve noot in de bijdragen van Johan
Heilbron, `Nederlandse vertalingen wereldwijd'. Over de periode van 1900 tot
1988 is het aantal vertalingen van Nederlandse boeken gestaag toegenomen en
sinds de jaren tachtig is er in de vertaling van Nederlandse literatuur een sterk
stijgende lijn waarneembaar, vooral in Duitsland. De bijdragen aan dit boek
bevatten alle oorspronkelijk onderzoek, gestaafd met harde cijfers en fraaie
tabellen. Gelukkig kan af en toe onze Nederlandse borst toch nog een beetje
zwellen en ons wij-gevoel toenemen door andere zaken dan de verrichtingen
van het nationale voetbalteam.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Francis Bulhof (1993), Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem
Emery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819). Hilversum: Verloren. 256 blz.,
f 42. ISBN 90 6550 362 5.
"Verdelg 't konijn, het tast uw bolwerk aan" is een van de onsterfelijke versregels
die Francis Bulhof citeert in zijn studie Ma patrie est au ciel. Leven en werk van
Willem Emery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819). Het is ook een van de
vele keren waarbij de ironie ter hulp wordt geroepen met ongewild grappige
citaten uit angst dat de lezer niet bij het onderwerp te houden is. Na lezing van
dit werk, en de bibliografie van Perponcher in ogenschouw nemend, hoefde de
auteur daar niet bang voor te zijn, aangezien ieder de driekante steek zou
moeten afnemen voor zo veel werklust van de auteur en zijn onderwerp. In
vijftien hoofdstukken worden ongeveer alle aspecten van deze 18e-eeuwer
uitgebreid belicht, van stamboom tot werkzaamheden op diverse gebieden.
Gezien zijn familiebetrekkingen was Perponcher een waarachtig Europeaan,
met Franse voorouders en Duitse nakomelingen, naar zijn kennis van de Franse,
Engelse en Duitse letterkunde, theologie en pedagogiek te oordelen ook een
Europeaan naar de geest. Toch was hij een typische Nederlander en een kind
van zijn tijd als we zijn werk en daden beoordelen. In de slotbeschouwing van dit
boek wordt dat op een rijtje gezet: geen bijzonder origineel denker of schrijver,
meer een leermeester met een sterk karakter, vol overtuigingen waar hij zich
strikt aan hield. Zijn opvoedkundige werken maakten de meeste indruk, en deze
waren gebaseerd op zijn eigen ervaringen, die soms zeer bitter waren: op een en
dezelfde dag stierven twee van zijn zoontjes.
Hij was een der eersten die over esthetische vraagstukken schreef en de
discussie aanging met Van Alphen en Feith. Dat hij daarbij misschien een
traditioneel standpunt innam, doet niets af aan zijn verdiensten. In de discussie
met Feith lijkt Perponcher te winnen op punten van sentimentaliteit, al wijken
hun standpunten minder af dan men meestal aanneemt. Dat Perponcher met
deze collega's niet altijd van mening verschilde, moge blijken uit hun lidmaatschap
van dezelfde dichtgenootschappen. Het is beslist onterecht dat Bulhof deze
gezelschappen alleen maar lacherig afdoet om hun naam (b.v. "Kunstliefde
spaart geen vlijt") en zo de mythe in stand houdt dat de belangrijkste dichters
niet in genootschappen zaten. Perponchers dichtkunst, die zijn neerslag vond
in duizenden verzen, is er een van de lange adem en komt volgens Bulhof niet
uit boven het doorleefde cliché. In de trant van Thomson, Young en Gessner
gingen zijn verzen helaas voorbij aan het romantisch levensgevoel van de jonge
generatie, en zij hebben de tand des tijds dan ook amper overleefd. Opmerkelijk
mag zijn agrarische kennis genoemd worden in een werk, getiteld De Zeeuwse
Graanbouw.

Engelse connecties zijn volop aanwezig in vertalingen van Milton of Sternes
Sentimental Journey en in navolging van Defoe's Robinson Crusoe. Deze
Rhapsodieën of het Leven van Altamont heeft eigenlijk alleen maar de
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eilandepisode gemeen met zijn illustere voorbeeld. Zodra anderen aanspoelen
op het eiland begint een staatkundige discussie met `terug naar de natuur'elementen. Deze robinsonade heeft het manco dat niet het leven maar een
kunstmatig utopia dat op het leven moet lijken, de lezer te veel probeert te
onderwijzen en te stichten. Het boeit wel, maar geen honderden pagina's. De
vergelijkingen met de in die tijd zeer beroemde Duitse roman Insel Felsenburg
van Johann Schnabel hadden wellicht iets meer dan een voetnoot verdiend, net
zoals J.H. Campe, schrijver van Robinson der Juengere (in Nederland vertaald
met Handleiding tot de natuurlijke opvoeding) en nadrukkelijke pedagogische
rolmodellen, die met Perponcher veel gemeen heeft. Dat Perponchers pedagogische invloed en onderwijskundige werken het langst zijn blijven voortleven in
de herinnering blijkt ook nog eens uit "Aanhangsel I" , waar de verkoopcijfers
een zeer interessant beeld geven van de verkoop van zijn werken, die hem
beslist niet rijk hebben gemaakt. Zijn Spellenboek en Onderwijs voor Kinderen
waren bescheiden succesnummers.
Bepaald interessant is de rol die Perponcher in de politiek speelde en we
hebben het over het einde van de achttiende eeuw tijdens Nederlands eigen
Fluwelen Revolutie. Hij was zelf regent en prinsgezind, al ging hij een korte tijd
met de patriotten mee. Hij zat als Utrechts afgevaardigde middenin de
omwentelingen en terecht citeert de auteur in extenso het interessante relaas
van zijn onderhandelingen met de Fransen. Een ander merkwaardig geval is zijn
gijzeling in een Franse gevangenis in 1813, waaruit hij als triomfator terugkeerde
naar Nederland om gedeputeerde te worden èn president van de Utrechtse
universiteit.
Een manco dat aan deze studie kleeft, is de naar verhouding geringe
aandacht die de godsdienst krijgt en Bulhof is de eerste om dat toe te geven.
Perponcher heeft een ongelooflijke hoeveelheid werk verzet alleen al op het
gebied van het becommentariëren van het Oude en Nieuwe Testament; zo'n
vijfduizend pagina's getuigen daarvan. Het is jammer te moeten constateren dat
er een toestand ontstaan is, waarin we de geschriften van zo'n vertegenwoordiger
van de Reformatorische Verlichting in Nederland niet eens meer op hun waarde
kunnen schatten of in hun context plaatsen, omdat de interesse en de kennis
ontbreken.
Het zal altijd een probleem blijven voor bezorgers van oude teksten om hun
beperkte oplage en zwaar gevoetnote publicatie van een reden tot uitgave te
voorzien en een appèl tot aanvullers en de scholieren of de studenten te richten.
Dit haalt zelden wat uit en met gevoel voor realiteit schrijft Bulhof in voor- en
nawoord "eens in de vijftig jaar een boek over deze erflater onzer beschaving is
niet te veel". Bulhofs stijl bekoorde me over het algemeen wel, zelfs als hij Frank
Capra's film `It's a wonderful Life' onterecht opvoert, waar ik de 'Twilight Zone'
zou hebben genoemd. Het was een van de weinige vergelijkingen die mank
gaan, maar het geeft toch aardig aan dat de schrijver bezig is om een wat
ongebruikelijk figuur uit een minder courant tijdperk voor de moderne lezer te
verklaren. Het doet niets af aan het interessante boek dat Bulhof heeft
geschreven en dat hem in allerlei richtingen en naar voorvaderlijke archieven en
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kastelen leidde, waarbij zelfs een fles Domaine de Perponcher' uit de wijnkelder
van Graf Perponcher in Oldenburg werd ontkurkt. Misschien smaakt het naar
meer?
Ton Broos (Ann Arbor)
Marita Mathijsen (1995). Naar de letter: handboek editiewetenschap. Amsterdam, KNAW: Assen, Van Gorcum. 462 blz., geïll., fl. 69,50. ISBN 90-2322974-6.
Laat ik het maar meteen zeggen: dit is een schitterend boek. Het behandelt stap
voor stap alles wat een editeur van manuscripten of oude drukken moet doen
vanaf het moment dat hij het idee krijgt een tekst uit te geven tot het ogenblik
dat hij zijn floppy met correcties naar de uitgever stuurt. Het boek is niet alleen
bedoeld voor editeurs maar ook voor studenten en uitgevers. Zowel door de
overzichtelijke opzet, de duidelijke voorbeelden en illustraties, het glasheldere
taalgebruik en de fraaie vormgeving is Naar de letter een ideaal handboek – en
dan te bedenken dat het het eerste is in het Nederlands taalgebied op dit terrein!
De toegankelijkheid wordt nog vergroot door de gedetailleerde inhoudsopgave
en het goede trefwoordenregister, alsmede door het feit dat de hoofdstukken
ook los van elkaar, in willekeurige volgorde, te lezen zijn. Al die hoofdstukken
worden afgesloten met een beredeneerde bibliografie, vooral van belang voor
studenten.
Na een `Korte geschiedenis van het editeren' beschrijft de auteur in hoofdstuk
2 `Wat een editeur zich dient af te vragen voor hij aan een editie begint'. In
hoofdstuk 3 worden de 'Editietypen' behandeld en in hoofdstuk 4 `Het materiaal'.
Hoofdstuk 5, `Zoekwegen', geeft richtlijnen voor het speurwerk in bibliotheken
en archieven en hoofdstuk 6 voor de `Selectie van de primaire documentaire
bronnen', uitmondend in De keuze van de basistekst' (hoofdstuk 7). Dan
begint, als het om een gedrukte tekst gaat, de fase van de analytisch-bibliografische
beschrijving, die in hoofdstuk 8 (De geschiedenis van het drukken en gevolgen
voor het editeren') en 9 (`Beschrijving van drukken en collatie') aan de orde
komt. Kern van het boek lijkt mij hoofdstuk 10, `Kritische evaluatie van de
basistekst en constitutie van de leestekst'. In hoofdstuk 11 wordt beschreven
hoe bij een historisch-kritische editie met Varianten' om te gaan, hoofdstuk 12
is gewijd aan `De commentaar' en hoofdstuk 13 aan De ordening van de
editie'. In hoofdstuk 14 worden `Speciale problemen bij het uitgeven van
brieven, dagboeken en historische documenten' behandeld en in hoofdstuk 15
die bij het handelen met 'Nalatenschappen'. Het laatste hoofdstuk bespreekt
zelfs de `Computerhulp bij het eliteren'. Een bibliografie, enkele bijlagen en
een trefwoordenregister sluiten het handboek af.
Ik ben me ervan bewust dat deze opsomming hoogstens een indicatie kan
geven van de rijke inhoud van dit schitterende boek maar dat kan in zo'n kort
bestek nu eenmaal niet anders. Men zal mij op mijn woord moeten geloven als
ik zeg dat dit boek in geen vakbibliotheek Nederlands extra (en intra) muros mag
ontbreken.
H.J. Boukema (Driebergen)
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Diversen

In memoriam Dr. Annemarie Hubner
(25-12-1908 — 7-1-1996)

Op 7 januari 1996 is Annemarie HLibner in Hamburg overleden. Daarmee is
een einde gekomen aan het leven van een vrouw die haar leven in dienst van de
wetenschap heeft gesteld en die uit de geschiedenis van de neerlandistiek in
Duitsland niet is weg te denken.
Annemarie Hubner studeerde na haar eindexamen in Elmshorn in 1928
Germanistiek, Nederduits, Nederlands en Engels aan de universiteit van
Hamburg. Al spoedig fascineerden haar vooral taalhistorische aspecten in het
bijzonder ook van het Nederduits, dat in die jaren net bezig was om zich tot een
echt zelfstandig vak te ontwikkelen. Daarnaast bleef ze het Nederlands trouw.
In 1938 promoveerde zij op Studien zur Sprachform des frühen Hamburger
Hochdeutsch en in 1940 haalde zij haar lesbevoegdheid voor het middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs. Vanaf 1938 werkte ze op vrijwillige basis mee
aan de archieven van het Hamburgse en het Middelnederduitse woordenboek.
Van 1943 tot 1948 was zij als wetenschappelijk assistent, daarna met leeropdrachten werkzaam. In 1956 werd het lectoraat voor Nederlands en Afrikaans
aan het Germanistisch Seminarium van de universiteit Hamburg aan haar
toevertrouwd. Hier bleef ze tot einde maart 1976, dus tot lang na haar pensionering, werkzaam. Het lectoraat moest toen volgens de officiële formulering
om redenen van bezuiniging worden opgeheven. Om het Nederlands niet
geheel te laten verdwijnen zette Annemarie Hi bner haar werk in gereduceerde
vorm door middel van nauwelijks gehonoreerde leeropdrachten voort. Daarnaast
gaf ze ook gratis colleges om de neerlandistiek ondanks alles in een breder
perspectief te kunnen aanbieden. Dit hield ze tot en met het zomersemester
1995 (!) vol.
Als wetenschapper concentreerde haar aandacht zich op het Nederlands en het
Middelnederduits. Hier bestonden voor haar relaties die haar fascineerden en
die telkens weer in haar publicaties op meer dan competente wijze ter sprake
kwamen. In 1961 werd ze tot lid van de Koninklijke Zweedse Academie der
Wetenschappen in Göteborg gekozen. Van haar publicaties dienen haar bijdragen
voor het Mittelniederdeutsche Handwdrterbuch, > Eine neue niederrheinischwestfalische Liederhandschrift aus dem 16. Jahrhundert < (Nd.Jb 53), > Ein
zweites Exemplar der niederdeutschen Bambergensis von 1510 < (Nd.Jb. 67/
68) en > Die Hamburger Lotteriedevisen des 17.Jahrhunderts < (Nd.Jb. 71/73)
te worden genoemd. Ook stond zij haar collega's altijd met raad en daad
terzijde.
De verdiensten op het gebied van het onderwijs van Annemarie Hubner zijn
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moeilijk op hun juiste waarde te scha tten. Ze heeft alleen al met vijftig jaar
onderwijs een belangrijk stuk geschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland
voor haar rekening genomen. Wij als vertegenwoordigers van jongere generaties
kunnen haar voor dit werk niet dankbaar genoeg zijn, want zonder haar bijdrage
zou de positie van de neerlandistiek in Duitsland zeker niet zo stabiel geweest
zijn als nu het geval is.
Carel ter Haar (München)

De stichting Fryske Akademy
Doel en organisatie
De stichting Fryske Akademy is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de Friese taal en literatuur, en de geschiedenis en de sociale
wetenschappen voorzover zij betrekking hebben op het Fries en Friesland.
Sinds enige jaren heeft de Akademy ook een taak op het gebied van het
wetenschappelijk onderwijs.
De academie werd in 1938 opgericht en is sinds 1990 gelieerd aan de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Wetenschappelijk onderzoek
Taalkunde.
Sinds de oprichting is door de Friese Academie gewerkt aan het Wurdboek fan
de Fryske Taal/Woordenboek der Friese taal, een historisch verklarend
woordenboek van het moderne Fries, dat is het Fries na 1800. Sinds 1984
verschijnt elk jaar een aflevering van dit woordenboek – in 1995 verscheen het
twaalfde deel – dat in zijn geheel zo rond de 25 delen zal omvatten. De Friese
Academie is inmiddels begonnen met de uitvoering van andere periodewoordenboekprojecten, namelijk van het Middel- en Oudfries. Ook werd en
wordt gewerkt aan het samenstellen van handwoordenboeken: de
vertaalwoordenboeken Fries-Nederlands/Nederlands-Fries – waarvan de laatste
editie in 1992 verscheen –, het Fries-Engels woordenboek, een monolinguaal
verklarend handwoordenboek voor het moderne Fries, en ten slo tt e een
woordenboek voor juridische vaktaal in het Fries. De drie laatste zullen over
drie/vier jaar verschijnen. Tevens wordt aandacht besteed aan de dialecten in
Friesland. Van het Hindeloopers, het Oosterschellings, het Westerschellings,
het Amelands, het Schiermonnikoogs, het Leeuwarders verschenen reeds
woordenboeken of woordenlijsten, van andere dialecten zijn woordenboeken in
voorbereiding.
Het lexicografisch wetenschappelijk onderzoek richt zich op de bestudering van
de Friese woordenschat.
Naast het lexicografische werk is er het onderzoek naar de grammatica van het
Nieuw-Fries (o.a. naar werkwoordsystemen en de morfologie), de corpus- en
computertaalkunde en de terminologie. Een andere belangrijke taak is het
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inrichten van een taaldatabank, waarin behalve het woordenboekmateriaal en
ander Nieuw-Fries materiaal, ook Fries uit vroegere perioden is opgeslagen. In
een later stadium zullen ook de diverse Friese dialectvarianten in de taaldatabank
worden ingevoerd.
Letterkunde, geschiedenis en naamkunde
Het onderzoek naar de Friese letterkunde wordt verricht in vergelijking met
ontwikkelingen in Nederland en steeds in historische context. Centraal staat het
onderzoek naar de moderne letterkunde (na de Tweede Wereldoorlog) en de
letterkunde van de 19e eeuw.
Het historisch onderzoek voor wat betreft de periode tot 1800, richt zich
vooral op de relatie kerk en maatschappij en de nederzettingsgeschiedenis
(hiertoe behoort ook de studie van toponiemen). Tevens wordt aandacht
geschonken aan ideeëngeschiedenis en in samenhang daarmee aan de
geschiedenis van cultuur en onderwijs (hier met name het universitair onderwijs).
Een belangrijk project voor de geschiedenis van de Nieuwste Tijd is het
samenstellen van een handboek voor de Friese geschiedenis vanaf 1750, te
verschijnen in 1997.
Sociale wetenschappen.
Een belangrijk aandachtsveld is de positie van het Fries in de Friese samenleving
in relatie tot het Nederlands en dialecten in Friesland. Longitudinaal
taalsociologisch onderzoek wordt op dit terrein verricht, steeds ook onder
vergelijking met soortgelijk onderzoek naar andere Europese taalminderheden.
Voorts wordt onderzoek gedaan naar het overheidsbeleid met betrekking tot het
Fries, ook weer in vergelijking met andere minderheden. Omdat de
maatschappelijke positie van het Fries centraal staat, zijn ook de veranderingen
op sociaal-cultureel en sociaal-economisch terrein voorwerp van onderzoek.
Een belangrijke taak is verder het inrichten van een databank met gegevens over
de positie van autochtone minderheidstalen in het onderwijs in de landen van de
Europese Gemeenschap (het project MERCATOR-Education).
Werkverbanden en werkgroepen.
Een deel van het onderzoek speelt zich af in de werkverbanden en werkgroepen.
Dit zijn samenwerkingsverbanden van de wetenschappelijke staf met amateuronderzoekers. Deze werkverbanden hebben vooral als taak het overdragen van
kennis, maar ook het verrichten van onderzoek. Dit onderzoek, in vele gevallen
onder begeleiding van de wetenschappelijke staf van de Friese Academie,
beweegt zich op een groot aantal terreinen, zoals biologie, lokale geschiedenis,
musicologie en genealogie.

Congressen
De Fryske Akademy organiseert studiedagen, symposia, op het terrein van de
Friese taal en cultuur, voor zowel het regionale, het nationale als het internationale
publiek. In dit verband kunnen worden genoemd de congressen op het terrein
van de regionale ontwikkeling (economisch en cultureel), minderheidstalen,
filologie en nederzettingsgeschiedenis.
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Wetenschappelijk onderwijs
De Fryske Akademy verzorgt in samenwerking met de Faculteit der Le tt eren van
de Universiteit van Amsterdam een doctoraalopleiding Friese taal- en le tterkunde
(specialisaties: sociolinguïstiek en historische letterkunde). Voorts heeft zij de
supervisie over en verzorgt zij het onderwijs aan de bijzondere leerstoel Friese
taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Medewerkers van de Fryske Akademy geven regelmatig gastcolleges aan
universiteiten in binnen- en buitenland. Met verschillende afdelingen neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten worden contacten onderhouden of bestaat
een vorm van samenwerking, dat laatste o.a. met de Palacky Universiteit van
Olomouc (Tsjechië), de Shevtchenko Universiteit te Kiev en de University
College London.
Publicaties
De publikaasjes van de Friese Academie (gemiddeld zo'n 80 artikelen en 20
boeken en rapporten per jaar) verschijnen in het Fries, Nederlands, Engels en
andere moderne talen. Vooral via het Engels wordt het internationale
wetenschappelijke forum bereikt. Dat ook het Fries wordt gebruikt als taal voor
wetenschappelijke publicaties, heeft te maken met de opdracht die de Fryske
Akademy zich heeft gesteld: het vormen en ontwikkelen van het Fries tot
wetenschappelijke taal op alle terreinen van onderzoek.
Voorlichting
Gebaseerd op de door de jaren opgebouwde deskundigheid is de Akademy bij
uitstek het instituut tot het geven van voorlichting en informatie over vele
aspecten van Friesland, de Friese taal en cultuur en over minderheden in de
Europese gemeenschap.
Friese Academie
Postbus 54

8900 AB Leeuwarden
tel. 058-2131414, fax 058-2131409
L. G. Jansma (Leeuwarden)
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De identiteit van de Nederlandse literatuur
Joep Leerssen (Amsterdam)

Wat maakt de Nederlandse literatuur Nederlands? De vraag lijkt simplistisch,
maar een poging tot antwoord roept interessante problemen op.
Om te beginnen is Nederlandse literatuur gekenmerkt door de taal waarin ze
geschreven is: het Nederlands. Maar wat is Nederlands? Laten we scherpslijperij
vermijden en stellen dat het taaleigen van Guido Gezelle en van Jan Cremer
allemaal Nederlands is. Laten we niet lastig doen en stellen dat het noordelijk
Platduits of Nederduits, dat door groten als Theodor Storm is gebezigd, er niet
bijhoort, evenmin natuurlijk als het Fries van Japikx of het Frans van Maeterlinck.
Randfiguren als de Maastrichtenaar Weustenraad, die in het Maastrichts dialect
en in het Frans schreef, laten we buiten beschouwing. Vooruit, houd het simpel.
Afrikaans sluiten we ook uit. Breytenbach is in het origineel voor ons begrijpelijk
(net als Storm voor een Groninger), maar het is toch een andere taal.
Maar dan nog. Welke taal schreven Vondel en P.C. Hooft? Nederlands, zegt
het gezond verstand. Maar het taaleigen van Vondel en van Hooft staat toch
heel wat verder van ons bed - bijna net zo ver als contemporain Nederduits... En
is het Duits van Heinrich Bóll, laat staan het Afrikaans van Breytenbach, niet
veel gemakkelijker voor de gemiddelde Nederlandse lezer dan het `Nederlands'
van Karel ende Elegast? Wij erkennen auteurs als Vondel en teksten als
Walewein, die eigenlijk een voor ons vreemde taal bezigen, op grond van een
impliciet aanvaard principe van continuiteit: er mogen dan mettertijd grote
verschillen zijn gegroeid, maar ons huidige Nederlands is voortgesproten uit die
oudere, thans wat exotisch ogende taalvormen. Zoiets schept een - historische
- band. Waarmee ik maar zeggen wil dat identiteitsbepalingen noodzakelijkerwijs
een beroep doen op een contirniiteitsbesef. Zonder historisch besef geen identiteit;
zonder diachrone continuïteit geen identiteit. (1)
Die continuïteit wordt vaak aangesproken onder de noemer traditie. Daarbij
speelt de Latijnse wortel onderbewust een connoterende rol: traditie, dat is
`doorgeven', van generatie op generatie, als in een estafette. Tussen volstrekt
ongelijksoortige literaire momentopnames zoals Walewein, Vondel, Gezelle en
Jan Wolkers ligt een continuüm van literaire praktijk, als ontelbare schakels in
een keten, als vezeltjes in een gesponnen draad. Van moment tot moment, van
generatie op generatie is het beoefenen van literatuur (waaronder ik versta: het
schriftelijk bedrijven van cultuur) constant gebleven; de afstand en de verschillen
tussen onze vier momentopnames blijken een gradueel verschuiven te zijn, een
kwestie, niet van discontinuïteit, maar van geleidelijkheid.
Echter, die historische blik is een beetje gemakzuchtig. Wat koopt een
hedendaagse lezerin de praktijk voor dat ietwat abstracte besef van historische
continuïteit? Blijft het voor de doorsnee-Nederlander niet veel gemakkelijker om
een roman van Virginia Woolf in het origineel te lezen dan een gedicht van
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Hadewych? (De verkoopcijfers wijzen het uit.) (2)
Immers, de literatuurgeschiedenis kent meerdere dimensies. Er is' de geschiedenis van het producerende, literaire bedrijf, dat jaar na jaar tekst na tekst
voortbrengt, in een volgorde die onwrikbaar vastligt, en waarin voorlopers per
definitie voorafgaan aan hun navolgers. Maar daarnaast is er de geschiedenis
van het lezen, van de receptie, en die houdt niet geheel gelijke tred met de
productiegeschiedenis. Voor de huidige lezer die peinzend voor een boekenkast
staat, weifelend welke tekst te kiezen, zijn P.C. Hooft en W.F. Hermans
tijdgenoten, verenigd onder de le tt er H. In de canon bevinden Coornhert,
Conscience, Couperus en Claus zich tezamen in een tijdloos reservoir. Hun
beschikbaarheid verkeert in een onvoltooid-tegenwoordige-tijd, net zoals
schilderijen uit verschillende eeuwen in één en hetzelfde museum kunnen
hangen, dat voor alle doeken, ongeacht hun ontstaansdatum, dezelfde
openingstijden hanteert. (3)
Kortom, de literatuur in haar historische ontwikkeling is, om met de
terminologie van Lessings Laokoon te spreken, een "Nacheinander"; de literaire
canon is daarentegen een "Nebeneinander". Wie de continuïteit van een `traditie'
wenst te onderkennen moet ervoor hoeden dat hij de tijdloosheid van het
canoniek reservoir niet verwart met de historische bestendigheid van de traditie.
Op dit punt is het nuttig om een begrip te citeren dat in de cultuurwetenschappen (echter minder in de literatuurgeschiedenis) tamelijk populair is
geworden: dat van de "invention of tradition". Het begrip is ontleend aan een
gelijknamige kritische bundel, geredigeerd door Eric Hobsbawm en Terence
Ranger (1983), die wilde aantonen dat in veel gevallen de vermeende `continuiteit'
en bestendigheid van een `traditie' geen essentieel onderdeel uitmaakt van de
culturele praktijk, maar veeleer voortkomt uit een accaparatie achteraf. Met
andere woorden, `traditie' is niet zozeer een estafe tt estokje dat met-de-tijd-mee
wordt doorgegeven, van generatie op generatie, dan wel een retrospectieve
activiteit tegen-de-tijd-in: mensen blikken terug in de geschiedenis, proberen
hun eigen antecedenten te vinden, graven rond in het verleden op zoek naar de
delfstof die wij `traditie' noemen. Tradities zijn meestal niet zo oud of `authentiek'
als men wel zou willen geloven. De mooiste gotische gebouwen hebben meer
aan de restaurateurs van de negentiende eeuw te danken dan aan de Middeleeuwen; 'oerige' volksgebruiken blijken bij nader inzien vaak te berusten op een
instelling of herbeleving uit deze of de vorige eeuw. Culturele praktijken blijven
in bestendigheid voortbestaan, niet omdat dat spontaan en autonoom zo gaat,
maar omdat ze van moment tot moment levend worden gehouden, worden
gecultiveerd op een manier die men van moment tot moment `authentiek' vindt.
Zulk constructivisme in de historische en culturele wetenschappen heeft in de
laatste decennia school gemaakt. De ene vermeende `bestendigheid' na de
andere werd door strenge, kritische (maar soms ook wat zelfgenoegzame)
historici als `construct' ontmaskerd. Misschien dat deze procedure in de laatste
jaren wat obligaat is geworden; niettemin is het inzicht nog steeds bruikbaar.
Immers, indien, zoals Ricoeur betoogt, identiteit een onvermijdelijke diachrone
component heeft, en die diachrone component voor een groot deel een
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retrospectieve accaparatie, een constructie-achteraf blijkt te zijn, dan opent dat
interessante cultuur- en literatuurhistorische perspectieven.
Eerdere beschouwingen over culturele identiteit gaan vaak mank aan naïef
essentialisme: de bestendigheid van de Nederlandse cultuur en literatuur zou
moeten liggen in haar `karakter'; immers, zoals het individueel `karakter' onze
gedragingen heet te inspireren, zo zou het `Nederlandse karakter' zich in zijn
kenmerkende cultuuruitingen manifesteren. Dat `karakter' levert dus meteen
een tijdloos-bestendige, constante factor die als een draad de variante kralen van
de cultuurgeschiedenis aaneenrijgt en een eigen, samenhangende identiteit
verschaft. Dat is de traditionele (mogen we zeggen: verouderde? achterhaalde?)
visie. Oppervlakkige gelijkenissen uit verschillende perioden en sferen worden in
die optiek geduid als zijnde ontsproten aan eenzelfde diepe, collectieve en voortdurende, historisch invariante persoonlijkheidsstructuur. Dat heet dan `typisch'
Nederlands - typisch, omdat het typeert en een vermeend Nederlands type
kenmerkt; typisch ook, omdat het afwijkt van het niet-Nederlandse buitenland.
Een dergelijke essentialistische visie mag dan interessante beschouwingen
opleveren en inspireren tot aantrekkelijke cultuurkritische spitsvondigheden,
wetenschappelijk is zij niet houdbaar. Het is, om in de terminologie van Locke te
spreken, een vorm van wit en niet van judgement. Wit is het onderkennen van
overeenkomsten in ongelijksoortige verschijnselen; judgement is het onderscheiden van verschillen in ogenschijnlijk gelijksoortige verschijnselen. Wetenschapsfilosofisch gezien schieten zulke geestrijke, op wit gebaseerde nationaalkarakterologische beschouwingen tekort op het punt van hun falsifieerbaarheid en zoals we sinds Karl Popper weten is falsifieerbaarheid een conditio sine qua
non voor serieus wetenschappelijk onderzoek.(4) Uitspraken die op de `karakteristieke' overeenkomsten tussen Saenredam en Mondriaan wijzen, of tussen
Hildebrand en Reve, zijn vernuftig (witty) maar niet substantieel bekritiseerbaar.
Weliswaar kunnen we mogelijke tegenvoorbeelden bedenken, zoals de
ongelijksoortigheid van Vermeer en De Kooning of van Hildebrand en Jan
Wolkers, of de gelijksoortigheid van Rembrandt en Delacroix of Henry James en
Couperus - dat levert alleen maar schimmige, subjectief-impressionistische
discussies van welles-nietes-niveau op. Het onderkennen van typologische
constanten, als zijnde manifestaties van een historisch invariante essentie,
verwart observatie en interpretatie, is onf alsif ieerbaar en onttrekt zich aan
wetenschappelijke toetsing.
Zou men een wetenschappelijk toetsbare vorm van zulke karakterologie
willen bedrijven, dan zou men falsifieerbare hypothesen op moeten stellen.
Daarbij dient men de formulering `Hildebrand en Reve delen de typisch
Nederlandse eigenschap X' te verlaten en zal men veeleer een in de ontkennende
vorm gestelde formulering moeten bezigen als `eigenschap Y is pertinent onNederlands en zal niet (of significant zeldzaam) worden aangetroffen in
Nederlandse cultuuruitingen'. Zulk een formulering roept judgement i.p.v. wit
in het geding, kan kritisch getoetst worden en voldoet dus aan de eis van
wetenschappelijkheid. Welnu - bij al het vele geschrijf dat de laatste jaren is
gedebiteerd over `de' Nederlandse cultuur en hoe die voor teloorgang behoed
r
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moet worden, heeft nog niemand zich aan een falsifieerbare beschrijving van
bovenstaande soort gewaagd; men houdt het liever op de gemeenplaatsen die
door iedereen met herkenning en instemming worden begroet. Wat zulke
nationale karakterologieën ontberen aan zin en waarheidsgehalte maken ze
ruimschoots goed door hun herkenbaarheid - de herkenbaarheid van het cliché,
maar dat deert kennelijk alleen kniesoren zoals mij. Ik wil bij deze wél een
uitdaging herhalen die ik al eens bij een eerdere gelegenheid naar voren heb
gebracht: laten diegenen die zich zo vol verve uitlaten over `de' Nederlandse
cultuur die cultuur eens beschrijven in de falsifieerbare vorm van wat niet
Nederlands is, on-Nederlands. Zij zullen daarbij moeten vaststellen dat zulks
onmogelijk is en onvermijdelijk tot onhoudbare beweringen leidt. En laat men
dan de conclusie trekken uit die onmogelijkheid, en beseffen dat het bepalen van
wat nu precies `Nederlands' is, veel moeilijker is dan het lijkt aan de borreltafel.
Hoe moet het dan wel? - Het lijkt mij een interessante opgave om de
identiteit van de Nederlandse cultuur, en in het bijzonder van de Nederlandse
literatuur, aan de orde te stellen als een geconstrueerde traditie in de geest van
Hobsbawm. Dat wil zeggen: Nederlandse cultuur, niet als een van tevoren
bepaald, vastliggend stramien waarbinnen zich elke nieuwe cultuuruiting als
vanzelfsprekend schikt, maar als een voortdurende toeëigening en herinterpretatie
van het verleden, een voortdurende speurtocht naar voorgangers, voorlopers,
inspiratoren, of juist negatieve voorbeelden waartegen men zich afzet.
In een dergelijke vraagstelling wordt nationale en culturele identiteit
gehistoriseerd - toegankelijk gemaakt voor historisch onderzoek, in plaats van
de status van `tijdloze waarheid' in de schoenen geschoven te krijgen. Het is een
dooddoener om te zeggen `zo zijn de Nederlanders nu eenmaal'. Dat slaat elk
verder doorvragen plat. Laten we liever onderzoeken welke karaktereigenschappen de Nederlandse cultuur zichzelf toeschrijft. Het is immers evident een
historisch feit dat Nederlanders in een eigen identiteit hebben geloofd en nog
geloven: niet het Nederlanderschap als zodanig is dus een historisch, feitelijk
gegeven, maar de presentie en de invloed van een geloof aan het Nederlanderschap - met andere woorden: een zelfbeeld. Welnu: dat zelfbeeld, die beeldvorming, biedt ons een legitiem onderwerp van wetenschappelijk onderzoek: in
hoeverre is die beeldvorming regionaal of historisch variabel? In welk verband
staat ze tot bredere historische ontwikkelingen?
Zulke vraagstellingen worden al sinds enkele decennia nadrukkelijk aan de
orde gesteld door de imagologie of beeldvormingskunde, een specialisme binnen
de vergelijkende literatuurwetenschap dat vooral in het kielzog van Hugo Dyserinck
school heeft gemaakt.(5 ) Zoals ook Dyserinck bij herhaling heeft betoogd, bieden
de Lage Landen voor deze kwesties een werkgebied par excellence.(6) Tegen
welk buitenland zet een Nederlands zelfbesef zich af? Op welke momenten
convergeren of divergeren de Noordelijke en Zuidelijke tradities binnen de
Nederlandstalige letteren? Hoe staat het met de Noord-Nederlandse receptie
van al dan niet als `typisch Vlaams' beschouwde auteurs zoals Timmermans,
Elsschot, Van Ostaijen, Boon? Met welke `Vlaamse' stijlkenmerken proberen
Franstalige auteurs uit België (De Coster, Maeterlinck, Verhaeren, Jacques
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Brel...) een specifieke identiteit te cultiveren? Als de geschiedschrijving van
Henri Pirenne het hoogtepunt vormt van een brede en langdurige, poging om
een continue `Belgische' traditie te ontwaren in de geschiedenis van dat territoir,
hoe krijgt een dergelijke Belgicistische visie zijn beslag in de schilderkunst en in
de literatuur?') Hoe reflecteert de Belgische negentiende eeuw op de Middeleeuwen en op de zeventiende eeuw, en hoe gaat dat in die jaren in het
Hollandocentrische Nederland? Zulke vragen worden pas mogelijk als we identiteit
beschouwen als een construct, als het product van een historische activiteit - als
een zelfbeeld.
Ik kom terug op mijn uitgangsvraag: wat maakt de Nederlandse literatuur
Nederlands? In het licht van het voorafgaande dient zich wellicht een bruikbaar
antwoord aan: Nederlandse literatuur is in die mate Nederlands, waarin ze
impliciet of expliciet een Nederlands identiteitsbesef , een Nederlands zelfbeeld
aan de dag legt. Dat gebeurt niet alleen door de gebezigde thematiek, door
patronen van beïnvloeding of schoolvorming, of in de concrete neerslag van
nationale denkbeelden; het gebeurt op een zeer fundamenteel niveau door de
keuze van de gebezigde taal. Dat Nederlandse schrijvers in het Nederlands
schrijven is een sterk voor de hand liggende keuze, een welhaast vanzelfsprekende
`dat-dank-je-de-koekoek'-keuze, maar desalniettemin: een keuze. Denk maar
aan een literatuurhistorisch uitermate belangwekkend fenomeen als het antiHollandse particularisme van Guido Gezelle en van andere auteurs uit Oost- en
West-Vlaanderen; of aan het dialectgebruik van regionale schrijvers, zij het in
het Limburgs of in het Drents; of aan de langzame, inmiddels voldragen
opkomst van het Afrikaans als een gelijkwaardige schrijf- en cultuurtaal naast het
Nederlands; of aan incidentele, al dan niet succesvolle pogingen van Nederlandse
auteurs om een andere, grotere taal te bezigen (Belle van Zuylen, Fransschrijvende
Vlamingen zoals Verhaeren of Jean Ray, Gerard "Simon" van het Reve). Toen
Hendrik Conscience besloot om niet in het Frans te schrijven, was dat een
bewuste en allerminst vanzelfsprekende keuze.
Die keuze doet zich aan het merendeel van de beginnende auteurs niet voor;
zij voegen zich impliciet in een bestaand bedrijf: het bedrijf waarin ze hebben
leren lezen, waarin ze literaire ambities zijn gaan koesteren, waarin ze debuteren.
Die bedrijven zijn op hun beurt min of meer landsgewijs omlijnd; ze zijn
omgrensd door het soort grenzen dat treffend door Lévi-Strauss is gedefinieerd
als relatief non-poreuze discontinuiteitspatronen in de sociale communicatie:
"A society consists of individuals and groups which communicate with
one another. The existence of, or lack of, communication can never be
defined in an absolute manner. Communication does not cease at society's borders. These borders, rather, constitute thresholds where the
rate and forms of communication, without waning altogether, reach a
much lower level. This condition is usually meaningful enough for the
population, both inside and outside the borders, to become aware of it."
(Lévi-Strauss 1963, 296)
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In de vergelijkende literatuurwetenschap leidt een dergelijke benadering tot een
visie die wel wordt aangeduid als systeemtheorie of (excusez le mot)
polysysteemtheorie: het literaire bedrijf speelt zich af in talrijke, op diverse
manieren te definiëren circuits en circuitjes, netwerken, groeperingen en
aggregaties: taalgebieden, landen, regionen; vrouwen- of minderhedenliteratuur;
`scholen' en -ismes; genres; bepaalde doelgroepen of uitgeverij-circuits: dat zijn
allemaal systemen en subsystemen die in het literaire bedrijf een rol spelen. Ze
grijpen als radertjes in elkaar, overlappen elkaar, beïnvloeden elkaar of maken
onderling deel uit van een groter geheel. Elk `systeem' kent zijn eigen dynamiek
van canoniciteit, status en populariteit; en tussen deze diverse sferen van het
literaire leven spelen zich belangwekkende processen af van overdracht, acceptatie
en afstoting, desinteresse of (al dan niet modieuze) belangstelling. Zoals ook
Lambert (1983) betoogt, vormt het Nederlandse taalgebied, met zijn opmerkelijke
`Hollandse' en `Vlaamse' deelcomponenten, die noch gescheiden zijn, noch een
homogene eenheid vormen, hiervan een treffend voorbeeld.
Voor de laatste keer: wat maakt de Nederlandse literatuur Nederlands?
Nederlandse literatuur is een door de taalgrens omgeven geheel (intern gedifferentieerd in talrijke secundaire subsystemen) waarbinnen auteurs als met de
literaire paplepel een primair intern-Nederlands referentiekader krijgen aangegeven. Elke auteur kan op eigen wijze omgaan met een plaatsbepaling ten
opzichte van de aldus by default aangereikte uitgangspositie die maakt dat hij bij
de Nederlandse literatuur hoort. De identiteit van de Nederlandse literatuur is
daarom geen literatuurhistorische categorie, maar een praktijk, een probleem,
een thema, een onderwerp. Identiteit is een voortdurend construct, een voortzetten
van, of reflecteren op, literaire antecedenten, en een weging van hun relevantie
tegenover buitenlandse invloeden; identiteit heeft te maken met de dynamiek
van canon- en schoolvorming, met de dynamiek van buitenlandse betrekkingen
op cultureel, ideologisch en politiek vlak. Identiteit is allerminst iets vanzelfsprekends; het is een complex dynamisch proces dat het verdient om in zijn

historische ontwikkeling en veranderlijkheid te worden bestudeerd.
Noten
(1)
(2)
(3)
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Een en ander is diepgaand geanalyseerd door Ricoeur 1990.
Vgl. de provocatie die Jauss 1970 hee ft ge ri cht aan de literatuurwetenschap.
Om de zaak nog complexer te maken is er nog een derde mogelijke vector waarlangs
de literatuurgeschiedenis zich kan bewegen: die van de persoonlijke leeservaring. Wij
lezen de literatuur die onze smaak en ons oordeel vormt in een bepaalde volgorde, die
soms meer met genre of met pedagogische en psychologische omstandigheden te
maken heeft dan met histo riciteit. In onze opvoeding krijgen we contemporaine teksten
(of negentiende-eeuwse "roman-klassiekers" zoals die van de gezusters Brontë, Victor
Hugo, Dickens of Tolstoj) eerder voorgeschoteld dan Milton of Dante. Zulke initiële
erva ri ngen zijn vaak bepalend voor de maatstaven die we aanleggen bij latere
leeservaringen. De teksten die onze "smaak", onze maatstaven, voorkeuren en
verwachtingspatronen bepalen, kunnen t rivialer of banaler zijn dan de teksten die,
histo ri sch-chronologisch gesproken, bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van
het literaire bed rijf.

(4)
(5)
(6)
(7)

Voor een nadere beargumentering, zie Leerssen 1988.
Vgl. Dyserinck 1988 en de daar opgesomde bronnen.
Vgl., naast bijvoorbeeld Dyserinck 1994, tevens Gobbers 1992 en Leerssen 1993.
Voorbeelden van zulke verkenningen leveren Klinkenberg 1980 en Verschaffel 1987.
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De dialectologie van het Nederlands vanaf 1970
Cor van Bree (Leiden) (1)

1. Inleidende opmerkingen
Het is nodig het onderwerp: de dialectologie van het Nederlands, in verschillende
opzichten te begrenzen. Nederlands wordt als verzamelnaam opgevat voor alle
variëteiten die gesproken worden in het Nederlandse taalgebied, dat wil zeggen
in het gebied van het Standaardnederlands, en die met die variëteit nauw
verwant zijn, plus het Standaardnederlands zelf (vgl. de definitie van J. Goossens
van Nederlandse dialecten in *Goossens 1977).
Dialectologie moet (conform de oorspronkelijk Angelsaksische traditie) in
ruime zin worden opgevat. Deze vorm van taalwetenschap houdt zich niet
alleen bezig met dialecten in de klassieke zin van het woord: duidelijk van de
standaardtaal onderscheiden, locaal of regionaal bepaalde variëteiten, maar ook
met niet duidelijk van de standaardtaal onderscheiden variëteiten zoals ze in het
Randstadgebied gesproken worden. Ook regionale va riëteiten van de standaardtaal
(Nederlands met een Gronings, Limburgs enz. accent) behoren tot het object
van de dialectologie. De studie van de standaardtaal zelf valt daar echter niet
onder, wél die van de wederzijdse verhouding en beïnvloeding van standaardtaal
en dialect. Dialectologie in deze ruime zin omvat dus de klassieke dialectologie
(dialectbeschrijving en taalgeografie) en belangrijke delen van de moderne
sociolinguïstiek èn contactlinguïstiek. Met deze omschrijving verdisconteer ik bij
voorbaat een ontwikkeling die in de volgende paragrafen zal worden beschreven.
Van belang is de afbakening van de dialectologie tegenover de historische
taalkunde. Omdat de standaardtaal zich pas vanaf de zestiende eeuw ontwikkelt,
kunnen we zeggen dat de histo ri sche taalkunde, in ieder geval voorzover ze zich
met perioden vóór die eeuw bezighoudt, tegelijk in feite dialectologie is. Voorzover
ze zich heel expliciet met regionale (of andersoortige) variatie bezighoudt,
kunnen we van historische dialectologie spreken. Om niet te zeer in de
historische taalkunde terecht te komen, zullen we deze vorm van dialectologie,
ook wanneer ze op een pe riode na de zestiende eeuw betrekking heeft, hier
buiten beschouwing laten.
Dan nog een begrenzing in de tijd: we bekijken, zoals de titel aangeeft, de
ontwikkeling van de Nederlandse dialectologie vanaf circa 1970, dus over
ongeveer een kwart eeuw. Deze afbakening in de tijd zal worden toegelicht in
par. 2.
Dit overzicht is als volgt opgebouwd. Na een terugblik op de voorafgaande
periode (2) wordt eerst de voortgang van de klassieke dialectologie, eventueel een
gebrek daaraan, bekeken (3). De volgende paragrafen zijn gewijd aan de variatiesociolinguïstiek (4), de dialect-standaardtaalproblematiek (5) en de "infrastructuur"
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van de dialectologie (6). In een slotparagraaf wordt de balans opgemaakt (7) . Ten
slotte nog de volgende opmerkingen. 1. Ik beperk me in de eerste plaats tot
hoofdzaken en hoofdlijnen en beoog niet een naar volledigheid tenderend
overzicht van namen en titels te geven. Ik a ttendeer voornamelijk op zelfstandige
publicaties, op artikelen slechts bij uitzondering. Voorzover ik niet de volledige
bibliografische gegevens vermeld, kan men die aanvullen met behulp van de
BNTL (de Bibliografie van de Nederlandse taal en letterkunde). Verwijzingen
naar de bibliografie bij dit artikel zijn van een * voorzien. 2. Ik beperk me tot
resultaten en vermeld geen projecten die nog geen resultaten hebben opgeleverd.
3. Over het algemeen noem ik geen publicaties voor een breder publiek. 4. Ik
laat ook over het algemeen de niet-professionele dialectologie buiten beschouwing.
Ik wil daarover wél opmerken dat het belang van deze vorm van dialectologie
niet onderschat mag worden. Ook in de verslagperiode is er door leken, vooral
in lexicografisch opzicht, veel waardevols geproduceerd. Dat hun werk vooral
lexicografisch is, valt te begrijpen: voor de gemiddelde taalgebruiker bestaat de
taal vooral uit woorden en uitdrukkingen; bovendien treden de hedendaagse
veranderingen in het dialect (zie 5) vooral bij deze elementen op.
2. Een korte terugblik
Het begin van de ontwikkeling van de Nederlandse dialectologie ligt in de
negentiende eeuw: er verschijnen dan in toenemende mate dialectgrammatica's
en -woordenboeken. Aan het eind van de vorige eeuw komt de taalgeografie op,
die in de periode tussen ca. 1920 en ca. 1950 de Nederlandse taalkunde gaat
domineren (G.G. Kloeke, J. van Ginneken, L. Grootaers).( 2) Omstreeks 1950
begint een periode die, hoewel er ook toen veel op dialectologisch gebied werd
gepresteerd (K. Heeroma, A.A. Weijnen, J. Goossens), toch niet als een
duidelijke bloeiperiode kan worden gezien. Ik zie hierin de volgende factoren
aan het werk (zie *Van Bree 1992a; voor de recente geschiedenis van de
dialectologie o.a. ook *Taeldeman 1983, *Berns 1984, *De Rooij 1986, *Hagen
1988 en *Devos 1993).
Ten eerste verschuift de aandacht naar de bestudering van het moderne
Standaardnederlands (A.W. de Groot, H.F.A. van der Lubbe, P.C. Paardekooper,
H. Schultink). Dit werd sterk in de hand gewerkt door het structuralisme, dat
omstreeks die tijd in de neerlandistiek begint door te dringen. Een dergelijke
sterk theoretische vorm van taalkunde kan de grammaticus het beste op zijn
eigen taal (en dat is meestal de standaardtaal) toepassen, zeker als hij de
methode van de introspectie gebruikt. Maar ook als hij met tekstcorpora werkt,
ligt de hedendaagse standaardtaal erg voor de hand: teksten zijn daarvoor
immers in overvloed beschikbaar. De onderzoeksvraag verschuift dus van: hoe
kunnen kaartbeelden verklaard worden? naar: hoe kunnen we volgens de regels
van de kunst een taal beschrijven? Structuralistische of verwante inzichten
werden overigens ook in de dialectologie toegepast, in de verklaring van de
kaartbeelden (intern-linguïstische verklaringen), in de kartering van foneemstructuurverschillen en in (vooral fonologische) structuurbeschrijvingen van
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dialecten (zie 3.5). De verschuiving richting standaardtaal, weg van de taalvariatie,
werd nog eens versterkt door de opkomst van de (transformationeel-)generatieve
taalkunde (1957: Noam Chomsky, Syntactic Structures), te meer daar hierin
de methode van de introspectie overheersend is en de aandacht zich op den
duur rich tt e op het universele taalvermogen van de mens.
Ten tweede is er een oorzaak van binnen uit, in die zin dat de dialectologen
zich niet in voldoende mate bij de nieuwe stromingen aansloten. Er bestond een
sterke empirische tendens: men was (ook in de historische taalkunde) nogal
gericht op het verzamelen en inventariseren van gegevens zonder die voor de
toetsing van theoretische inzichten te gebruiken. Ik formuleer dit met de nodige
voorzichtigheid omdat ik niet graag afbreuk zou doen aan het vele goede dat in
de periode na 1950 tot stand is gekomen. Toch maakt deze periode de indruk
dat de dialectologie zich buiten de hoofdstroom van de taalwetenschap bevond.
Op het eind van de jaren '60 doen zich maatschappelijke ontwikkelingen
voor die op de dialectologie niet zonder invloed gebleven zijn. De universitaire
revolutie van 1969 brengt de roep om maatschappelijke relevantie mee. Hierbij
was de vraag niet zo zeer: wat voor nut heeft bepaalde kennis in het dagelijkse
leven? als wel: wat hebben we eraan voor de bevrijding van onderdrukte
groepen? Dit maakte het klimaat enerzijds nog eens extra ongunstig voor de
histo ri sche taalkunde en eveneens voor de klassieke dialectologie, maar betekende
anderzijds belangrijke nieuwe impulsen. Er komt aandacht voor de schooltaalthuistaalproblematiek en voor sociaal bepaalde taalvariatie. Wat beide betreft,
moet hier alvast de naam van de Amerikaanse sociolinguïst William Labov
genoemd worden. De opkomst van de sociolinguïstiek kan overigens ook als
een reactie op de van taalvariatie abstraherende generatieve grammatica gezien
worden. Nu kunnen we sociolinguistische noties ook bij vroegere onderzoekers
aantreffen: zo waren Kloeke en Van Ginneken sociolinguïsten avant la date;
ook is er bijvoorbeeld een boek als De tweetalige mens van E. Nuijtens (1962),
over het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne (Overijssel), en, al uit het
begin van de verslagperiode (1971), Taal in Hulst van M.C.H.J. van de Ven.
Het verwijt van de kant van de moderne sociolinguïsten dat de oude dialectologie
de sociale variatie verwaarloosde, is dan ook niet zonder meer gerechtvaardigd
te noemen (vgl. o.a. Kruysen 1974). Het staat echter vast dat sinds Labov de
sociolinguïstiek op een systematische, methodologisch zeer bewuste wijze wordt
beoefend. Het is om de maatschappelijke veranderingen rond 1969 en de
nieuwe sociolinguistische impulsen van de jaren '60 dat ik 1970 als beginjaar
van mijn verslagperiode heb gekozen.

3. De voortgang van de klassieke dialectologie
3.1. Inleidende opmerkingen
Onder de klassieke dialectologie versta ik die dialectologie die zich bezighoudt
met het oude, karakteristieke dialect, dialect dus begrepen als uiterste tegenpool
van de standaardtaal (zie Goossens 1977a). Hieronder vallen zowel studies die
op één plaats of streek gericht zijn als studies waarin structuren, deelstructuren
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of elementen in regionaal opzicht met elkaar worden vergeleken (taalgeografie).
Ik geef hieronder in een aantal paragrafen een overzicht.
3.2. Handboeken en inleidingen
In 1966 verscheen de tweede druk van Weijnens Nederlandse dialectkunde.
Helaas is van dit onmisbare werk daarna geen herziene uitgave meer verschenen.
Gelukkig heeft de auteur het gedeelte over de klankleer omgewerkt tot een
Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten (1991). Evenals de
Dialectkunde is dit werk in feite een beredeneerde, systematisch opgezette
bibliografie (een `Forschungsbericht') waarin een grote hoeveelheid literatuur is
verwerkt. Een goede inleiding tot de Nederlandse dialectologie verscheen in
1977 van de hand van J. Goossens (een omwerking van een publicatie uit
1972: Goossens 1977). Anders dan in Weijnen vinden we hierin niet een
overzicht van de Nederlandse dialecten; het boekje is vooral theoretisch en
methodologisch van aard, met hoofdstukken over de definitie van Nederlandse
dialecten en dialectologie, de methodiek van de dialectologie en de indeling van
de Nederlandse dialecten (onderwerpen die ten dele en soms minder uitgebreid
ook bij Weijnen aan bod komen).
Hoewel het voor een breder publiek geschreven is, noem ik hier Dialecten
in Nederland van H. Entjes (1974). Eén van de aardige dingen van dit boekje is
dat er aandacht besteed wordt aan dialect in de krant. Ook bestemd voor een
wat breder publiek is Onze veranderende taal (1985) van Jo Daan, K. Deprez,
R. van Hout en J. Stroop, over wezen en functie van taalvariëteiten en de
manier waarop ze worden onderzocht. Het boekje is niet alleen klassiekdialectologisch maar ook sociolinguïstisch van inhoud. Verder noem ik nog
Dialect en school (1982) van A. Hagen en J. Sturm; het leidt ook in tot de
schooltaal-thuistaalproblematiek (zie 5).
3.3. Taa latlassen
In de verslagperiode valt de voltooiing van wat (afgezien van het WNT en het
MNW) wel als de grootste onderneming in de neerlandistiek mag worden
gezien: de Reeks Nederlandse dialectatlassen (RND). De initiatiefnemer ervan
was de Gentse hoogleraar E. Blancquaert, van wiens hand overigens, nog buiten
de reeks, al in 1925 de atlas van Klein-Brabant verschenen was. Met en na hem
was de redactie in handen van zijn opvolger W. Pée. De laatste atlas verscheen
in 1982, bewerkt door de Groningse hoogleraar H. Entjes. Het is de atlas voor
Zuid-Drente en Noord-Overijssel. De vóórlaatste atlas is die van H. Entjes en
Adriana R. Hol voor Gelderland en Zuid-Overijssel uit 1973. De opzet van de
atlas is, zoals reeds duidelijk geworden is, gewestelijk. Het werk van de ZwitsersFranse dialectoloog J.L. Gilliéron, de Atlas linguistique de la France, diende
als voorbeeld. In ieder deel vindt men voor een groot aantal plaatsen de vertaling
in fonetisch schrift van 135 zinnen plus nog wat losse woorden. Verder bevat
ieder deel een serie kaarten waarop bepaalde woorden of stukjes zin eveneens
in fonetisch schrift staan genoteerd: in feite geen echte kaarten dus maar
materiaalordeningen in kaartvorm. Het materiaal is door mondelinge enquête
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verkregen. Deze atlas bevat voor verschillende doeleinden goed materiaal dat
ook goed te vergelijken is, al moet men er natuurlijk wel rekening mee houden
dat het gedurende meer dan een halve eeuw door verschillende onderzoekers is
verzameld en dat in de loop van de tijd de zinnen op wat ondergeschikte punten
zijn gewijzigd.
Het plan van Blancquaert werd indertijd met enige scepsis ontvangen: zou
zoiets groots niet bij voorbaat gedoemd zijn te mislukken? De voltooiing van
deze atlas bewijst dat we ook té sceptisch kunnen zijn. Een speciaal nummer van
Taal en Tongval, gewijd aan de RND, verscheen in 1976. Een register, van J.
Taeldeman, verscheen in Taal en Tongval 1977.
Ook een andere grote taalatlasonderneming kwam in deze periode misschien
niet tot voltooiing maar dan wel tot een afronding: de uit een initiatief van
Kloeke voortgekomen Taalatlas van Noord- en Zuid nederland (TNZN), later
de Taalatlas van het Nederlands en het Fries (TNF) geheten. De laatste
kaarten verschenen in 1988 zodat we nu in totaal over 130 tekenkaarten
(vooral woordkaarten) de beschikking hebben. Voor de bij deze kaarten behorende
commentaren zie de onder redactie van J. Stroop verschenen Toelichting
(1974) (een vervolg op de toelichting door Jo Daan van 1963; zie ove rigens ook
*De Schu tter en Taeldeman 1972) en verder de sinds 1981 verschenen delen.
Over deze atlas, die een project was van het P.J. Meertens-Instituut (zie 7), zie
*Berns 1988.3)
Het is interessant dat in deze periode ook een nieuwe atlasonderneming van
start gaat (1981): de Sprachatlas des nórdlichen Rheinlands und des
siudostlichen Niederlands oftewel de Fráinkischer Sprachatlas (FSA), een
oorspronkelijk Munsterse, nu Leuvense onderneming van J. Goossens. Van het
Nederlandse taalgebied worden in de eerste plaats de Brabantse en Limburgse
dialecten door deze atlas bestreken. De tekenkaarten zijn lexicaal en morfologisch
(pronominaal) van aard. Intussen zijn 23 kaarten verschenen.
De laatste grote atlasonderneming die ik noem, is de Atlas linguarum
Europae (ALE), waarvan delen verschijnen vanaf 1975. Deze atlas, met tekenkaarten, verdient hier vermelding niet alleen omdat uiteraard ook het Nederlandse
taalgebied erdoor bestreken wordt maar ook omdat bij de organisatie ervan
Nederlandse dialectologen betrokken zijn (c.q. waren): ik noem hier A.A. Weijnen
(één van de initiatiefnemers), A.M. Hagen, J. Kruijsen en N. van der Sijs. Tot
dusver verschenen er 44 kaarten (woordkaarten). De laatste jaren zijn er geen
afleveringen meer verschenen.(4)
Verder moeten er twee kleine atlassen genoemd worden. Ten eerste de Atlas
van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO) (2 delen: 1972, 1977),
bestaande uit 20 klankkaarten (met tekens) betreffende het Nederlandse en
F riese taalgebied, met uitvoerig commentaar. Het uitgangspunt ervan is de
historische klankleer van het Nederlands. Ook deze atlas kwam op het P.J.
Meertens-Instituut tot stand; hij is het werk van Jo Daan en Maria J. Francken.
Ten tweede, eveneens op basis van een project van het P.J. Meertens-Instituut,
de Atlas van de Nederlandse dialectsyntaxis (AND) van Marinel Gerritsen
(1991). In deze atlas wordt, met uitvoerig commentaar, met behulp van tekens
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een groot aantal syntactische verschijnselen in kaart gebracht. Opmerkelijk is
dat de kaarten over het algemeen een diffuus karakter hebben (nergens zijn
duidelijke syntagmen te trekken) en dat de auteur in haar commentaar herhaaldelijk
moet constateren dat haar bevindingen niet stroken met "de theorie" (waarmee
de Regeer- en Bindtheorie is bedoeld). Van belang is ook haar constatering dat
het met een bepaalde vorm van schriftelijke enquête goed mogelijk is een eerste
inzicht in syntactisch-geografische verhoudingen te krijgen. Deze atlas laat
vooral zien hoeveel er op het gebied van de syntaxis-geografie nog te doen valt.
Recent uitgekomen (1993) is de grensoverschrijdende taalatlas voor
Westmunsterland, de Achterhoek, de Liemers en de Niederrhein: Dialekt a la
carte. De uitgave was in handen van G. Cornelissen, A.G.H. Schaars en T.
Sodmann, met medewerking van Christa Hinrichs. De atlas bevat 57
tekenkaarten; de meeste zijn woordkaarten maar er zijn ook 10 kaarten
betreffende werkwoordsvormen bij. De atlas was een éénmalige onderneming
van het Amt fur Rheinische Landeskunde te Bonn, het Staring-Instituut te
Doetinchem en het Landeskundliches Institut Westmunsterland te Vreden.(5)
3.4. Woordenboeken
Zoals de vorige paragraaf laat zien, is er in de verslagperiode een aanzienlijke
taalgeografische activiteit geweest. Toch ontkomt men niet aan de indruk dat de
grote tijd van taalatlassen en uitgebreide taalgeografische studies voorbij is. Die
indruk bestaat zeker niet voor de dialectlexicografie. Het grote Woordenboek
van de Brabantse dialecten (WBD) verschijnt in afleveringen sinds 1967; het
beslaat Noord-Brabant en de Belgische provincies Brabant en Antwerpen. Het
is opgezet door A.A. Weijnen en wordt nu voortgezet door A.M. Hagen. Van de
medewerkers noem ik J. van Bakel, J.B. Berns, H. Crompvoets, A. Dams,
W.A.M.M. Janssen-Steenberg, G. Janssens, H. van Lieshout, RH. Vos en
J. Vromans. Het Woordenboek van de Limburgse dialecten (WLD) verschijnt
op dezelfde manier vanaf 1983; er wordt evenals aan het woordenboek van het
Brabants in Nijmegen aan gewerkt. Het is eveneens door A.A. Weijnen opgezet
en het wordt nu voortgezet door J. Goossens en A.M. Hagen. Medewerkers
eraan zijn (c.q. waren) o.a. H. Brok, H. Crompvoets, R Goossens, J. Kokkelmans,
J. Kruijsen, J. Molemans en H.H.A. van de Wijngaard. Het Woordenboek van
de Vlaamse dialecten (WVD) verschijnt vanaf 1979 en is een Gentse
onderneming. Hiervoor noem ik S. Coppens, Veronique DeTier, Magda Devos,
J. van Keymeulen, H. Ryckeboer en Kristien van der Sypt. Wat we tot dusver in
dit woordenboek aantreffen, zijn agrarische en andere vak- of groepstalige
terminologieën. Men streeft ernaar het woordenboek ook voor de leek toegankelijk
te maken. Alle drie de woordenboeken zijn systematisch geordend (met alfabetisch
register) en dialectgeografisch van opzet (met kaartjes). Dat geldt ook voor het
WALD: het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten, onder
redactie van A.H.G. Schaars (vanaf 1984). Het is een onderneming van het
Staring-Instituut te Doetinchem. Tot dusver zijn woorden die te maken hebben
met de mens, het huis en de wereld geregistreerd. Dit woordenboek is in het
dialect geschreven en besteedt meer dan de al genoemde woordenboeken
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aandacht aan volkskundige, historische en sociale aspecten van het in de titel
genoemde gebied. Een woordenboek voor het Drents is in voorbereiding (G.H.
Kocks, H. Bloemhoff).).
Er verschijnen in de verslagperiode ook vele woordenboeken voor bepaalde
streken en plaatsen. De meeste gaan van dialect naar Algemeen Nederlands
maar het omgekeerde komt ook een enkele keer voor. Een opsomming is hier
om het grote aantal niet mogelijk (zie *Berns 1991 en *Berns 1996). Ik maak
een uitzondering voor het in vier delen te verschijnen Stellingwarfs woordenboek
(1994 enz.), gemaakt door H. Bloemhoff in opdracht van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. Dit woordenboek beperkt zich niet tot de typische
dialectwoorden maar bevat ook lemmata als franciskaan, gokautomaat,
huldigingsplechtigheid, klassemaatschoppi'je. De bedoeling is dus duidelijk de
volledige woordenschat te geven. Verder noem ik nog Nijhoffs Zuidnederlands
woordenboek van W. de Clerck (1981). Dit woordenboek heeft geen betrekking
op dialecten maar op zuidelijke eigenaardigheden in de in Vlaanderen gebruikte
standaardtaal.
3.5. Grammatica's en grammaticale en lexicologische studies
Zoals opgemerkt in 2, was het begin van de dialectologie gekenmerkt door de
verschijning van grammatica's, bestaande in ieder geval uit de klankleer van het
betreffende dialect maar daarnaast vaak ook uit een flexieleer en/of een
woordenlijst of woordenboek. Na de beginperiode is hun aantal sterk toegenomen.
We gaan na wat er in de verslagperiode bijgekomen is. Hierbij beperk ik me tot
zelfstandige publicaties; korte grammaticale overzichten zoals ze vaak vóór in
woordenboeken te vinden zijn, noem ik dus niet.(6)
Op de grens van de periode (1970) bevinden we ons nog met twee dissertaties
uit de school van Heeroma, van G.H. Kocks over de dialecten van Z.O.-Drente
en aangrenzende gebieden en van H. Entjes over het Vriezenveens. Beide zijn
structuralistisch maar ook historisch van opzet en behandelen de fonologie,
Entjes daarnaast ook de morfologie (flexie). Structuralistisch is ook het werk van
A. Sercu, uit de school van J. Goossens, over het fonologisch systeem van het
Oost-Duinkerks (1972). Behalve een synchrone beschrijving bevat dit boek ook
een klankgeschiedenis en een klankgeografisch onderzoek van de omliggende
gemeenten. Traditioneel-inventa riserend is de grammatica van G.H. Deunk van
het dialect van Winterswijk (1977). Sterk inventa ri serend is ook A.C.M. Goeman
over klank- en vormverschijnselen in het dialect van Zoetermeer (1984). Fonetischfonologisch is het onderzoek van A. Key naar dialectgrenzen en articulatorische
verschillen in het Midden-Nederlandse rivierengebied (1982). Hij constateert dat
in het onderzochte gebied van oost naar west niet alleen het aantal vóórvocalen
in bepaalde woorden maar ook de mate van frontaliteit per vocaal afneemt. Het
verschil blijkt relevant te zijn voor het onderwijs in de moderne vreemde talen;
het komt overeen met het verschil in examenresultaten voor Duits (in het oosten
beter) en voor Engels (in het westen beter). Vermeldenswaard zijn verder G. de
Schutter (1989) over de pronominale clitica in de Nederlandse dialecten,
F. Veldman (1992) over de klankleer van Westerwolde en P. Bakkes (1996) over
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het dialect van Montfort. Eveneens van 1996 is de dissertatie van Hans van de
Velde over variatie en verandering in het gesproken Standaardnederlands (uitspraak), onderzocht op basis van radio-opnamen uit de periode 1935-1993.
Het NoordZuidverschil speelt in deze dissertatie een belangrijke rol.
In 2 hebben we gezien dat door de generatieve grammatica het klimaat voor
de dialectologie er niet gunstiger op werd. Toch vond de generatieve grammatica
op den duur ook in de dialectologie haar toepassing. Dat bleef dan wèl beperkt
tot dialectbeschrijvingen; een generatief geïnspireerde taalgeografie is niet of
nauwelijks van de grond gekomen. De indruk is dat het hier meer gaat om
dialectologen die zich tot de generatieve grammatica wendden dan om volbloed
generativisten die zich voor de dialecten gingen interesseren. Belangrijk voor de
introductie van de generatieve grammatica, vanaf 1969, was de Belgische
dialectoloog R. Jongen (zie Hoebeke 1975). In het noorden was van belang een
Amsterdams symposium van 1971 met als sprekers J.J. Spa (fonologie) en A.
Sassen (syntaxis). Pas in de laatste jaren, misschien onder invloed van bepaalde
ontwikkelingen in de generatieve grammatica (parametertheorie), beginnen de
"echte" generativisten naar voren te komen.
De doorwerking van de generatieve fonologie blijkt uit de hierna genoemde
werken. Ten eerste twee studies van J. Taeldeman. De eerste gaat over de
vocaalstructuren van de Oost-Vlaamse dialecten (1978) en probeert die historisch
en geografisch in het Zuid-Nederlandse dialectlandschap te situeren. De tweede
behandelt de klankstructuur van het Gents (1985, met een historische en een
geografische situering). C. Hoppenbrouwers verwijst in zijn dissertatie (1982)
heel specifiek naar de natuurlijke generatieve fonologie van Hooper. Zijn boek
gaat over fonemische en analogische verandering in zuidoostelijke Nederlandse
dialecten. Hierbij moeten we denken aan de dialecten van Oost-Brabant en
Limburg tot aan de Maas. Hoppenbrouwers laat aan de hand van de geografische
spreiding zien hoe veranderingen in hun werk gaan. Zijn werk zal ook nog in
een ander verband genoemd worden. Generatief-fonologisch is ook de dissertatie
van J. Nijen Twilhaar van in het bijzonder het dialect van Hellendoorn (1990). In
de titel wordt slechts van fonologie gesproken; een groot deel van de inhoud valt
echter onder wat traditioneel morfonologie of morfologie genoemd wordt:
verkleinwoordvorming, genus en adnominale fl exie, meervoudsvorming, Umlaut. Meer fonologisch in de strikte zin is de behandeling van sjwa-deletie, van
nasaal-assimilatie en van d-verschijnselen in verband met syllabestructuur. Over
de fonologie en de morfologie van het Stellingwerfs handelt de dissertatie van
H. Bloemhoff (1991), waarin achtereenvolgens aan de orde komen: alternanties
in het werkwoordsparadigma; alternanties bij de verkleinwoord- en de
meervoudsvorming; syllaben en segmenten. Ook hier is de generatieve fonologie
het kader en wel zodanig dat de auteur probeert aan te tonen dat de natuurlijke
generatieve fonologie niet toereikend is om de Stellingwerfse verschijnselen te
beschrijven. Een analyse van het toonsysteem van Maasbracht binnen hetzelfde
kader bevat de dissertatie van B.J.H. Hermans (1994).
Met de boven vermelde werken zijn we soms al op morfologisch terrein
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gekomen. Exclusief morfologisch is de dissertatie van S.J.H. Reker over het
Groninger werkwoordsysteem (1989), waarbij uitgebreide aandacht aan het
werkwoord hoeven wordt besteed. Maar ook met dit boek blijven we binnen de
leer van de flexie, evenals met de bijdrage van A.C.M. Goeman over de
vervoeging van het praesens in het Nederlandse taalgebied (1976). Voor de
samenstelling en afleiding valt slechts één boek te vermelden, van J. Pannekeet
over het West-Fries (1979). Van de genoemde werken sluit dat van Goeman aan
bij de generatieve "fonologie" .
De studie van de syntaxis wordt in deze periode voortgezet door oudere
dialectologen als A. Sassen, M. Hoebeke, V.F. Vanacker en neemt in de
verslagperiode duidelijk in omvang toe. Van 1981 dateert de dissertatie van C.
van Bree waarin voor het hele taalgebied "possessieve" constructies van het
type ik heb de band lek, moeder wast `m de voetjes (+ possessieve datief),
moeder breit hem een paar sokken (+ benefactief) en hij heeft de tranen in de
ogen staan (hebben met plaatsbepaling en infinitief) worden geanalyseerd (in
een functionalistisch kader) en op basis van schriftelijke enquêtes en interviews
in kaart gebracht. Hierbij tekent zich een duidelijk oost-westcontrast af dat ook
te voorschijn komt bij de voorkeur voor bepaald lidwoord (oostelijk) dan wel
bezittelijk voornaamwoord (westelijk). Dezelfde constructies spelen een belangrijke
rol in het proefschrift van Leonie Cornips (1994) betreffende syntactische
variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen; hierin vindt de analyse in een
generatief kader plaats. Cornips heeft haar materiaal door middel van interviews
verkregen en beschrijft ook de variatie van de constructies naar sociale klasse,
taalachtergrond en leeftijd. Deze dissertatie handelt, zoals reeds omschreven,
niet over het dialéct van Heerlen maar over het Nederlands zoals dat daar, onder
sterke dialectinvloed, gesproken wordt. Van 1988 dateert de studie van J. de
Rooij over het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden (actief) van zijn,
gaan , vergeten en verliezen in standaardtaal en dialect. Van De Rooij is ook
een groot aantal artikelen over syntactische onderwerpen. Het proefschrift van
W. Haeseryn (1990), over woordvolgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep,
heeft op het algemene Nederlands betrekking maar wordt hier vermeld omdat
Haeseryn ook de regionale variabele heeft verdisconteerd. Er worden vier
regio's met elkaar vergeleken, twee noordelijke: de Randstad, Noord-Brabant,
en twee zuidelijke: de driehoek Antwerpen-Brussel-Leuven, en West-Vlaanderen.
Ook andersoortige variatie speelt een rol, o.a. naar (beroeps)groep. Onder de
generatieve syntaxis valt de studie van Liliane Haegeman betreffende het WestVlaams (1992). Verder is een groeiend aantal artikelen van E. Hoekstra te
noemen, meestal over de syntaxis van de noordelijke dialecten. Voor Groningen
zijn nog te noemen Ineke Schuurman en Annet Wierenga. Voor een overzicht
van de ontwikkeling van de dialectsyntaxis zie men *De Schutter 1990.
Ten slotte: een aantal studies heeft betrekking op een deel van de
woordenschat. Dat zijn merendeels studies over vaktalen (voor een belangrijk
deel uit de school van Weijnen) waarbij we onder vaktalen in dit verband
verstaan aan bepaalde delen van de werkelijkheid geassocieerde delen van de
woordenschat. Ik noem Th.H. van Doorn voor de riviervissers in Nederland
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(1971), G. Janssens voor de jagerstaal (1977), A.H.G. Schaars voor de agra rische
terminologie (1977), J. Stroop voor de molenaars (1977, 2e druk 1979), A.
Moerdijk voor benamingen voor `rok', `onderrok', `jurk' in het ContinentaalWest-Germaans en het Centraal-Romaans (1979), J. Jobse-Van Pu tt en voor
broodnamen (1980), H. Crompvoets voor de veenderij-terminologie (1981),
J.M. Verhoeff voor namen voor maten en gewichten (1982), J.B. Berns voor
benamingen voor veeziekten, vooral, maar niet alleen, in Brabantse en Limburgse
dialecten (1983), H.J.T.M. Brok voor enkele bloemnamen in de Nederlandse
dialecten (1991), Magda Devos voor bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten
(1991) en A.A. Weijnen en A.P.G.M.A. Fick-Weijnen voor ziektenamen in de
Nederlandse dialecten (1995). Lokale voorzetsels in het Nederlandse en Friese
taalgebied worden behandeld door J.L.A. Heestermans (1979). Behalve
monografieën is er ook een groot aantal artikelen te noemen, bijvoorbeeld (ik
beperk me tot dialectologen die elders in dit artikel niet genoemd worden) die
van F. Claes (Hageland), F. Debrabandere (West-Vlaanderen) en E. Eylenbosch
(Brabant).
3.6. Samenvatting
Ik probeer nu ter afsluiting tot een globaal beeld van de hedendaagse "klassieke"
dialectologie te komen. Het aantal klassiek-dialectologische studies is in de loop
der jaren flink toegenomen (waarbij overigens opvalt dat echte grammatica's, op
z'n minst met een volledige klank- en flexieleer, zeldzaam geworden zijn). Alles is
echter relatief : de cumulatieve delen van de BNTL zijn in hun gehéél in de
verslagperiode steeds dikker geworden en een interessante vraag is hoe de
dialectologische studies zich kwantitatief verhouden tot de studies betreffende de
moderne standaardtaal. Ik vergelijk hiervoor het deel van de BNTL voor de
periode 1965-1969 met dat voor de periode 1985-1989. Voor de eerste
periode beslaat rubriek 1.6.4 (lokale en regionale talen en regionale varianten
van het ABN) bijna 24 kolommen, de rubriek 1.6.3.6 (waarin de studies
betreffende het moderne Standaardnederlands bij elkaar staan) bijna 35
kolommen. Dat geeft een verhouding van 24 : 35 = 0,69. Voor de tweede
periode is de verhouding 43 : 73 = 0,59. Het aantal dialectologische publicaties
is dus inderdaad toegenomen. Dat geldt echter ook voor de studies betreffende
het algemene Nederlands, die al in de periode 1965-1969 de dialectologische in
aantal overtreffen. In de periode 1985-1989 heeft de verhouding zich enigszins
ten ongunste van de dialectologie gewijzigd, maar niet drastisch. Nu zeggen
dergelijke kwantitatieve verhoudingen natuurlijk niet alles; ook een kwalitatieve
weging en vergelijking zou noodzakelijk zijn. Bovendien zouden de verhoudingen
wel eens een stuk gunstiger kunnen uitvallen wanneer we ook de variatiesociolinguïstiek en alles wat daarbij aansluit (zie 4 en 5) lieten meetellen. Van een
dieper onderzoek zie ik hier echter af.
Ik ga hieronder nog wèl na hoe in de periode 1985-1989 de verdeling van
de publicaties was over de verschillende onderdelen van de taal en over de
regio's. De eerste verdeling heb ik (enigszins vluchtig) bekeken voor de regio
Groningen, Stellingwerven, Drente, Overijssel en Gelderland plus de regio
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Noord-Brabant, Antwerpen, Belgisch Brabant. Studies van (meer) algemene
aard heb ik niet meegeteld, evenmin uiteraard studies die ik op grond van de
verschafte gegevens niet goed kon thuisbrengen. Ik telde dan 18 klankstudies,
33 morfologische studies, 7 syntactische studies, 7 studies betreffende spelling
en 87 lexicale studies. Laatstgenoemde studies maken 57,2 % van het totaal uit!
Morfologische studies hebben meestal betrekking op de fl exie; bij de afleiding
trekt vooral de diminutiefvorming de aandacht. Wat de verdeling over de regio's
betreft, Groningen - Gelderland beslaat ongeveer 9,5, Utrecht, Noord- en ZuidHolland ongeveer 2, 5, Zeeland, Goeree en Overflakkee, West- en OostVlaanderen, Frans-Vlaanderen ongeveer 8, Noord-Brabant, Antwerpen, Belgisch
Brabant ongeveer 5,3 en Nederlands en Belgisch Limburg en de Voerstreek
ongeveer 6,5 kolom. Het westen komt er dus nogal bekaaid af. Dat is te
begrijpen: omdat het daar gesproken dialect niet erg verschilt van de standaardtaal,
valt er dialectologisch minder aan te beleven. Dat er veel woordstudies verschijnen,
komt doordat er lexicologisch wél veel valt te beleven. Bovendien manifesteert
zich daarin de typische lekenbelangstelling voor de dialectologie (zie 1).
4. De variatie-sociolinguïstiek
De sociolinguïstische benadering bracht een brede opva tt ing van taalvariatie
mee: niet alleen regionaal (zelfs niet in de eerste plaats) maar ook sociaal
(inclusief etnisch en gender-bepaald) en daarbij ook stilistisch (naar stijl) en
intern-linguaal. De Laboviaanse sociolinguïstiek is variabelenlinguïstiek: men
werkt met variabelen waarvan de varianten sociaal enz. bepaald kunnen zijn.
Ook de interlinguale variatie is tot het Laboviaanse onderzoeksprogramma gaan
behoren. Een voorbeeld is dat bij de in veel steden en streken voorkomende tdeletie de t gemakkelijker na een fricatief dan na een liquida wordt gedeleerd:
knech(t), hel (d). Dat de "echte" linguïsten deze vorm van variatie verwaarloosden,
kwam doordat ze, of ze nu structuralisten dan wel generativisten waren, te sterk
op het "ideale" systeem gericht waren en daardoor weinig oog voor variatie in
het algemeen hadden. De in variatie geïnteresseerde sociolinguïst komt als
vanzelf ook bij de intern-linguale va riatie terecht.
Eén belangrijke niet-talige variabele is hierboven nog niet genoemd: de
lee ft ijd. Ook deze va riabele wordt in het onderzoek betrokken, wat het taalvariatieonderzoek doet overgaan in onderzoek naar taalverandering: een verschil tussen
oud en jong wordt dan geïnterpreteerd als een taalverandering (Labov: onderzoek
in schijnbare tijd). Labov gaat hierbij zoals bekend uit van de hypothese dat de
gemiddelde spreker zijn taal op zijn twintigste wel heeft verworven en dat
daarna, drastische veranderingen in leefomstandigheden daargelaten, geen
essentiële veranderingen meer zullen optreden. Enige voorzichtigheid is bij deze
interpretatie geboden (zie o.a. *Van Bree 1986): zo kunnen ook volwassenen
nog wel met een taalverandering mee-evolueren en moeten we verder met agegradingpatronen rekening houden. In ieder geval betekende de Laboviaanse
impuls een grotere aandacht, niet alleen voor taalvariatie maar ook voor
processen van taalverandering.
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De Laboviaanse sociolinguïstiek vond in Nederland en ook in Vlaanderen
een gunstig onthaal. De eerste die voorzover ik kan zien op Labov attendeerde,
was Jo Daan op een Amsterdams dialectsymposium in 1967. Dat zij de eerste
was, is niet verbazingwekkend: in heel haar werk blijkt ze zich bewust te zijn van
de sociale bepaaldheid van taalverschillen (*Devos 1993 p. 48). De sociolinguistiek
ging spoedig deel uitmaken van de studieprogramma's en trok veel belangstelling
van de kant van de studenten. Hier diende zich immers een taalkunde-onderdeel
aan dat duidelijk maatschappelijk relevant was. De sociolinguïstiek fungeerde
ook als compensatie voor de achteruitgang van de klassieke dialectologie: door
het verval van de oude dialecten (zie 5) werden de regionale verschillen immers
minder belangrijk.
Vooral in Nederland verschenen nogal wat Laboviaanse studies. De eerste
publicatie in deze trant was het artikel van J.W. de Vries en zijn Leidse leerlingen
over de Leidse t-deletie (*De Vries e.a. 1975). In boekvorm, als dissertatie,
verscheen de studie van Henriëtte Schatz (1983) over het Amsterdams. Artikelen
hebben betrekking op Den Haag (M. Elias), Utrecht (en het zuiden van de
provincie Utrecht; M.E. Schouten), Amsterdam (Henriëtte Schatz), Rotterdam
(A.L. van den Ende) en Delft (Annelies de Reus). In deze gevallen gaat het steeds
om situaties waarin het "dialect" (meestal stadsdialect) niet of niet duidelijk van
de standaardtaal valt te onderscheiden. De talige variabelen zijn van fonologische
aard; de niet-talige variabelen variëren. In de jaren '80 is vooral de toenemende
aandacht voor genderaspecten van taal en taalgebruik opvallend (Marinel
Gerritsen, Dorian de Haan, Annette van der Post, Agnes Sneller, Agnes Verbiest
e.a.). Een dissertatie op dit gebied, van Dédé Brouwer (1989), handelt over
gender-variatie in het Amsterdams.,
Een andere belangrijke impuls kwam van de sociale psychologie waaraan
o.a. de naam van de Engelse geleerde Howard Giles is verbonden. Deze impuls
leidde tot onderzoek van wat we de binnenkant van de taalvariatie zouden
kunnen noemen, de taalattitudes. Belangrijke theoretische artikelen hierover
werden door Marianne Ebertowski geschreven (o.a. *Ebertowski 1980). Een
andere belangrijke onderzoeker is Uus Knops, die de taalattitudes van
Nederlanders en Vlamingen ten opzichte van elkaar bestudeerde (dissertatie
1982). Een door haar geschreven inleiding is van 1987. Voornamelijk gericht
op groepen Vlamingen is het werk van K. Deprez, van wie vooral zijn dissertatie
uit 1981 moet worden genoemd. Een belangwekkende dissertatie is ook die van
Y. Persoons uit 1986. Hierin gaat het o.a. om geprojecteerde taalattitudes:
welke taalattitudes ten opzichte van zichzelf schrijven Vlaamse jongeren in
Brussel aan Franstalige jongeren toe? Verder kan in dit verband het werk van de
foneticus Renée Bezooijen genoemd worden, o.a. over het belang van uitspraak,
prosodie en stemkwaliteit voor de toekenning van sociale status en
persoonlijkheidskenmerken. Taalattitudes vormen ook vaak een onderdeel van
het onderzoek dat in 5 genoemd zal worden.
In het Laboviaanse onderzoek wordt vooral met groepen gewerkt. Een
theorie waarin rekening wordt gehouden met individuen en hun individuele
relatiepatronen (de sociale netwerktheorie), is door J. Milroy en Lesley Milroy
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op het taalgebruik in Belfast toegepast. Voorzover ik zie, heeft deze theorie in de
neerlandistiek nog maar weinig voet aan de grond gekregen (zie echter *Van de
Craen e.a. 1986).
De sterke opkomst van de sociolinguïstiek in de jaren '70 manifesteerde zich
ook in handboeken en inleidingen. In de meeste ervan wordt ook aandacht aan
taalvariatie-onderzoek besteed. Ik noem hier slechts enkele werken. Om te
beginnen het handboek van R.A. Hudson: Sociolinguistics (1980). Ik noem het
hier in de eerste plaats omdat er in 1982 een Nederlandse vertaling van
verschenen is, van de hand van Jo Daan. Ik noem het echter ook om een drietal
hoofdstukken dat voor het taalvariatie-onderzoek van groot belang is: hoofdstuk
2 over taalvariëteiten, hun definitie en hun afbakening, hodf dstuk 5 over
onderzoek naar taalvariatie en hoofdstuk 6, o.a. over taalattitudes. Onze veranderende taal (1985) van Jo Daan e.a. is al in 3.2 genoemd. Recent verschenen
is de Inleiding in de sociolinguïstiek van T. Boves en Marinel Gerritsen met
ruime aandacht voor het taalvariatie-onderzoek (overigens met naar verhouding
weinig aandacht voor de regionale variatie). Het kan beschouwd worden als de
opvolger van de Sociolinguïstiek (le druk 1970 van R. Appel e.a.) waarin veel
minder aandacht aan taalvariatie wordt besteed.

5. Dialect en standaardtaal
Hoewel Laboviaanse studies niet ontbreken en ook taalattitudes vaak het object
van onderzoek zijn, is mijn indruk toch dat binnen het Nederlandse taalgebied de
grote belangstelling tot dusver ergens anders op gericht is geweest. In Vlaanderen
is er vooral belangstelling geweest voor de typisch Vlaamse problematiek,
namelijk die van de meertaligheidssituatie in Brussel en problemen die met het
standaardisatieproces verband houden. Het is in het bestek van dit artikel niet
mogelijk een overzicht te geven van de literatuur die daarop betrekking heeft.
Daarnaast is er in Vlaanderen maar vooral in Nederland belangstelling
geweest voor de thuistaal-schooltaalproblematiek, de verhouding dialect-standaardtaal in relatie tot de school. Deze problematiek heeft de sociolinguïstiek vooral in
de jaren '70, in verband met de problematiek van achtergestelde groepen, in
sterke mate beheerst. Een belangrijk deel van het sociolinguïstisch handboek
van N. Dittmar (1973, Nederlandse vertaling door W.K.B. Koning van 1978)
wordt er dan ook door in beslag genomen. In Nederland manifesteerde zich de
belangstelling ervoor vooral in het Kerkradeproject (1973-1983). Deze
belangstelling moet gezien worden tegen de achtergrond van de door het werk
van de Engelse onderwijssocioloog Basil Bernstein gestimuleerde opvatting dat
kinderen uit lagere milieus een taalachterstand en daarmee ook een cognitieve
achterstand oplopen doordat de betreffende gezinnen door een weinig expliciet
taalgebruik ("public speech" , later: "restricted code") gekenmerkt worden.
Tegenover deze deficiëntiehypothese plaatste Labov zijn differentiehypothese:
kinderen kunnen niet met minder taal maar wél met een andere taal op school
komen. In het Kerkradeproject gingen de Nijmeegse onderzoekers A. Hagen,
P.J.J. Stijnen en A.L.M. Vallen uit van laatstgenoemde hypothese. Er werd
20

onderzoek gedaan naar de leerprestaties van kinderen uit dialectsprekende
gezinnen, de oorzaken van de tekorten die ze vertoonden en de manieren
waarop deze tekorten konden worden verholpen. Een belangrijke conclusie was
dat het onderwijs weliswaar op de standaardtaal gericht moet zijn maar dat met
het oog daarop ook aandacht aan het dialect moet worden besteed. Voor een
terugblik op dit project, zie * Hagen 1989.
Bernstein relativeerde later zijn oorspronkelijke opvattingen door aan te
nemen dat in lagere-klassenmilieus de (talige) socialisatie op een andere manier
verloopt dan in hogere-klassenmilieus. De ontwikkeling in zijn werk wordt
beschreven in een artikel van Erica Huls (*1983), die zelf, in haar dissertatie van
1982, twee gezinnen, één uit de hogere en één uit de lagere klasse, op dit punt
met elkaar vergeleek.
Tegen de achtergrond van de Bernstein-problematiek moet ook het onderzoek
van J. van de Broeck (1977) in Maaseik gezien worden. Een belangwekkende
uitkomst daarvan was dat in de formele situatie waarin standaardtaal gesproken
werd, de hogere klasse inderdaad een grotere syntactische complexiteit vertoonde
dan de lagere klasse; in de informele situatie waarin dialect gesproken werd, was
er slechts een klein verschil en dan nog wel ten gunste van de lagere klasse.
We concentreren ons in deze paragraaf verder op het onderzoek waarbij de
functionele verhouding en wederzijdse beïnvloeding van dialect en standaardtaal
in het geding zijn. De "achteruitgang" van het dialect wordt wel met de term
dialectverlies aangeduid. Hieraan zijn twee aspecten: functieverlies en
structuurverlies, te onderscheiden. Functieverlies houdt in dat het dialect uit
steeds meer situaties wordt verdrongen, structuurverlies houdt in dat het dialect
ook zelf steeds meer de invloed van de standaardtaal ondergaat. Het onderzoek
van functieverlies is sociolinguistisch van aard (het gaat hier in de ruime zin van
het woord om de stilistische dimensie); sociolinguïstisch is het onderzoek ook als
men nagaat hoe functie- èn structuurverlies in sociaal opzicht verlopen waarbij
het verschil in leeftijd als indicator van verandering wordt geïnterpreteerd. Een
andere sociolinguïstische component kan het taalattitude-onderzoek zijn: ook de
waardering voor het dialect kan afnemen. Het onderzoek naar het structuurverlies
zelf is contactlingu stisch van aard. Interferentie, stabiliteit van elementen, imperfect learning, relexificatie enz. zijn daarbij belangrijke begrippen. Dit onderzoek
sluit internationaal aan bij tweetaligheidsonderzoek waaraan belangrijke namen
als Uriel Weinreich, Einar Haugen, Frans van Coetsem, Derek Bickerton e.a.
verbonden zijn. Dat het bij het in deze paragraaf beschreven onderzoek niet gaat
om `verschillende talen' maar om `variëteiten van dezelfde taal' is geen essentieel
verschil.
Naar dialectverlies is sinds ongeveer 1980 in toenemende mate onderzoek
verricht. Twee Taal en Tongval-nummers (1986 en 1993) geven er een
overzicht van. Uit laatstgenoemd nummer blijkt dat men zich ook in Vlaanderen
met dergelijk onderzoek bezighoudt. Vlaanderen loopt echter op dit punt
achterop bij Nederland, wat er ongetwijfeld verband mee houdt dat de
`achteruitgang' van het dialect zich daar later is gaan manifesteren. Hieronder
beperk ik me tot het onderzoek zoals dat vanuit drie Nederlandse centra is
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verricht. Het eerste onderzoekscentrum dat ik noem, is Nijmegen: de hoogleraar
A.M. Hagen en zijn leerlingen. In de eerste plaats moet hier een aantal onder
zijn leiding tot stand gekomen dissertaties genoemd worden. R. van Hout
promoveerde op de structuur van de taalvariatie in Nijmegen (1989). Zijn
proefschrift is sterk theoretisch en methodologisch van aard; dat geldt ook voor
vele artikelen van zijn hand. Zo houdt hij zich in sterke mate bezig met
covariatiepatronen. H. Giesbers (1989) promoveerde op codewisseling waarbij
dialect en standaardtaal betrokken zijn; hij verrich tte zijn onderzoek in de NoordLimburgse plaats Ottersum. Op de Zuid-Limburgse plaats Rimburg heeft de
dissertatie van Frans Hinskens (1992) betrekking: er blijkt zijns inziens, conform
één van zijn hypothesen, niet alleen sprake te zijn van een opschuiving in de
richting van de standaardtaal maar ook in die van de naburige dialecten. Verder
blijken die dialectkenmerken zich het beste te handhaven die door de wijde
omgeving worden gesteund. In dit verband heeft hij weer eens de aandacht
gevestigd op een oud, door de Russische dialectoloog Schirmunski gemaakt
onderscheid tussen primaire en secundaire dialectkenmerken (zie o.a. *Hinskens
1986). Ook Hinskens' dissertatie heeft een sterke theoretisch-methodologische
inslag. R. Vousten (1995) gaat in zijn proefschrift na hoe, in de regio Venray,
standaardtalige scholieren (toch nog) het dialect verwerven. P. Bakkes is in 3.5
al genoemd om zijn beschrijving van het dialect van het Limburgse Montfort; in
zijn beschrijving betrekt hij ook de veranderingen die dit dialect heden ten dage
ondergaat. Verder moet het onderzoek van H. Munstermann genoemd worden,
dat tot dusver in een aantal artikelen is geresulteerd: een onderzoek naar
dialectverlies in Maastricht waarbij ook de a ttitudes tegenover het Maastrichts
zijn betrokken (zie vooral *Munstermann 1989).
Een ander centrum is Groningen, met C. Hoppenbrouwers en zijn leerlingen.
De dissertatie van Hoppenbrouwers is al in 3.5 genoemd; hierin besteedt hij ook
aandacht aan regiolectvorming: het dialect schuift op in de richting van de
standaardtaal waarbij de typisch plaatselijke kenmerken verdwijnen. Aan de
hand van het Kempenlands liet hij ook zien dat bij die opschuiving implicationele
hiërarchieën een rol spelen: wie dialectvorm a nog heeft, heeft ook nog b terwijl
het omgekeerde niet hoeft te gelden. Hoppenbrouwers werd hierbij geïnspireerd
door het onderzoek van Derek Bickerton die dergelijke hiërarchieën constateerde
bij het Postcreools continuüm in Brits Guyana. Ook bij onderzoek van Groningse
dialecten werden ze geconstateerd. Hoppenbrouwers publiceerde in 1990 een
samenvattend werk onder de titel Regiolect.
Vanuit Leiden werd o.a. onderzoek gedaan in Twente, waarbij de vraag naar
de stabiliteit van globale taaldomeinen (lexicon, syntaxis, enz.) centraal staat (zie
*Van Bree 1992). Een Leids(-Utrechtse) dissertatie is van H. Scholtmeijer (1992)
over het Nederlands van de IJsselmeerpolders. Het feit dat immigranten uit
verschillende delen van het land in de polder bijeenkwamen, heeft niet geleid tot
een mengdialect maar tot variëteiten van het algemene Nederlands die aansluiten
bij wat er op het oude land gesproken wordt: de taal van de Wieringermeer sluit
aan bij Noord-Holland, die van de Noordoostpolder bij Overijssel.
Het onderzoek van Scholtmeijer heeft in feite betrekking op het algemene
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Nederlands (Standaardnederlands) zoals dat in de IJsselmeerpolders wordt
gesproken. Aan regionale variëteiten van de standaardtaal wordt tegenwoordig
wel vaker aandacht besteed. In 3.5 is al de dissertatie van Leonie Cornips over
het algemeen Nederlands in Heerlen genoemd. Berber Voortman behandelt in
haar dissertatie (1994) het taalgebruik van Nederlandse notabelen in drie steden:
Zutphen, Roermond en Middelburg. In dit verband moet ook de opvatting van J.
Stroop (o.a. *Stroop 1992) vermeld worden dat doordat de dialecten zich in de
richting van de standaardtaal ontwikkelen en omgekeerd de standaardtaal in de
richting van de dialecten, de standaardtaal, namelijk als eenheidstaal, in feite zal
verdwijnen. Of dat ook betekent dat de standaardtaal als eenheidsnórm verdwijnt,
zou empirisch moeten worden getoetst.

6. Grensdialectologie
In deze paragraaf wil ik wijzen op een vorm van dialectologie die strikt genomen
niet altijd in dit overzicht thuishoort. Het kan hier namelijk om onderzoek gaan
dat de grenzen van het taalgebied, het gebied waar het Standaardnederlands
heerst, overschrijdt. Aan de oostkant betreft het de Duits-Nederlandse rijksgrens,
aan de zuidkant de Romaans-Germaanse taalgrens die dwars door België loopt,
en de Frans-Belgische rijksgrens, aan de noordkant de Fries-Nederlandse taalgrens.
Binnen het taalgebied blijven we met onderzoek dat met de Nederlands-Belgische
rijksgrens te maken heeft. We zouden de dialectologie waar het hier om gaat,
grensdialectologie kunnen noemen, waarbij grens zowel een staatsgrens als een
(scherpe) taalgrens kan zijn. De vragen die zich hierbij voordoen, zijn van
verschillende aard: hoe verhouden zich dialecten aan weerskanten van zo'n
grens en hoe ontwikkelen ze zich onder invloed van verschillende standaardtalen
of van verschillende staatsstructuren? en welke invloed ondergaat de standaardtaal
van een staatsgrens die dwars door haar gebied heen loopt?
Twee grensoverschrijdende taalatlassen - het betreft telkens de DuitsNederlandse rijksgrens - zijn al in 3.3 genoemd: de FSA en Dialekt a la carte.
Hieraan kunnen de RND, de TNF, de ANKO en de ADS worden toegevoegd:
omdat die ook het Friese taalgebied bestrijken, zijn die in feite ook
grensoverschrijdend. De Duits-Nederlandse rijksgrens die oorspronkelijk geen
dialectgrens was, wordt dat nu in toenemende mate zoals bij onderzoek op
diverse punten van de grens blijkt. Een monografie hieraan gewijd is het boek
van L. Kremer (1979), dat betrekking heeft op het gedeelte van de grens ter
hoogte van Twente. In de zuidoosthoek van het taalgebied komen we terecht
met het boek van J. Cajot van 1989, dat niet alleen de Duits-Nederlandse
rijksgrens maar ook de Romaans-Germaanse taalgrens overschrijdt. Met
laatstgenoemde grens houdt ook de dissertatie van J. Kruysen (1995) verband
waarin de Romaanse invloed op de Limburgse dialecten van de Haspengouw
wordt nagegaan. Onderzocht wordt hoe het gebruik van Franse elementen en
de attitude daartegenover wisselt alnaargelang verschillende informantengroepen
(gedifferentieerd naar woonplaats, leeftijd en frequentie van contact met
Franstaligen). Ook de invloed van de Frans-Belgische rijksgrens op de Vlaamse
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dialecten aan weerskanten van die grens wordt bestudeerd (H. Rijckeboer).
Sterk in de aandacht staat, al sinds A. Weijnen en F. van Coetsem er in 1957
lezingen over hielden (*Weijnen en Van Coetsem 1957), de invloed van de
Belgisch-Nederlandse rijksgrens zowel op het dialect als op de standaardtaal.
7. De infrastructuur
Sinds de jaren '20-'30 behoort de Nederlandse dialectologie tot de best
georganiseerde onderdelen van de neerlandistiek. Er zijn diverse instituten en
centra die zich met de dialectologie, in de verslagperiode ook in toenemende
mate met de sociolinguïstiek, dus in het algemeen met taalvariatie-onderzoek
bezighouden: het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam (sinds 1979 zo geheten;
daarvóór het Instituut voor dialect-, volks- en naamkunde), het Nedersaksisch
Instituut te Groningen, de Nijmeegse Centrale van Dialect- en Naamkunde
(NCDN), die behalve op woordenboeken (zie 3.4) ook sterk op sociolinguïstisch
onderzoek gericht is (zie 5), en het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie te
Gent, waarin o.a. aan het woordenboek voor de Vlaamse dialecten wordt
gewerkt (3.4). Verder moet het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te
Leuven genoemd worden waar een grote verzameling schriftelijk materiaal
bewaard wordt en dat in de verslagperiode niet alleen voor de klassieke
dialectologie maar ook voor de sociolinguïstiek een belangrijk onderzoekscentrum
is geweest (G. Geerts). Voor Nederland valt verder te wijzen op meer persoonlijk
bepaald dialectologisch dan wel sociolinguïstisch onderzoek aan de andere nog
niet genoemde universiteiten (inclusief de afdeling Nederlands te Groningen).
Voor meer informatie verwijs ik naar De Rooij 1986 of Berns 1991, waarin ook
regionaal-culturele instellingen worden genoemd. Bij De Rooij wordt ook nog de
Werkgemeenschap Dialectologie van ZWO (Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek)
vermeld. Die is intussen als gevolg van de reorganisatie van ZWO (thans NWO:
Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek) opgeheven. Het is de bedoeling dat
de Vereniging voor Dialectologie (VvD) de ontstane leemte opvult. Op moderne
leest geschoeid en internationaal van opzet is het netwerk 'The convergence
and divergence of dialects in a changing Europe' (coördinatoren P. Auer,
Hamburg, en F. Hinskens, Nijmegen).
Belangrijk voor de dialectologie, die nog altijd in sterke mate een empirische
wetenschap is, is de materiaalverzameling. Reeds vanaf 1931 worden er, vaak
meer dan één per jaar, lijsten verstuurd vanuit het P.J. Meertens-Instituut,
waarbij van een dicht netwerk van correspondenten in Nederland gebruik
gemaakt wordt. Voor Nederlandstalig België worden de lijsten vanuit Gent
verstuurd. Nog altijd blijkt deze schriftelijke manier van enquêteren een probaat
middel om aan het eerste materiaal te komen. Voor deze vragenlijsten, zie voor
de verslagperiode Dialectvragenlijsten met register (1959-1975). Belangrijk
zijn ook de bandopnamen-archieven in Amsterdam (P.J. Meertens-Instituut) en
Gent. Het gaat hier primair om opnamen van vrije gesprekken in dialect;
daarnaast zijn er in Amsterdam afzonderlijke corpora van stadsdialect
(Amsterdams, Leids en Utrechts) en van `Amerikaanse' banden. De laatste
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beva tten opnamen van Nederlandse of F riese emigranten in de Verenigde
Staten of hun afstammelingen. Een deel van de banden is getranscribeerd.(')
Bandopnamen worden ook gemaakt in het kader van het "GoemanTaeldemanproject", genoemd naar de initiatiefnemers A. Goeman (P.J. MeertensInstituut) en de Gentse hoogleraar J. Taeldeman. De officiële benaming is
"Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk".
De bedoeling is voor een groot aantal plaatsen een uitvoerige fonologische en
morfologische vragenlijst af te vragen. De getranscribeerde gegevens worden in
de computer opgeslagen en moeten dienen als een databank voor onderzoek.
Bij deze ondernemingen werkt een aantal instellingen samen: het P.J. MeertensInstituut, de afdeling Algemene Taalwetenschap van de Vrije Universiteit te
Amsterdam, het Nedersaksisch Instituut, de Fryske Akademy te Leeuwarden en
het Gentse seminarie voor Vlaamse dialectologie. Voor verschillende artikelen
zijn op basis van dit materiaal al computergestuurd kaarten gemaakt.
Tot de infrastructuur reken ik ook het bibliografisch apparaat en de tijdsch riften.
Wat de bibliografie betreft, tot 1970, het jaar waarin het eerste deel van de
BNTL verscheen, was het hulpmiddel bij uitstek de Bibliografie der dialecten
van Nederland 1800 -1950 (1958), van P.J. Meertens en B. Wander, en de
door het P.J. Meertens-Instituut uitgegeven aanvulling daarop: Bibliografie der
dialecten van Nederland 1951-1964. Sinds 1970 beschikken we dus over de
BNTL, waarin anders dan in de genoemde werken ook studies betreffende
Vlaanderen worden verwerkt. Intussen zijn er ook retrospectieve delen verschenen,
namelijk voor de perioden 1960-1969 en 1940-1945. De bibliografie is
tegenwoordig ook via de computer te raadplegen zodat nu ook vrij recente
gegevens toegankelijk zijn.
Wat de tijdschriften betreft, het dialectologische tijdschrift bij uitstek, ook in
de verslagperiode, is het in 1949 opgerichte Taal en Tongval, onder een
gemengd Nederlands-Vlaamse redactie. Alle belangrijke dialectologische centra
zijn in de redactie en/of de redactieraad vertegenwoordigd. De verbreding van
de dialectologie valt aan dit tijdschrift gemakkelijk af te lezen. Sinds 1987
verschijnen er van tijd tot tijd aan speciale onderwerpen gewijde nummers. Een
deel van de daarin opgenomen bijdragen is oorspronkelijk voorgedragen op
symposia. De onderwerpen geven een goed beeld van wat de dialectologen in
de afgelopen jaren interesseerde: `Morfologie' (1987), `Honderd jaar enquête
Willems' (1989), `Dialectsyntaxis' (1990), `Dialectlexicografie' (1991),
`Stadsdialecten' (1992), Dialectverlies en regiolectvorming' (1993) en `R - zes
visies op een kameleon' (1994). Speciaal gericht op het oosten van Nederland
zijn de Driemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van
Nederland. Zoals uit de ondertitel blijkt, beperkt dit tijdschrift zich niet tot de
dialectologie. Het is het orgaan van het Nedersaksisch Instituut te Groningen.
De Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde
bevatten dialectologische en sociolinguïstische bijdragen. Ze verschijnen éénmaal
in de twee jaar; de laatste mij bekende aflevering is van 1987/88. Dialectologische
bijdragen verschijnen ook in de Handelingen van de Koninklijke Commissie
voor Toponymie en Dialectologie, die niet alleen betrekking hebben op het
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Nederlandse taalgebied maar ook op Franstalig België. Ook in andere
neerlandistische of algemeen-taalwetenschappelijke tijdschriften verschijnen er
van tijd tot tijd dialectologische bijdragen.
Belangrijk zijn verder de bundels met bijdragen die vaak voortkomen uit
congressen of conferenties. Dergelijke bijeenkomsten zijn voor het onderlinge
contact en de verspreiding van nieuwe ideeën van grote betekenis. Een volledige
opsomming is hier niet mogelijk. De Taal en Tongval-symposia zijn hierboven
al genoemd. In aansluiting hierbij valt te wijzen op de symposia van het P.J.
Meertens-Instituut. Voor de sociolinguïstiek waren de Vlaamse sociolinguïstendagen van belang die om het anderhalve jaar in Leuven, Gent; Antwerpen en
Brussel werden georganiseerd. De laatste, de zevende, werden in 1988 in
Brussel gehouden. Sindsdien worden er sociolinguïstische conferenties in
Nederland (Lunteren) georganiseerd: de eerste in 1991 en de tweede in 1995.
Voor een breed publiek zijn de sinds 1991 om de twee jaar in `s-Hertogenbosch
georganiseerde dialectendagen.
8. Balans
We hebben gezien dat de klassieke dialectologie nog steeds haar beoefenaars
heeft; dat geldt in het bijzonder de lexicografie, in het algemeen de studie van de
woordenschat. De grammatica komt er minder goed vanaf; dat geldt zeker voor
de studie van de derivatie en compositie. Het themanummer Morfologie van
Taal en Tongval (1987) heeft daarin nog geen duidelijke verandering gebracht.
Zijn er misschien op dit punt te weinig verschillen tussen de dialecten? Het
aantal syntactische studies is nog altijd niet overweldigend groot maar er bestaat
toch meer belangstelling voor dialectsyntaxis dan in voorafgaande perioden. Dit
kan o.a. verband houden met de centrale plaats die de syntaxis in de generatieve
grammatica inneemt. De dialectatlas van Marinel Gerritsen laat echter, zoals
reeds opgemerkt, zien hoeveel er nog te doen valt. We hebben verder gezien dal
er zich een belangrijke verschuiving in de aandacht heeft voorgedaan, van de
beschrijving van het plaats- of streekbepaalde dialect en de studie van regionale
variatie naar de studie van sociale en stilistische taalvariatie en naar die van de
wederzijdse verhouding en beïnvloeding van dialect en standaardtaal. Hieraan
inherent is een nieuwe belangstelling voor processen van taalverandering. Ook
de oude taalgeografie leidde tot de studie van taalverandering (Kloeke!); via de
variatie-sociolinguïstiek en de contactlinguïstiek hebben dialectologie en diachrone
taalkunde elkaar opnieuw gevonden.
Ook in de dialectologie heeft de moderne techniek haar intrede gedaan zoals
o.a. blijkt uit de verwerking en de kartering van de gegevens van het "GoemanTaeldemanproject". Belangrijker nog is de sterke theoretische en methodologische
bewustwording die zich aftekent, waarmee zeker niet gezegd wil zijn dat het in
de oudere dialectologie daaraan altijd heeft ontbroken. De variatie-sociolinguïstiek
en het daarbij aansluitende onderzoek naar dialectverlies vragen echter om een
grote methodologische zorgvuldigheid. Dit soort kwantificerende taalkunde leidt
er o.a. gemakkelijk toe dat vooraf hypothesen worden geformuleerd die vervolgens
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door het onderzoek, zonodig ook met statistische technieken, worden getoetst.
Marinel Gerritsen en F. Jansen (*1979, *1980) hebben laten zien dat een
dergelijke methode ook in de taalgeografie kan worden toegepast (zie voor de
taalgeografie verder ook *Stroop 1980). Vermeldenswaard in methodologisch
opzicht zijn ook de pogingen van C. en G. Hoppenbrouwers om op basis van
fonologische-featurefrequenties tot een dialectindeling te komen (zie bijv.
*Hoppenbrouwers 1994).( 8) De theoretische en methodologische bewustheid
blijkt over het algemeen ook uit de dialectbeschrijvingen, waarbij vooral de rol
van de generatieve grammatica opvallend is.
De door middel van onderzoek verkregen resultaten vragen om een verklaring
binnen een theoretisch kader. Dat kader is in voortdurende ontwikkeling. In de
verslagperiode zijn er zeker belangrijke bijdragen aan geleverd; ik noem enkele
voorbeelden zonder enig streven naar volledigheid. In verband met het onderzoek
naar dialectverlies is hierboven al op een en ander de aandacht gevestigd
(primaire en secundaire dialectkenmerken, regionaal contact, attitudes,
implicationele hiërarchieën, stabiliteit van taalkenmerken enz.). Het onderzoek
van taalattitudes is ook van belang voor een goed begrip van de sociale
taalvariatie. In verband met de regionale variatie noem ik de studies van J.
Stroop betreffende lexicale diffusie (*Stroop 1981) en lexicale leemte (*Stroop
1984). Een voorbeeld van het laatste: het ontvangende dialect kan de nieuwe
klank in een bepaald woord niet hebben omdat in het gevende dialect het
betreffende woord ontbreekt. J. Taeldeman (*1987) attendeerde op het
verschijnsel van de polarisatie: vlak bij een isoglosse kan een bepaald
klankverschijnsel in verhevigde mate voorkomen omdat men zich tegen het
naburige dialect wil afzetten (attitude!). P.Th. van Reenen (*1991) liet aan de
hand van een aantal ui-woorden de werking van de frequentie zien: woorden
waarin de oe nog tamelijk ver naar het westen voorkomt, blijken onder een
bepaalde frequentiedrempel gebleven te zijn. Gerritsen en Jansen (zie boven)
hebben factoren onderzocht als frequentie (in verband met lexicale diffusie) en
de natuurlijkheid of onnatuurlijkheid van veranderingen.
Binnen het theoretisch kader waar het hier om gaat, zullen variatie en
verandering op elkaar betrokken moeten zijn, anders gezegd: er is een symbiose
nodig van variatie-linguïstiek en diachrone taalkunde. In de variatie zal de
regionale dimensie weer volwaardig mee moeten gaan doen. Naast dit onderzoek
met behulp van variabelen zal er behoefte blijven bestaan aan grammaticale en
lexicale beschrijvingen van dialecten of delen daarvan: deze beschrijvingen
kunnen evengoed als een standaardtaal dienen om bepaalde theorieën (generatief
of anderszins) te toetsen, ze leveren materiaal voor de variatie-linguïstiek, zijn
een belangrijke bron voor de historische taalkunde en hebben ten slotte ook een
museale functie. Dialectologie oude en dialectologie nieuwe stijl kunnen in vrede
naast elkaar voortbestaan.
(Tekst afgesloten september 1996.)
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Noten
(1)

Ik dank Dr. J.B. Berns (P.J. Meertens-Instituut Amsterdam) voor zijn commentaar bij een
voorlopige versie van dit artikel. Ik dank Drs. Leendert de Vink voor zijn hulp bij het schrijven ervan.
Het kwam tot stand binnen het kader van het programma Taalgeschiedenis en Taalvariatie van
het onderzoeksinstituut IFOTT te Amsterdam - Leiden.

(2)

Zie voor de historische ontwikkeling *Hoebeke 1975, *Goossens 1977 en 1977a, *De Rooij
1986, *Taeldeman 1983, *Berns 1984, *Hagen 1988 en *Devos 1993. Naarmate het jaar van
publicatie later valt, wordt er meer aandacht aan recente ontwikkelingen besteed. Behalve van de
hier opgesomde publicaties heb ik geprofiteerd van een lezing van Prof.Dr. J. Taeldeman (Gent),
gehouden op een door het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam georganiseerd symposium.

(3)

Van de TON, de Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (opgezet door K.
Heeroma) zijn in de verslagperiode de kaarten 31-40 gedrukt maar nog niet gepubliceerd. Het
wachten is nog op de commentaren. (Mededeling van Dr. J.B. Berns, P.J. Meertens-Instituut
Amsterdam.)
Het centrum van de ALE is verlegd van Nijmegen naar Turijn (M. Alinei), het secretariaat naar
Bamberg (W. Viereck). De archieven bevinden zich nog in Nijmegen en Marburg.
Van belang is verder nog de Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim van A. Rakers,
uitgegeven, bewerkt en becommentarieerd door H. Entjes en H. Niebaum (1993). De kaarten
bestrijken ook enkele Nederlandse grensstreken.
Zie Berns 1976 (p.'76) voor een kaart waarop staat aangegeven voor welke plaatsen we de
beschikking hebben over een klank- en/of vormleer, al dan niet gepubliceerd. Hiervan valt de
situatie rond 1975 af te lezen.
Voor overzichtsartikelen over bandopnamen zie Taal en Tongval 14, 184 e.v., 19, 31 e.v. en
21, 29 e.v.
Van vóór de verslagperiode dateert de zogeheten pijltjesmethode, een indeling op basis van
oordelen van dialectsprekers. Voor een overzichtsartikel zie Goeman 1989.
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Nederlandse cultuur en literatuur in Noord-Europa
Ingrid Wikén Bonde (Stockholm)

Doordat er reeds in de vroege Middeleeuwen handelscontacten bestonden
tussen de Lage Landen en het Noorden zijn er in de taal wél sporen te vinden
van beïnvloeding, maar van een literaire receptie is bijna niets bekend. De
vroege invloed van Fries, Nederlands en Nederduits op de Scandinavische talen
bepaalde dus rond de eeuwwisseling wel het karakter van de prille Scandinavische
germanistiek en scandinavistiek (Wikén Bonde 1995, 105), maar wat de literatuur
betreft, bestaat er voor zover bekend slechts een IJslands gedichtje uit de
veertiende eeuw waarvan de sch rijver héél misschien de Duitse Reinaertvertalingen
heeft gekend (Munske 1970, 52), en een anekdote over de dief Elegast in de
IJslandse en Deense versie van de kroniek van Karel de Grote (Kjaergaard 1945,
188). Wél zijn er in 1928 door professor E. Rooth in de universiteitsbibliotheek
van Lund een reeks Middel-Limburgse liefdesgedichten gevonden, maar wanneer
en hoe ze daar terecht zijn gekomen valt uit het daarover gepubliceerde
onderzoek niet op te maken (zie b.v. Hemmes-Hoogstadt 1994). LangvikJohannessen gewaagt van sacrale kunst die in de vijftiende eeuw in Noorwegen
uit de Zuidelijke Nederlanden is ingevoerd (Langvik-Johannessen 1971), en uit
enkele navragen van museumconservatoren, gericht aan de afdeling Nederlands
in Stockholm, blijkt dat er ook in Zweden Nederlandse voorwerpen uit de
middeleeuwse tijd aanwezig zijn, maar de grote overzichtswerken over de
Nederlands-Deense en Nederlands-Zweedse betrekkingen (Holland-Danmark
1945 en Wrangel 1998) behandelen voornamelijk de diepgaande Nederlandse
invloed in de zestiende en zeventiende eeuw. Het Deense standaardwerk besteedt
weliswaar mede aandacht aan de middeleeuwse handelsbetrekkingen met de
Friezen, maar concentreert zich toch in de eerste plaats op de grote golf van
Nederlandse cultuur die Denemarken in de zestiende eeuw bereikte.
Pas in de zestiende eeuw drong, via Nederduitse vertalingen en met een
Luthers-didactisch tintje bewerkt, Willems versie van het dierenepos naar
Scandinavië door. In 1555 verscheen de Reinaert voor het eerst in het Deens,
in een goed aan de eigen taal aangepaste versie van Herman Weigere; in 1621
volgde de Zweedse vertaling van Sigfrid Aron Forsius, een sterker tegen het
Nederduits aanleunende overze tt ing, hoewel Forsius ook de vertaling van Weigere
onder ogen had gehad. Doordat in Noorwegen tot in de negentiende eeuw het
Deens de cultuur- en literatuurtaal was, valt van een afzonderlijke Noorse
receptie voorlopig niet te spreken. Daarna verschenen er in Denemarken en
Zweden tot in de negentiende eeuw bewerkingen, imitaties, nieuwe vertalingen
en nieuwe uitgaven van het dierenepos. Het buitenlandse leengoed werd zo
volledig door de ontvangende cultuur geabsorbeerd dat de vertaling Reyncke
Fosz in Zweedse literatuurgeschiedenissen zelfs "het tot op dat ogenblik grootste
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literaire werk in Zweden" genoemd wordt (bv. in Ny illustrerad svensk
litteraturhistoria I 1967, 312).
Een opmerkelijke opleving van de Nederlandse middeleeuwse literatuur is
sedert de jaren vijftig in Noorwegen op gang. Door toedoen van de Noorse
neerlandist K. Langvik-Johannessen en de universiteitslector in de Duitse literatuur
Ase-Marie Nesse in Oslo werden een aantal middeleeuwse teksten in het Noors
uitgegeven, o.a. Lancelot van Denemarken, Mariken van Nieumeghen, De
buskenblazer, Elckerlijc, Beatrijs van Nazareths Seven manieren van minne,
het Egidiuslied en Die Chierheit der gheesteliker Brulocht van Ruusbroec.
Wanneer Langvik-Johannessen zelf vertaalde, riep hij soms de hulp in van de
dichter Hans Henrik Holm met wie hij dan samenwerkte. Had het Elckerlijcmotief Denemarken (1912) en Zweden (1916) via vertalingen van Hofmannsthals
Jedermann bereikt, in Noorwegen geschiedde de overzetting in 1978 rechtstreeks
uit het Nederlands: het was geen kwestie van overnemen van een motief of van
een bewerking maar van een echte vertaling.
Natuurlijk wordt het materiaal bij zo'n late introductie niet op dezelfde
manier door de ontvangende cultuur geabsorbeerd als de producten die in de
zestiende en zeventiende eeuw op "natuurlijke" wijze werden ingevoerd, zoals
bv. het in de vijftiende eeuw in het Deens, in de zeventiende eeuw in het Zweeds
en eind achttiende eeuw in het Noors uit het Latijn vertaalde De imitatione
Christi van Thomas a Kempis of de imitaties, compilaties of bewerkende
vertalingen van een aantal Latijnse schooldrama's die het Scandinavische publiek
in de tijd van Humanisme en Renaissance bereikten (o.a. de Rosimunda
tragoedia van Zevecote of de Acolastus van Gnaphaeus). Gelukkig schreven
Erasmus en Spinoza in het Latijn; daarom vonden ze hun weg naar iedere
literatuurgeschiedenis en konden een aantal Scandinavische dichters, o.a. de
Deen Holberg, heel sterk door Erasmus beïnvloed worden. Holberg bezocht
trouwens Nederland en constateerde o.a. dat vooral de inwoners van de Noorse
stad Bergen, waar sterke Nederlandse handelsnederzettingen bestonden, veel
van de Nederlandse manier van optreden hadden overgenomen. Maar hoewel
de Noorse Mariken van Nieumeghen vandaag niet dezelfde invloed zal hebben
als indertijd de schooldrama's, is de vertaling voor literatuurhistorici en toneeldeskundigen van belang, evenals de Noorse Ruusbroec voor literatuurhistorici
en theologen; er zal dus wel van invloed sprake zijn, maar op een meer
academische manier dan vroeger.
Vanaf de zestiende eeuw gingen veel Denen voor studie naar de Nederlanden
en er werden Nederlandse deskundigen op velerlei gebieden naar Denemarken
gehaald. Zo vestigde zich bv. de kleinzoon van de samensteller van het
Schilderboek, Karel van Mander, in Kopenhagen, waar hij in 1657 Vondel
ontving. Hetzelfde verschijnsel deed zich in de zeventiende eeuw in Zweden
voor. Wrangel geeft een uitvoerig verslag over alle culturele gebieden waar
Nederlanders in de zeventiende eeuw in Zweden invloed hebben uitgeoefend handel, industrie, beeldende kunsten, ambachten, architectuur, wetenschappen
en literatuur - en hij somt een hele reeks Zweedse dichters op die beïnvloed
werden door Nederlandse dichters, hun thema's bewerkten of reizen ondernamen
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naar de Republiek. Tot die Zweedse navolgers behoorden o.a. de "vader van de
Zweedse dichtkunst", Stiernhielm en de zwerver-dichters Lucidor en Wivallius.
Vondel zelf kwam voor zaken in Denemarken en Zweden en schreef lofgedichten
zowel op de Zweedse als op de Deense vorsten. Vertaald werd hij nauwelijks in
die periode, want zijn beschaafd publiek las hem in het Nederlands en verstond
ook wel zijn toneelstukken als die eventueel door rondreizende toneelgezelschappen — zoals dat van Jan Baptista van Fornenbergh — werden opgevoerd in
Kopenhagen, Stockholm of in vorstelijke paleizen elders in Denemarken en
Zweden (zie Dahlberg 1992). In 1649 bracht ter gelegenheid van een vorstelijke
bruiloft zo'n toneelgezelschap (de Brusselsche comedianten) voor het eerst een
bezoek aan Denemarken en in 1663 kreeg Kopenhagen door het initiatief van
een Nederlands koopman zijn eerste schouwburg. Voor het gewone volk vertaalde
men in Zweden en Denemarken echter wél Cats, wiens stichtelijke werken,
huwelijksraadgevingen en moralistische wenken, o.a. verzameld in Trou-Ringh
en Houwelyck, in heel Scandinavië bijzonder populair waren en lange tijd in
Scandinavische literatuurgeschiedenissen het beeld van een keurig burgerlijke
Nederlandse cultuur hebben doen voortbestaan.
In 1937 en 1938 ontstond er in Zweden een kleine Vondelherleving: terwijl
Vondel eerst in twee Zweedse drama's (Hedberg 1927 en Gauffin 1936) als
"verrader van de natuurlijke Rembrandt" verguisd was en die slechte indruk
vervolgens door de vertaling van twee anti-Vondeliaanse romans (Theun de
Vries: 1937, later Charles Huygens: 1948) nog versterkt werd, kwam de
Nederlandse lector in Zweden, Martha A. Muusses, tegen dit Vondelbeeld in
opstand. Ze publiceerde in 1937 een krantenartikel waarin ze o.a. aantoonde
hoezeer de Zweedse vorsten Gustaaf Adolf en Christina door Vondel waren
geprezen en het jaar daarop verschenen er in een bloemlezing van Ane Randel
een reeks vertalingen van Vondelgedichten, die echter in kwaliteit ver achterbleven
bij de originelen. In Noorwegen verscheen de eerste Vondelvertaling in 1954
(De Havenschendery te Bergen in Noorwegen) en in de jaren zeventig en
tachtig zorgde de Vondelkenner Langvik-Johannessen voor Vondelherdenkingen.
Er kwam zelfs een opvoering van Adam in Ballingschap (1970) en men
vertaalde de Rey van Burghzaten (1979) en Lucifer (1987).
Na de zeventiende eeuw was het in Scandinavië met de sterke Nederlandse
beïnvloeding voorlopig afgelopen. Pas in de negentiende eeuw kwamen, na een
periode waarin men alleen wat reisverhalen en stichtelijke literatuur vertaalde,
weer literaire contacten tot stand, maar de rollen waren nu verwisseld en de
invloed ging deze keer van het Noorden uit. Na de belangstelling van Bilderdijk
voor de absolute monarchie Denemarken — hij vertaalde een aantal Denen en
werd ook zelf in het Deens vertaald (Grit 1994) — luidde Potgieters Het
Noorden, in om trekken en tafereelen
ereelen (1836-1840) een periode in van bewondering voor met name de Zweedse literatuur en van verlangen naar het idyllische
natuurgebied Scandinavië (Brachin 1975). Vlaanderen voelde zich in zijn strijd
om zelfstandigheid vooral verwant met Noorwegen, dat — hoewel sinds 1814
onder de koning van Zweden — nu toch met een eigen grondwet, parlement en
regering grotere vrijheid genoot dan daarvóór onder Denemarken. In Denemarken
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interesseerde de tegenstander van de kring rond Georg Brandes, Holger
Drachman, zich voor Vlaanderen omdat het weerstand bood aan de "verderfelijke"
Franse invloed en de Vlamingen volgens hem uit hetzelfde hout gesneden waren
als het "gezonde Deense volk van boeren, vissers en arbeiders" (Kjaerstad 1945,
234).
Je kunt dus niet spreken van eenrichtingsverkeer, want na 1830 verschenen
er in Denemarken en Zweden vertalingen van Oltmans, Van Lennep en Conscience. Ook in Noorwegen werden boeken van Conscience gedrukt en in
Finland verschenen zowel in het Fins als in het Zweeds Conscience-uitgaven.
(Het Finstalige deel van Finland moest in dit artikel helaas buiten beschouwing
blijven omdat ik het Fins niet machtig ben.) Er was toen een grote vraag naar
ontspanningsliteratuur en de historische romans kwamen aan die behoefte
tegemoet. Conscience werd bovendien om zijn weergave van het volksleven
gewaardeerd. Hij deed dit geheel volgens de manier van de Nederlandse
schilders, werd er in inleidingen, naslagwerken en recensies opgemerkt. Twee
van zijn verhalen werden in Finland dan ook onder de titel "Vlaams stilleven"
gebundeld. Men vergeleek hem ook wel met Dickens. Hilda Van Assche heeft
geconstateerd dat er in Scandinavië in totaal 22 werken van Conscience zijn
vertaald.
Vaak werden de romans in die tijd via het Duits (Van Assche 1985) en soms
ook via het Frans vertaald — Couperus' hoofdpersoon "Kareltje" uit Een zieltje
heet in een Zweedse krant "Charlot" . Veel verscheen in kranten en is dus
moeilijk te achterhalen, bv. Hildebrands Een oude kennis (1893) in een Zweeds
en het Multatulifragment Saidjah en Adinda (1924) in een Noors blad. Vosmaers
kunstenaarsroman Amazone verscheen zowel in Denemarken als in Zweden.
Zijn kijk op de vrouw is daarin zeer conservatief, wat overigens ook geldt voor
mevrouw Bosboom-Toussaints Majoor Frans, waarvan er Deense (1884) en
Zweedse vertalingen bestaan. In Zweden was de roman bijna een bestseller met
zijn twee boekuitgaven (1876 en 1916) en twee feuilletonuitgaven (1885 en
1904). De belangstelling voor de vrouwenkwestie bracht rond de eeuwwisseling
ook Deense en Zweedse vertalingen van Goekoop-de Jongs Hilda van
Suylenburgh en een Zweedse vertaling van Tine van Berkens Mijn zusters en
ik. Het vrouwenbeeld dat Scandinavië via Nederlandse romans bereikte, bleef
echter vrij conservatief — mede door de dames- en familieromans die in de jaren
dertig en veertig werden vertaald — totdat in de jaren zeventig Anja Meulenbelt
en in de jaren tachtig Monika Van Paemel als angry young women naar voren
kwamen.
Nadat als eerste Nederlandse schrijver Conscience in het Noors was vertaald,
verschenen er in Noorwegen rond de eeuwwisseling vertalingen van Couperus'
Eline Vere (1893), Majesteit (1896) en De stille kracht (1916), en in 1981
kwam er in het kader van de door Langvik-Johannessen geïnitieerde renaissance van oudere Nederlandse literatuur een late vertaling van Fidessa in het
Noors. In Zweden gaf men in 1895 als boek Majesteit uit en in 1898 verscheen
Wereldvrede als feuilleton en in 1915 als boek, waarschijnlijk omdat deze
werken thematisch aansloten bij de actuele discussie over de constitutionele
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monarchie, de vredesbeweging, de Russische revolutie en de Eerste Wereldoorlog.
Dat ook Noodlot in het Zweeds werd vertaald (1899: feuilleton, 1900: boek)
ligt wat méér in de lijn van de hedendaagse intramurale receptie van Couperus,
evenals de Deense en Noorse vertalingen van De stille kracht en de Noorse van
Eline Vere. Maar in Zweden werd geen van de romans vertaald die vandaag tot
de voornaamste werken van Couperus worden gerekend.
De Multatuli-receptie begon in Denemarken waar in 1880 het exotische
fragment Saïdjah en Adinda werd vertaald; in 1901 verscheen in Denemarken
een ingekorte Max Havelaar (Luger 1973), die ten grondslag lag aan de
Zweedse vertaling van het jaar daarop. Dat Multatuli's roman via het Deens in
het Zweeds werd vertaald was niets ongewoons in die tijd (zie boven, Conscience), dat hij door inkorting aangepast werd aan de behoefte aan
ontspanningsliteratuur evenmin. Pas in 1921 werd het verhaal van Said jah en
Adinda in het Noors vertaald. In Zweden verscheen in 1979 een nieuwe versie
van de Max Havelaar, deze keer gebaseerd op de oorspronkelijke tekst van
Multatuli. Het Au f nahmeklima was in de jaren zeventig in verband met de ZuidAfrikaanse kwestie gunstig voor kritische uiteenzettingen over het koloniale
systeem. Ook in Denemarken verscheen in 1981 een nieuwe uitgave.
De belangstelling voor sociale vraagstukken bepaalde rond de eeuwwisseling
in Scandinavië ook de receptie van Van Eeden. In 1903 verscheen De kleine
Johannes in het Deens en in het Zweeds. Pas in 1977 verscheen het boek in
het Noors, alweer dankzij de culturele inhaalmanoeuvre van Langvik-Johannessen.
Van Eeden voelde sympathie voor de Scandinavische landen en bezocht ze
herhaaldelijk. Zijn receptie in Zweden was echter vooral van sociaal-ethische
aard. Van zijn literaire werken verschenen vertalingen van de kleine Johannes I
en H en van De heks van Haarlem. Verder vertaalde men De blijde wereld, Bij
't licht van de oorlogsvlam en Wenken en raadgevingen voor de werkers in
de Van Eedenkolonie. De Zweedse idealist en Dante-vertaler Arnold Norlind —
die overigens vond dat van Couperus de verkeerde boeken waren vertaald —
dweepte met De kleine Johannes omdat hij als kind ook een eenzaam maar
niet ongelukkig jongetje was geweest dat zijn dagen in de natuur doorbracht; zijn
uitvoerig advies aan het Nobelcomité in 1928 kon dit wél van de ethische maar
niet van de esthetische kwaliteit van Van Eedens werk overtuigen. Van Eedens
vakgenoot, de pionier van de Zweedse psychiatrie Poul Bjerre, had reeds in
1911 in het cultuurtijdschrift Ord och Bild de veelzijdige persoonlijkheid Van
Eeden in al zijn aspecten, óók het literaire, geïntroduceerd, maar het idealistische
beeld overwoog ook daar:
Voor de Nobelprijs voorgedragen werd ook Timmermans, maar zijn uitbundigkatholieke wezen vond bij het ingetogen-protestantse Nobelcomité geen genade.
De vertalingen in het Zweeds — de eerste verscheen in 1924 — waren meestal via
het Duits tot stand gekomen en van twijfelachtige kwaliteit. Maar hoewel veel
van zijn taalcharme verloren ging, heeft dit nauwelijks invloed gehad op de
Nobelprijskwestie, want de adviseurs van het comité kenden goed Nederlands
en lazen Timmermans in het origineel. De Deense vertalingen — de eerste in
1935 in een krant — waren voor een deel beter. De eerste Noorse vertalingen
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verschenen pas tijdens de Tweede Wereldoorlog, de eerste ongelukkigerwijze bij
een uitgeverij met nationaal-socialistische sympathieën (Claes 1993).
Timmermans' werken werden in Scandinavië als "schilderijen" van het Vlaamse
volksleven opgevat, een voortze tt ing van wat men in Conscience had gewaardeerd, of als een soort uit kunstzinnig oogpunt gerechtvaardigde super-streekromans.
Van 1920 tot 1950 werden er in de drie landen heel veel detectives,
damesromans, streekromans en familieromans vertaald. Een apart hoofdstuk
vormden de koloniale romans van Madelon Székely-Lulofs. In Zweden, waar
niet minder dan zes van haar boeken werden vertaald, was de vertaalster een
dame die zelf ook in Indië had gewoond en daar Nederlands had geleerd. Ter
Braak fulmineerde in 1939 in een artikel in Ord och Bild tegen de keuze van de
vertaalde auteurs. Mijns inziens is hij al te fundamentalistisch in zijn veroordeling.
Zijn verbolgenheid over de populariteit van een schrijfster als Madelon SzékelyLulofs, die op levendige wijze de atmosfeer wist weer te geven van het leven in
de tropen en wier beschrijving de ellende van het koloniale systeem exempla ri sch
aan de kaak stelde, getuigt niet van veel inzicht in wat literatuur óók kan zijn
behalve experimenteren met vormen en ideeën. Van damesromans is in haar
geval geen sprake.
Ook Ina Boudier-Bakker is in haar genre — de familieroman — een meesteres
in het weergeven van wat vandaag "relatieproblematiek" heet. Het lezen van
háár romans kan menigeen een bezoek bij de psychotherapeut besparen.
Waarom zouden goedgeschreven horizontverwijdende (Székely-Lulofs) en
therapeutische (Boudier-Bakker) romans niet vertaald mogen worden? Natuurlijk
zijn er grenzen. Johan Fabricius gaat na een paar boeken vervelen en van Hans
Martin hoef ik geen tweede boek te lezen. Het punt van verzadiging zal bij elk
individu variëren naargelang men Jo van Ammers-Keller, Willy Corsari, Jan de
Hartog, Amanda van Hoogstraten-Schoch, Anne de Vries, Piet Bakker of Jan
Mens leest. Langvik-Johannessen (1971) en Grit (1994) constateren beiden dat
de vertaalde ontspanningsliteratuur de Nederlandse le tterkunde bij het literaire
establishment in Noorwegen en Denemarken een slechte reputatie hee ft bezorgd.
Maar ze verkochten wel, getuige de vele nieuwe drukken en vertaalde titels. En
de uitgeverijen werden toen immers nog niet gesteund door het Vlaamse en
Nederlandse cultuurbeleid voor het buitenland.
Voor kinder- en jeugdliteratuur gelden behalve literaire ook opvoedende
normen. Er zijn uit het Nederlands nauwelijks echt t riviale kinder- en jeugdboeken
vertaald, wel de spannende indianenboeken van vader en zoon Nowee, van wie
er in Zweden tussen 1967 en 1988 ieder jaar een nieuwe titel of herdruk
verscheen. In het kielzog van De scheepsjongens van Bontekoe volgden er in
Zweden voor het eerst wat meer vertalingen van kinder- en jeugdboeken, o. a.
werd de kinderklassieker Dik Trom "ingehaald". In 1935 verscheen in Noorwegen
Van Schendels Het fregatschip Johanna Maria als jongensboek. In de jaren
vij ft ig nam in Zweden de stroom van vertaalde kinder- en jeudboeken sterk toe
na het succes van An Rutgers-van der Loeffs De kinderkaravaan in 1951.
Annie M.G. Schmidt debuteerde in 1957 dankzij Astrid Lindgren in Zweden. In
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hetzelfde jaar verscheen een Deense vertaling en in het jaar daarop een Noorse.
Na de toekenning van de Andersenmedaille kwamen er opnieuw vertalingen
van haar werk, maar haar bewonderaars konden zich niet handhaven in de door
de trend der jaren tachtig en negentig gedicteerde stroom van incest- en
mishandelingsboeken voor de jeugd. Op dit moment weet de Nederlandse
literatuur zich in Scandinavië vooral door het hoge percentage kinder- en
jeugdliteratuur te handhaven. Een hoofdstuk apart vormde de Scandinavische
receptie van Marten Toonder — in de jaren vijftig als kinderboek en dagbladstrip
en in de jaren tachtig in albumvorm en als dagbladstrip — en van Vandersteens
Suske en Wiske (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, daarna niet meer).
Door de inspanningen van lectoren en hoogleraren Nederlands aan de
universiteiten en van anderen die op de een of andere manier contact hadden
met de universiteiten, is binnen de literatuur voor volwassenen inmiddels het
getij gekeerd. In Zweden maakte de Nederlandse lector Martha A. Muusses in
1945 de Nederlandse poëzie van Tachtig tot 1945 bekend door middel van een
bloemlezing, waarin ze echter jammer genoeg aan de Vlaamse dichters geen
aandacht besteedde. Door haar Nederlandse literatuurgeschiedenis droeg ze bij
tot grotere kennis van de Noord-Nederlandse literatuur in Zweden, zoals uit later
verschenen naslagwerken blijkt. In Oslo voer professor Langvik-Johannessen
met hetzelfde doel een iets andere koers; sinds de jaren vijftig haalde hij
systematisch de Noorse achterstand aan Nederlandse kwaliteitsliteratuur in door
anderen te inspireren, zelf te vertalen of met de Noorse dichter Hans Henrik
Holm samen te werken. In 1969 en 1976 gaf hij bloemlezingen van Nederlandse
moderne literatuur vanaf Multatuli uit, die de critici in Noorwegen van de
kwaliteit van de Nederlandse literatuur overtuigden. Vooral de literatuur van het
Zuiden kreeg zijn aandacht. Clara Hammerich, echtgenote van de bekende
hoogleraar Duits en eminente kenner van het Nederlands in Kopenhagen L. L.
Hammerich, vertaalde weliswaar zeer vele titels van Boudier Bakker en AmmersKuller, maar ook literatuur van een hogere kwaliteit; in 1973 gaf ze samen met
haar echtgenoot een bloemlezing van moderne Nederlandse kwaliteitsliteratuur
uit.
In de jaren zestig kreeg de Nederlandse literatuur in verband met de
Nobelprijsgeruchten omtrent Vestdijk weer wat meer publiciteit. De vertaalsters
Sonja Berg Pleijel en Marguérite Tórngvist verspreidden in Zweden door
vertalingen en artikels in tijdschriften, kranten en bloemlezingen kennis van
vooral de angry young men Hermans, Mulisch en Wolkers, van wie Wolkers —
mede doordat hij werd geïntroduceerd door de beroemde schrijver Sven Delblanc
— het meest succes had. De voormalige Zweedse ambassadeursvrouw in Den
Haag, Brita Dahlman, vertaalde Vestdijk en Hermans. In de jaren zeventig
spanden zich de hoogleraren in de Scandinavistiek in Gent en Amsterdam, Alex
Bolckmans en Amy van Marken, in gezaghebbende Zweedse cultuurtijdschriften
in voor Louis Paul Boon. Dit, gecombineerd met Nobelprijsgeruchten, had een
plotselinge aangroei van het aantal vertalingen van Nederlandse kwaliteitsliteratuur
tot gevolg. Na het vertrek van Marguérite Torngvist naar Nederland bleven
Sonja Berg Pleijel en Brita Dahlman als vertaalsters achter. Omstreeks diezelfde
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tijd begon de universiteitslector Nederlands aan de universiteit van Stockholm,
Ing rid Wikén Bonde, ook te vertalen en ze tte zij begaafde studenten aan het
werk. Op die manier kwamen er vertalingen van o.a. Boon, Gijsen, Geeraerts,
Ruyslinck en Vandeloo tot stand. Geïnspireerd door de Zweedse vertaling van
De kapellekensbaan ging de schrijver Per Holmer Nederlands leren en begon
in de jaren tachtig een veldtocht om Claus en andere Vlaamse en Nederlandse
auteurs (o.a. Bernlef en Monika Van Paemel) te vertalen in de hoop dat hij Claus
uiteindelijk de Nobelprijs zou kunnen bezorgen. Om tegemoet te komen aan de
behoefte aan goede vertalers uit het Nederlands – uitgevers lieten soms blijken
dat ze meer zouden laten vertalen als ze maar over een goede vertaler beschikten – accepteerde Wikén Bonde samen met haar studenten veel van wat de
uitgeverijen haar aan kwaliteitsliteratuur ter vertaling aanboden (o.a. Meulenbelt,
't Hart, Schmidt, Haasse, Krabbé, Van Leeuwen, Provoost, Nooteboom). Het
mondde uit in een soort praktische vertalersopleiding, te vergelijken met de
werkplaats van een handwerker, die zijn leerlingen voor het vak opleidt. Enkele
studenten bleken inderdaad over een literair vermogen te beschikken en konden
in het vervolg zelfstandig als vertalers gaan fungeren. Voor de poëzie vond het
Zweedse literaire establishment de congeniale vertolker Lasse Soderberg, een
dichter die, omdat hij het Nederlands niet machtig was, met Sonja Berg Pleijel
samenwerkte. In Zweden is er inmiddels van de eerdere discriminatie van de
Vlaamse literatuur geen sprake meer.
Ook in Noorwegen kreeg de moderne Nederlandse kwaliteitsliteratuur steeds
meer aandacht. De opvolger van Langvik-Johannessen op de Nederlandse
leerstoel, de literatuurwetenschapper Geir Farner, zet het vertaalbeleid voort. In
Denemarken waren de academische docenten vooral gespecialiseerd in taalkunde.
Daarom was de ommezwaai daar misschien het minst duidelijk, maar Grit
constateert dat er ook in Denemarken in de laatste jaren "een licht herstel" wat
betreft de kwaliteit van het vertaalde materiaal te bespeuren valt (Grit 1994,
212). Het Auf nahmeklima was in de drie landen niet altijd hetzelfde. Door het
feit b.v. dat ook Noorwegen tijdens de oorlog bezet was geweest, vond De
aanslag van Mulisch daar veel meer weerklank dan in Zweden.
Door de financiële steun van vertaalstichtingen in Nederland en Vlaanderen
en van de culturele overheden in eigen land die het uitgeven van kwaliteitsliteratuur
bevorderen, durven de Scandinavische uitgeverijen sinds de jaren zeventig wat
meer "lezersonvriendelijke" teksten uit te geven. Weliswaar spreken schrijvers
zoals Wolkers, 't Hart en Krabbé behalve de critici ook zonder kunstmatige
ademhaling een groter publiek aan, maar investeren en publiciteit blijkt ook voor
het product boek van doorslaggevende betekenis te zijn: De Frankfurter
Buchmesse en de uitlatingen van de Duitse literatuurcriticus Marcel Reich
Ranicki over Nooteboom in een literair televisieprogramma leidde bv. tot grote
belangstelling voor Nooteboom bij Zweedse critici. Het feit dat de Nederlandse
literatuur in het najaar van 1997 het thema van de boekenbeurs in Göteborg zal
zijn, heeft sinds het in de Zweedse uitgeverswereld bekend werd, ondanks de
voortdurende crisis tot een lichte groei van het aantal bestelde vertalingen
geleid. Of de belangstelling deze keer zal blijven bestaan weten we op dit
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ogenblik nog niet. Of Claus uiteindelijk de Nobelprijs zal krijgen evenmin. Maar
één ding is zeker: de receptie van de Nederlandse literatuur in Scandinavië staat
en valt met de aanwezigheid van bekwame en goed geïnformeerde vertalers.
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Verschuivingen en diversiteit
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Er zit beweging in de neerlandistiek en in het tijdschriftenleven. Enkele jaren
geleden ontstond een brede discussie in de redacties van diverse bladen. De
nieuwe taalgids en Spektator kwamen tot de constatering dat de wegen van
linguïstiek en letterkunde zo ver uit elkaar waren gegaan dat het beter was het
gemeenschappelijke platform te verlaten. Niet alleen de oude en eerbiedwaardige
Nieuwe taalgids (met zijn 88 jaargangen) en Spektator (24 jaargangen) hielden
hiermee op te verschijnen, ook Forum der letteren (36 jaargangen) werd
opgeheven. Besloten werd twee nieuwe tijdschriften voor de neerlandistiek op
te richten: enerzijds Nederlandse letterkunde, anderzijds Nederlandse taalkunde. Daar werd toen nog een derde aan toegevoegd: Taalbeheersing, alle
drie uitgegeven met ingang van 1996 bij Martinus Nijhoff in Groningen; de
specialisatie literatuurwetenschap zou voortaan aan bod komen in een vierde,
afzonderlijk blad: Tijdschrift voor literatuurwetenschap, uitgegeven bij Amsterdam University Press (nummer 1 verscheen in maart 1996).
Het mag, op zijn minst, een opmerkelijke ontwikkeling heten. De herverkaveling van de tijdschriften valt samen met de inkrimpingen die de
neerlandistiek in Nederland treffen en die het rechtstreekse gevolg zijn van het
teruglopende studentenaantal (in Vlaanderen is dat anders). Het antwoord op
deze gang van zaken is een nadrukkelijk defensieve houding, gericht op de
specificiteit van de diverse disciplines en een kantonnering binnen de eigen
specialisatie.
De feitelijke scheiding van tafel en bed is wat de taal- en letterkunde betreft
wellicht in eerste instantie het gevolg van de reeds lang zichtbare, uiteenlopende
ontwikkelingen in de vakgebieden. Dat het vakgebied literatuurwetenschap nu
plots "alleen" komt te staan, is echter niet evident in overeenstemming met de
visie op het vak elders in Europa en in de Verenigde Staten: de status van de
literatuurwetenschap is, door de diversiteit van haar ontwikkelingen en
vertakkingen, onduidelijk en heel verschillend van land tot land, van instituut tot
instituut. Het is dus uitkijken naar wat de toekomst brengt.
De redactie van het nieuwe TvL-Tijdschrift voor literatuurwetenschap
getuigt alvast van een grote dynamiek en stevent af op een revitalisering van het
vak door de actuele ontwikkelingen zo breed mogelijk te volgen. In het korte
woord vooraf van het eerste nummer wordt ervan uitgegaan dat het fascinerende
van de hedendaagse literatuurwetenschap is "dat vele benaderingen en methodes
naast elkaar beoefend worden en door elkaar heen lopen". De "titanenstrijd" die
niet zo heel lang geleden nog woedde tussen de aanhangers van verschillende
paradigma's, "die voor hun eigen positie de hegemonie claimden" , lijkt nu wel
voorgoed voorbij. Het methodepluralisme wordt naar voren geschoven als één
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van de charmes van het vak. Het past wel bij de postmoderne scepsis van
vandaag dat wordt gesteld dat er geen enkele reden is om een van de gehanteerde
benaderingen als alleenzaligmakend boven andere te verkiezen. Literatuurwetenschappers "mogen" dus voortaan hun onderzoeksobject "semiotisch,
structuralistisch, poststructuralistisch, sociologisch, cultuurhistorisch, ideologiekritisch, empirisch, systemisch, psychoanalytisch, psychometrisch, enzovoort",
ongestoord en broederlijk of zusterlijk naast elkaar benaderen. De breedheid van
het veld en de methodologische tolerantie die eraan ten grondslag ligt, bieden
ongetwijfeld interessante perspectieven, die overigens niet helemaal zo nieuw
zijn. De standpuntverklaringen die in het eerste nummer van TvL naar voren
komen, zijn complementair en vertonen een samenhang met een ontwikkeling
die in deze kroniek al eerder werd gesignaleerd, met name dat de vragen die
wetenschappers zich vandaag stellen niet langer beperkt zijn tot de tekst maar
veeleer betrekking hebben op de context. Met deze `ontgrenzing' van de tekst
hangt niet alleen de behoefte aan interdisciplinariteit samen, maar ook de nu
vrijwel algemeen aanvaarde opvatting dat literatuurwetenschap behalve de
algemene eigenschappen, ook de maatschappelijke functie van literatuur dient
te bestuderen.
De defensieve houding waarmee wetenschappers zich concentreren op het
eigen vakgebied en zich richten tot een gespecialiseerd publiek ligt ook aan de
basis van Literatuurwetenschap in Nederland. Een vakgeschiedenis, door
Jaap Goedegebuure en Odile Heynders (Amsterdam University Press, 1996;
ISBN 90-5356-190-0; f 32,50). De publicatie als zodanig beantwoordt aan de
behoefte aan legitimatie die eigen is aan een tijd van crisis, verandering en
heroriëntering. Tegelijk laat ze paradoxalerwijze ook zien dat de strijd inderdaad
gestreden is, dat literatuurwetenschap zich in Nederland heeft gevestigd als
academische discipline, maar dat de blijvende vraag naar de aard en de functie
van de discipline in de nabije toekomst open en onbeslist is. Het boek wordt
gepresenteerd als "een vakgeschiedenis", maar de terugblik is duidelijk ingegeven
door een vooruitblik in die onzekere toekomst, waarbij alvast enkele aanbevelingen
als mogelijke reddingsboeien van de discipline worden geformuleerd.
Literatuurwetenschap in Nederland is in opzet tweeledig. Het eerste deel,
de eigenlijke `vakgeschiedenis', schetst in drie hoofdstukken 1. hoe de literatuurwetenschap zich vanaf de jaren '50 in Nederland heeft gevestigd als academische
discipline, 2. hoe de grote lijnen van deze ontwikkeling in een internationale
context in te passen zijn en 3. welke (her)oriëntering in de toekomst de voorkeur
verdient. Het tweede deel bestaat uit acht vraaggesprekken met prominente
vertegenwoordigers van de Algemene Literatuurwetenschap in Nederland, onder
wie twee groepen worden onderscheiden: Jaap Oversteegen, Sem Dresden,
Guus Sótemann en Hans Mooij komen aan bod vanwege hun belangrijke
bijdrage aan de opbouw van de discipline en hun rol in de eerste fundamentele
discussies; Horst Steinmetz, Elrud Ibsch, Hugo Verdaasdonk en Mieke Bal
vertegenwoordigen de generatie die de debatten heeft voortgezet en heeft
gezorgd voor de uitwaaiering van het vak over verscheidene deeldisciplines.
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Een punt waarop men met de samenstellers van dit boek van mening kan
verschillen, is het gebruik van de term "Nederlandse literatuurwetenschap" in
het eerste hoofdstuk ("De ontwikkeling van de Nederlandse literatuurwetenschap").
Anders dan in de titel van het boek is aangegeven, wordt hier wel degelijk
gesuggereerd dat er inderdaad zoiets zou bestaan als een Nederlandse
literatuurwetenschap, terwijl de auteurs zelf bij het schetsen van de grote lijnen
van de ontwikkeling van het vak in Nederland, juist omstandig aantonen dat er
géén eigen ontwikkeling is. Het tweede hoofdstuk, over de "Nederlandse
literatuurwetenschap in internationaal perspectief", opent zelfs met de
constatering dat de Nederlandse literatuurwetenschap ondergeschikt is aan
buitenlandse theorieën en dat de enige beweging die "iets eigens" heeft gebracht,
de beweging van Merlyn was in het begin van de jaren '60. Dat de Nederlandse
literatuurwetenschap zich onderscheidt van de literatuurwetenschap in andere
landen doordat ze gevestigd is in aparte instituten lijkt me alvast geen afdoende
reden om te spreken van een als "Nederlands" identificeerbare literatuurwetenschap.
De ontwikkeling van de literatuurwetenschap in Nederland werd ingezet toen
Teesing op het Filologencongres van 1950 pleitte voor een ergocentrische of
werkimmanente benadering en hiermee een specifieke kritiek leverde op de
toen gebruikelijke literatuurgeschiedenis. In Vlaanderen kwamen die eerste
signalen al vroeger, met het uitvoerige opstel "De literatuur, haar historiografie
en methodes" , dat Frank Baur schreef als inleiding van de Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden, deel I (1938); maar het gaat hier niet om
Vlaanderen. Belangrijk als vertegenwoordiger van de nieuwe interpretatieve
methode, die het werk losmaakt uit zijn historische context omdat het unieke
van het werk belangrijker wordt geacht dan het generaliseerbare, was ook W.G.
Hellinga, die een linguistisch georiënteerde stilistiek beoefende. Hellinga heeft,
zoals blijkt uit de interviews in het tweede deel van het boek, een grote invloed
uitgeoefend, o.m. op Oversteegen en op Sótemann. In het gesprek met Sotemann
wordt er zelfs op gewezen dat de beweging van Merlyn - die tot dusver als een
soort verlate Nederlandse versie van het New Criticism werd aangezien - wel
eens de uitkristallisering van de invloed van Hellinga kan zijn geweest.
Goedegebuure en Heynders wijzen hierbij, heel terecht, op de bloei van de
interpretatieve richtingen in Duitsland en in de Angelsaksische landen. Interessant
zou ook geweest zijn hier even in te gaan op de interne en externe dynamiek
van de geschiedenis van de discipline. Zo zijn de tekstimmanente of autonomistische richtingen duidelijk ontstaan als reactie tegen een overbeklemtoning
van tekstexterne factoren (de Russische Formalisten bijvoorbeeld reageerden
tegen de exclusieve aandacht voor de beeldspraak bij de symbolistische dichters
en concentreerden zich op tekstinterne technieken of procédés). De "late"
verschuiving in Nederland kan wellicht in verband worden gebracht met de
persisterende invloed van de personalistische opvattingen van Forum . Daarnaast
kan er zeker nog op worden gewezen dat het interpretatieve of hermeneutische
model dat vanuit de Angelsaksische landen en vanuit Duitsland zijn invloed deed
gelden (cf. Staigers Die Kunst der Interpretation, 1955), in zijn ontstaan en
42

nadrukkelijke stellingname de wens uitdrukte om zich af te wenden van alle
historische gebondenheid. De keuze voor het werkimmanente, tijdeloze of
boventijdelijke perspectief kan ongetwijfeld als een reactie op (of: tegen) de Blutund Boden-esthetiek worden verklaard. Ook in de volgende fasen van de
ontwikkeling - dat is in de jaren '60 het structuralisme, overgewaaid uit Frankrijk
en in de jaren '70 enerzijds de receptie-esthetica (later de nadrukkelijk empirische
richting ervan) die zich vanuit de Duitse invloedssfeer verspreidde over Nederland
(en Vlaanderen), anderzijds het poststructuralisme dat zijn invloed deed gelden
vanuit Frankrijk en de Verenigde Staten - kan men in de ondergrond van de
verschuivingen van een autonomistische opvatting van literatuur naar het
onderzoek van de functionele kant in het literaire communicatieproces, zowel
wijzen op interne (actie-reactie) als op externe, maatschappelijke factoren die
deze `paradigmawisselingen' hebben bepaald. Eén voorbeeld nog, ontleend aan
uitspraken van de geinterviewden: de interpretatiekunst die Hellinga met een
uitgelezen schare van leerlingen in de jaren '50 nog kon beoefenen, werd door
de maatschappelijke ontwikkelingen aan het eind van de jaren '60 en het begin
van de jaren '70 helemaal onmogelijk gemaakt. De contestatiebeweging heeft
niet alleen alle gezag gefnuikt maar ook geknabbeld aan de grenzen van het
studieobject van de literatuurwetenschapper: alle teksten (naast literatuur ook
lectuur of pulp) kwamen nu in aanmerking voor onderzoek. Het ontstaan zelf
van de receptie-esthetica vindt hier eveneens zijn oorsprong: het is niet de
professionele lezer, wel de gewone, gemiddelde lezer die bepaalt wat een tekst
betekent.
Is de "Nederlandse" literatuurwetenschap niet in staat geweest zelf nieuwe
theorieën te ontwerpen zoals Goedegebuure en Heynders stellen (p. 26) waarmee ze impliciet erkennen dat er geen Nederlandse literatuurwetenschap
bestaat - dan moet toch worden gewezen op een situatie die kenmerkend is
geworden voor Nederland in de jaren '70. De publicatie van Frank Maatjes
Literatuurwetenschap in 1970 heeft heftige kritiek uitgelokt, die te wijten was
aan het feit dat het autonomistische standpunt dat door Maatje werd verdedigd,
al achterhaald was op het moment dat zijn handboek verscheen. De discussies
die hierna ontstonden, hebben geresulteerd in wat bij de geïnterviewden
herhaaldelijk wordt omschreven als een machtsstrijd tussen het empirische en
het hermeneutische paradigma. Volgens Mieke Bal is de fixatie op deze "absurde
binaire oppositie" er zelfs de oorzaak van dat andere debatten in Nederland
nooit uit de verf zijn gekomen: het debat over poststructuralisme is in Nederland
niet gevoerd en er werd zelfs nog geen begin gemaakt met de elders (vooral in
de Angelsaksische landen) toonaangevende Cultural Studies. De literatuurwetenschap in Nederland maakt dan ook, nog steeds volgens Mieke Bal,
"internationaal gezien, toch een wat achterlijke indruk".
Het vak is dus `wat achtergebleven'. En daarmee zijn we bij ons uitgangspunt:
een crisissituatie die aanleiding geeft tot legitimatie en een mogelijke revitalisering
laat afhangen van een heroriëntering. Goedegebuure en Heynders gaan wat dat
laatste betreft, heel ver. In "De toekomst van literatuurwetenschap in Nederland"
wijzen zij erop dat de methodologische en theoretische problemen niet meer
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onoplosbaar lijken: er bestaat een tamelijk grote tolerantie; de diversiteit van
methodes heeft een ondersteunende functie voor andere disciplines gekregen
en kan zelfs deze brugfunctie nog versterken. Vanuit deze interdisciplinaire
betekenis van de literatuurwetenschap zetten zij vervolgens een stap die, indien
niet profetisch, dan toch nogal apodictisch lijkt: zij menen dat een heroriëntatie
op het comparatisme (even verder "comparistiek" genoemd) 'past'. De
`Nederlandse' literatuurwetenschap zou volgens de auteurs behoefte hebben aan
een nieuwe comparatistische impuls om twee redenen. De eerste is dat er wel
degelijk (tegen de opvatting van comparatist De Deugd in) een behoefte bestaat
aan het stellen en beantwoorden van "ideële" vragen. De tweede is dat de
vergelijkende tekststudie een rol kan spelen in de ideologische debatten die zich
naar aanleiding van literatuur voordoen.
Ik voel me, als registrerend kroniekschrijfster, niet zo erg op mijn gemak met
het nogal dreigend overkomende voorschrijf gedrag dat de toon zet in deze
aanbevelingen tot heroriëntatie. Wellicht hoeft het allemaal niet zo somber
voorgesteld te worden en is het zelfs helemaal niet nodig te dicteren waarop de
aandacht van de literatuurwetenschap (in Nederland of elders) gericht moet zijn.
Impulsprogramma's kunnen de ontwikkeling van een discipline wel sturen of
bijsturen, maar de grondstroom ervan, met zijn sterke interne en externe
dynamiek, niet wezenlijk beïnvloeden. Zo'n impulsprogramma is bijvoorbeeld de
van overheidswege gestimuleerde studie van auteursbiografieën, die in Nederland
een niet eerder geziene bloei van het genre biografie teweeg heeft gebracht. Of
dat richtingbepalend zal kunnen worden in de ontwikkeling van de
literatuurwetenschap, valt echter nog af te wachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Tienermeisjes en schaakproblemen
Kroniek van het proza
Francis Bulhof (Oldenburg)
In oktober 1996 interviewde Koos van Zomeren zijn confrater Maarten 't Hart
in het Prinsenhof in Delft. Ze spraken merkwaardig genoeg niet over onkruid en
ongedierte, gewoonlijk zo prominent in hun verhalen, maar over onschuld en
onbehagen. Ze spraken ook niet over Drenthe, waar grote delen van hun
romans van dit seizoen zich afspelen. Turf, jenever en achterdocht bepalen daar
al eeuwenlang het leefklimaat.
Turf is troef in Koos van Zomerens Meisje in het veen (Amsterdam,
Arbeiderspers, 1996, 118 p., f 29,90). Van een verhaal is in deze postmoderne
fragmentatietekst niet echt sprake. Het is meer een met korte parabels gelardeerde
momentopname van een biologieleraar in volle mannelijke menopauze. Op een
zonnige zomermorgen vindt deze Dr. Willem Egge in het Amsterdamsche Veld
(dat ligt achter Emmen en Coevorden: het Oezbekistan van Nederland) een
binnen gehoorsafstand vermoord meisje. Er werden in overoude tijden wel
vaker recidiverende paardendieven of overspelige tienermeisjes tot straf in het
veen gejonast. Gelooid door turfzuren weerstonden tientallen aldus ingemaakte
schrompelkneuters de tand des tijds. Het Asser Museum bezit er een paar van.
Sinds het aardige boekje van P. V. Glob, The Bog People (New York, Ballantine
Books, 1971), zijn ze weer helemaal in. De dichter H.C. ten Berge heeft er
mooi over geschreven. Freud en Jung kregen er ruzie over op hun gezamenlijke
reis naar Amerika, toen ze in Bremen op de boot wachtten. Jung wilde beslist in
een museum zo'n veenlijk gaan zien en Freud beschuldigde hem daarom van
voorbedachte vadermoord, op hem natuurlijk. Een geladen thema dus, dat
echter ook van een luchtiger kant bezien kan worden: onlangs nog werd er in
Assen een concours gehouden, wie er het meest leek op het gewurgd in het
veen gevonden `meisje van Yde'. Koos van Zomeren brengt een oud gebruik
over naar de moderne tijd, maar doet dat anders dan door middel van een
schoonheidswedstrijd.
Dr. Willem Egge is geen luchtige persoonlijkheid. Hij is evenzeer geneigd tot
introspectief pseudo-psycho- als tot modieus bio-eco-gebabbel. Hij ligt in scheiding,
hij is kinderloos en hij loopt tegen de vijftig. Bovendien heeft hij als populaire
biologieleraar moeite met zijn gevoelens voor de tienermeisjes op school. In
hem zet Van Zomeren een type op papier dat tot in de geur van zijn geitenwollen
sokken overtuigt.
Wetmatigheid beheerst Egges wrede wereld, die bevolkt wordt door
torenvalken, klauwieren, klapeksters en ander euvel gevleugelte. Ze spietsen
insecten en reptielen aan struiken om ze later te verorberen. Egge legt zich
echter op de dag van zijn ontdekking niet meer voetstoots neer bij de mythe van
de voedselketen. Hij redt exemplarisch een klauwier die op zijn beurt tussen de
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takken is blijven hangen, in plaats van hem op te offeren aan de hypothese van
de survival of the fittest. Bovenal begint hij gekweld te worden door zijn
geweten, omdat hij de dood van het meisje in het veen niet heeft kunnen
voorkomen. Soms hallucineert hij even over deze moord. Misschien is hij zelf
wel de moordenaar. Dat is de basis voor een lange dag van schuld en angst langs
de Hondsrug.
Egges biotoop bestaat uit mensen met troglodiete voornamen: Hemmo,
Ulco, Itske, Ymke, Nynke, Tynke, Eep, Aukje, Guikje. Hun conversatie gaat
dikwijls niet verder dan `Hoi' . Dat geeft hun al even diepe wortels in de oertijd
als de beroemdste veenlijken: het meisje van Windeby, de man van Grauballe of
de rosse Venus van Ydermade. Op deze flintstoneske manier geeft Koos van
Zomeren aan zijn thema's van wreedheid, angst en schuld een boven de tijd
uitstijgende, algemeen menselijke betekenis.
Egges broer Ulco, die nog steeds geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn
dertig jaar tevoren verongelukte verloofde, is als kunsthistoricus de erudiete
tegenspeler van de natuurfreak Willem. Hij voert hem per auto uit het turfland
achter Zwartemeer naar het beschaafde Haren en vandaar neemt Egge de bus
naar het cultuurcentrum Groningen. `Toevallig' komt hij op straat zijn oudleerlinge Ymke tegen. Die was altijd al verliefd op haar biologieleraar geweest.
Nu is ze zwanger, wat het motief van Egges kinderloosheid accentueert. Hij
komt er bedroefd vandaan, keert terug naar zijn huis in Drenthe, heeft een
bevrijdend gesprek met zijn ex, Itske en geniet aan het eind van een ontzaglijk
onweer dat de atmosfeer opfrist. Het darwinistische wereldbeeld heeft
plaatsgemaakt voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Opgelucht staat netjes.
Maarten `t Hart zet in De nakomer (Amsterdam, Arbeiderspers, 1996, 281 p.,
f 34,90) de 'Goudveyl-saga' voort die met Het woeden der gehele wereld
(besproken in NEM van mei 1994) en Onder de korenmaat begon. Een nieuwe
hobby in zijn oeuvre is het minutieus beschrijven van wandelingen door oude
steden. Daarvoor maakt hij omstandig gebruik van plattegronden van Groningen
en Schiedam.
De apotheker Roemer Simon Minderhout, geboren in Groningen in 1914, is
de zoon van een zeer oude moeder en een iets jongere vader. Als kind wordt hij
door zijn malle zus Bep met kinderwagen en al het Verbindingskanaal ingekieperd,
maar net als destijds aan de Kinderdijk redt een hond de baby in zijn biezen
mandje. Een paar jaar later wordt zijn vader tot gemeentesecretaris van Anloo
benoemd. In dit Noord-Drentse dorpje groeit het nakomertje op. Nakomer zal
hij ook worden in de zin dat hij beloften nakomt. Nakomer ten slotte ook omdat
hij voortdurend mensen naloopt.
Terwijl Egge in Meisje in het veen met zijn broer Ulco in de langsrichting van
Drenthe de autotocht van Zwartemeer naar Groningen onderneemt, maakt
Simon dagelijks een kleine dwarsincisie in het Olde Landschap. Als gymnasiast
fietst hij immers elke dag van Anloo via Gasteren en Loon naar Assen. De
routes kruisen elkaar zowat. Jammer dat Maarten `t Hart de schitterende
rododendrons langs die weg niet in zijn beschrijving heeft opgenomen. Die heeft
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hij kennelijk over het hoofd gezien, net zoals het Gasterse Diepje, de mooiste
beek van Nederland.
Het nachtelijk uitspansel boven het Ballooërveld brengt Simon tot het inzicht
dat God niet bestaat, een mooie paradox, omdat traditioneel door de aanblik
van het peilloze heelal het godsgeloof pleegt te worden versterkt. In dit vilten
hart van Drenthe is de oplossing van het wereldraadsel nader dan waar ook.
Niet ver van deze plek komt de darwiniaan Egge (Meisje in het veen, p. 59)
namelijk tot de tegenovergestelde slotsom, dat het volslagen onbelangrijk is om
niet in God te geloven. Ook de geestelijke routes van Minderhout en Egge
kruisen elkaar bijna.
Minderhout gaat farmacie studeren in Leiden met steun van zijn oom
Herbert, apotheker in Maassluis. Tegelijk volgt hij filosofie en voor dat vak
schrijft hij een scriptie over jodenhaat in de Duitse wijsbegeerte. Het is niet
nieuw, maar toch wel ontstellend wat hij hier aan materiaal heeft weten te
verzamelen. Van Luther via Wagner tot Hitler ziet hij continuiteit. De colleges
van de grote Nederlandse antisemiet Bolland, gewezen kanonnier en verwaten
Leids hoogleraar in de wijsbegeerte, aan wie Willem Otterspeer zojuist een
schitterende biografie heeft gewijd (Bolland, Amsterdam, Bert Bakker, 1996, f
59, `genomineerd' voor de AKO-Literatuurprijs) heeft Minderhout helaas op
enkele jaren gemist.
Schuld is net als in Meisje in het veen het hoofdthema in De nakomer.
Waaruit bestaat de schuld van Simon Minderhout? Allereerst heeft hij nog in de
baarmoeder zijn tweelingbroer doodgetrapt. Dan was hij aanwezig bij de dood
van zijn Anlooër vriendje Coenraad Galema, toen die bij vergissing een flesje
met landbouwgif leegdronk. Ook dit toeval maakt hem schuldig, geeft hem
althans een gevoel van schuld. En wie de uitwerking van een drankje van zo
dichtbij meemaakt, wordt natuurlijk apotheker. Farmacie als schuldbekentenis
en boetedoening. In zijn geloofsafval op het Ballooërveld wordt Simon gesteund
door zijn vader, maar de rector van het Asser gymnasium, een bekrompen
zielknijper, weet ook aan deze stap een schuldinhoud te geven. Vlak voor de
Tweede Wereldoorlog neemt Minderhout de apotheek van zijn oom over. Zoals
altijd in onze literatuur culmineert het schuldmotief in die tijd, waarin bij ons het
kwaad zich naar Maarten `t Harts oordeel (en niet alleen naar het zijne) in zijn
ergste vorm manifesteerde. Zijn schuld komt ongewild en ongeweten in een
stroomversnelling. In de meidagen probeert hij joodse vrienden te laten
ontsnappen, maar dat mislukt. Minderhout zet deze mislukking om in schuld. Hij
heeft enkele vage contacten met de ondergrondse maar hij praat ook over
muziek met een hem sympathieke Duitse bezettingsambtenaar. Bovendien
aanvaardt hij de hulp van twee efficiënte Duitse soldaten bij het bergen van
doden en gewonden na een bombardement. Die hadden daar natuurlijk nogal
wat ervaring mee. Dit alles maakt hem verdacht in de gesloten gemeenschap
van het stadje aan de Nieuwe Waterweg.
Vijftig jaar later barst de bom, als Minderhout — hij is dan een jaar of tachtig —
opeens in de media ervan wordt beschuldigd dat hij een Schiedamse verzetsgroep
heeft verraden. De lezer weet dat dit onjuist is, maar kranten, radio en speciaal
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de praatprogramma's van de emotie-TV spannen samen om de werkelijkheid te
verdraaien.
Als schuld verschijnt, kan sex dan ver weg zijn? Simon praat wel eens met
zijn klasgenootje Sieberig Quanjer uit Gieten, maar de jongens uit dat dorp
dreigen hem in elkaar te slaan: `pak op pens' in hun curieuze Drents (ontbreekt
er een fallische `i' in het laatste woord?). Het serie-motief van de wolvenroedel
die achter de angstige eenling aanzit, herhaalt zich in de zomer van 1944. Dan
wordt hij bewusteloos geslagen door jongeren die een verzetsgroepje vormen.
Op zijn tachtigste jaar wordt hij ten derde male door een motorbende klemgereden
en gechanteerd. De nakomer wordt drie keer een `nagekomene'.
Mislukte toenadering is een ander serie-motief. Op zijn eerste concert
spreekt hij de dochter van bakker Goudriaan aan. Tevergeefs. In Leiden wandelt
hij met het bakkersmeisje Ditta, maar dan heeft hij letterlijk zijn tong verloren.
Zijn enige geslaagde maar vluchtige toenadering heeft hij met het vissersmeisje
Hillegonda dat in de oorlog clandestien medicijnen bij hem komt halen voor de
ondergrondse. Zij speelt op de piano het Zweedse liedje dat achterin het boek
wordt gereproduceerd. Minderhout is tussen 1945 en 1995 wel getrouwd
geweest, maar het was een ongelukkig huwelijk dat kinderloos eindigde. Over
die periode van vijftig jaar krijgen we geen enkel detail te horen. Misschien gaat
dat in een volgend deel van de `Goudveyl-saga', hoewel ik de voorkeur zou
geven aan een boek over Yvonne Kogeldans.
Twee synodale conflicten bepalen tijd en ruimte van De nakomer. De
synode van Assen (1926) noodzaakte dominee Geelkerken de Hervormde Kerk
te verlaten wegens een meningsverschil over de spreekvaardigheid van de slang
in het paradijs (Heeft de slang gesproken?). Het oer-Nederlandse motief van
kerkelijke afscheiding wordt herhaald in de zomer van 1944, als de Gereformeerde
Kerken door een kerkstrijd worden verscheurd. Minderhouts verbazing over de
vrijmaking, toen de bevrijding voor de deur stond, kent geen grenzen.
Voeg bij deze thema's en motieven nog de diepe indruk die muziek op
Minderhout maakt, zijn gesprekken met de musicus Aaron Oberstein (in een
paradoxale omkering van de geschiedenis: de jood bij wie Minderhout onderduikt),
en het resultaat is een rijk boek met net als Het woeden der gehele wereld een
mysterieuze kern. Minderhout is in aanleg een Mozes-Jezus-figuur die het lijden
der gehele wereld op zich neemt. De milde ironie van Maarten `t Hart maakt die
topzware bovenbouw wel aanvaardbaar.
Martin Hartkamp houdt van stadsplattegronden. Daarmee verkent hij Venetië
en New York. Hij lijkt daarin, net als in zijn naam, op Maarten `t Hart. Terwijl
echter bij Minderhout en Oberstein de muziek intens doorleefd en doordacht
wordt, blijft in Hartkamps 'Iris-saga' de kunst aan de oppervlakte. Het komt
allemaal uit de encyclopedie.
Het eerste Iris-boek, Flitslicht (besproken in NEM van mei 1994) hield een
intertekstuele belofte in. Talloze literaire verwijzingen waren herkenbaar, en
naar de mate van de herkenning kon de lezer glimlachend zijn weg vinden in het
labyrint. Het tienermeisje Iris probeerde daar de vriend van haar vader, de
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fotograaf Pelle, te verleiden. Het lukte, maar toen raakte Pelle verliefd op haar
en verloor zij juist haar belangstelling voor hem. Zo lieten wij deze mensen
achter in Flitslicht. Het is jammer dat de belofte van Flitslicht in Iris niet wordt
nagekomen.
In Iris (Amsterdam, Bert Bakker, 1996, 330 p., f 39,90) zijn we een week
of wat verder. De rollen lijken intussen al omgedraaid. Iris, de beste
eindexamenleerling van het Amsterdamse Barlaeus-gymnasium (maar die niet
weet wat `top hat' betekent) is met vakantie naar Venetië geweest en wordt door
Pelle uitgenodigd voor een kort verblijf in New York, waar hij werkt. Het eindigt,
om vast vooruit te lopen, met incest, met een blinde fotograaf en voorgoed
ontredderde levens.
Een belangrijk motief in Iris is dat van het kijken. Iris, hoe kan het anders als
je zo heet, leeft door haar ogen. Films en beeldende kunst fascineren haar.
Documentaires over steden zijn voor haar werkelijker dan de werkelijkheid.
Videobanden nemen de plaats in van het echte leven. Dit kijken is met grote
zorg door de hele roman heen gestrooid, in kijk-situaties en in kijk-woorden.
Een belangrijk kijk-moment is de film Top Hat met Fred Astaire en Ginger
Rogers, waarin prachtig wordt gedanst maar geen enkele zoen wordt gewisseld.
Die film spiegelt de relatie tussen Pelle en Iris. De verbinding met Jacques Perks
`Iris' met daarin de versregel: `maar wij kunnen noch kussen noch sterven',
moet de lezer zelf maar maken.
Minder tevreden kan men zijn over de consumentistische tendenties van Iris.
Een groot deel van het boek bestaat uit soepel geschreven dialogen tussen
boeiende (pop)cultuurmensen en bloedmooie meiden. Hapklare soundbites doen
denken aan de relatieproblemen van `Goede tijden, slechte tijden'. Iris lijkt
geschreven als draaiboek voor een concurrerende soapserie. Dan worden er
met het oog op de camera `locaties' beschreven met een tenenkrommende
onbeholpenheid. Kennelijk is de schrijver een keertje in New York geweest.
Misschien heeft hij bij die gelegenheid enkele universiteiten bezocht om informatie
in te winnen over een jaartje studie voor een van zijn nichtjes. Ons tienermeisje,
dat intussen ongeweten met haar vader naar bed is gegaan en daarvoor eigenlijk
in het veen had moeten worden gekieperd, wil gaan studeren. Dat kan in New
York aan tientallen universiteiten, maar ze heeft haar zinnen gezet op New York
University (`niet zo wetenschappelijk', heeft ze gehoord, och arme), terwijl Pelle
haar naar Columbia probeert te dirigeren. Geld speelt geen rol. Straatgeweld
ook niet. Dat er toelatingstests zijn, irriteert Iris mateloos. Zoals wel vaker in
onze literatuur is de visie op het Amerikaanse hoger onderwijs ook hier weer
van een ontstellende arrogantie.
Voor het volgende boek van Hartkamp heb ik een beter idee. Laat hem Iris'
moeder, die een boekwinkel in Amsterdam drijft, in het volgende deel van de
`Iris-saga' als hoofdfiguur nemen. Dan kan hij terugkeren tot de literaire
intertekstualiteit waar hij goed in is. Het houdt hem bovendien ook in de stad die
hij kent. De alziende Iris, geboren uit zonnegloren, kan dan naar de achtergrond
geschoven worden.
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Hugo Claus stapelt in zijn satirische allegorie De geruchten (Amsterdam, De
Bezige Bij, 1996, 224 p., f 34,50) effecten op elkaar die aan Jef Geeraerts,
aan Louis-Paul Boon en aan zijn eigen werk doen denken. Tegen de achtergrond
van de huidige genocide in Rwanda, de dodelijke ziekten die ons uit centraalAfrika bereiken en de Belgische crisis inzake politie, politiek en pedofilie wordt
postmodern, dus fragmentarisch, met talloze perspectieven, `vertelinstanties' en
hoe deze `ik-origines' nog meer mogen heten, een stereotiep Vlaams dorp in
het begin van de jaren zestig doorgelicht. In het neerzetten van dorpsfiguren is
Hugo Claus op zijn best. Dan wordt een grandioze taalkomedie gespeeld,
balancerend op de grens van het Nederlands en een vorm van schoon Vlaams.
De terugkeer van de koloniale sergeant René Catrijsse, die in Kongo
afschuwelijk te keer is gegaan, nu aan een dodelijke besmettelijke ziekte lijdt en
daarmee zijn Vlaamse geboortedorp Alegem infecteert, heeft een hoog Geeraertsgehalte. Postbode Staelens sterft als eerste aan de mysterieuze ziekte die via het
tienermeisje Lucie wordt verspreid. Zij sterft er zelf ook aan, na eerst een
schoolconciërge in zijn eigen zoutzuur te hebben ingelegd. De journalist Van
Hoof wordt met een koekenpan vermoord door de melomane Kongo-huurling
Charlie die zich in de bossen rond Alegem ophoudt. Het tienermeisje Celia, op
de omslag afgebeeld met haar hoelahoep, sterft aan de blauwe ziekte. De
dorpspastoor preekt erover en valt dood neer. Een huisknecht sterft tussen de
resten van een frettenfokkerij. Ten slotte wordt ook Catrijsse door zijn Kongokapitein in Oostende aan het mes geregen. Bij elkaar vallen er ongeveer twintig
doden. Over de gewezen koloniaal en over zijn familie wordt veel geroddeld in
het stammeneeke ter plaatse, onder leiding van een kantieke schoolmeester,
Arsène. De geruchten die men daar laat circuleren, hebben een hoog Boongehalte.
Er heerst nog een andere ziekte in Alegem. Die gaat terug tot de Tweede
Wereldoorlog, toen sommige dorpelingen de kant kozen van de bezetter, ook de
moeder van René die als verpleegster voor de Duitsers werkte bij de Phenixrubberfabriek in Eschwege. Aan het eind van de oorlog heeft ze drie orgiastische
dagen met een Vlaamse SS'er in de bergen doorgebracht. Ze is er zeker van dat
René door deze Obergruppenfuhrer is verwekt. Na de oorlog is die man naar
Argentinië gevlucht. Hij is doodziek naar Vlaanderen teruggekomen en nu gaat
ze Hem, zoals ze hem noemt, opzoeken in zijn geheimzinnige kasteel om hem
een gunst voor zijn zoon te vragen. Ze probeert deze invloedrijke man met
relaties tot in de hoogste Belgische kringen over te halen om ervoor te zorgen
dat de geheime politie (B.O.B.) van René afblijft. Ze dreigt Hem te zullen
chanteren met zijn oorlogsverleden als hij zijn invloed niet aanwendt. Dat pakt
helaas verkeerd uit. De huurlingencommandant wordt via Hem van deze
chantagepoging op de hoogte gebracht met de opdracht René alsnog de keel
door te snijden om hem het zwijgen op te leggen. Aldus geschiedt.
Al in De verwondering speelde het thema van het mysterieuze kasteel en de
oostfronterij daarin. Uit het Verdriet van België kennen we de vrouwenfiguur
die op een Duitse fabriek werkt. Met deze herschreven collaboratie-motieven
geeft Hugo Claus aan De geruchten een plaats in zijn eigen oeuvre.
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Door alle ziekten heen loopt nog een liefdes-scherzo. Aan het begin van het
verhaal vrijt Noël, de broer van René, die sinds een ongeluk met een tandem
niet helemaal goed meer is, met Julia Rombouts, een oppervlakkig wezentje. Zij
laat hem in de steek voor René. Haar oudere zuster Alice neemt haar plaats in
bij Noël en trouwt met hem. Julia is dan naar Amsterdam vertrokken, `waar de
boel op springen staat en waar een splinternieuwe wereld wordt voorbereid
waarin er, als ik het goed begrepen heb, misschien nog wel miserie zal zijn maar
dan wel gelijkelijk verdeeld' (p. 222). De geruchten is een vrolijke satire tegen
een bittere achtergrond van dood en verderf.
Het eerste deel van J.J. Voskuils Het bureau werd in NEM van oktober 1996
besproken. Het werd niet op de nominatie gezet voor de AKO-Literatuurprijs,
wat velen verwonderde. Daar kwam wel Otterspeers zojuist genoemde hollebolle
Bolland op, mijn favoriet voor die prijs. Samen met Rudy Kousbroeks delicatesse
Terug naar Negri Pan Erkoms (Amsterdam, Meulenhoff) en het confitureske
Paarde(n)jam van Charlotte Mutsaers (eveneens bij Meulenhoff verschenen,
besproken in NEM van oktober 1996) was een ijzersterk non-fictioneel trio op
de lijst geplaatst. Er was nog een vierde non-fictieboek in de running: F. van
Oostroms Maerlants wereld (zie NEM van oktober 1996, p. 58-59). Daar ging
de prijs heen, die daarmee tot een verdiend eresaluut aan de medio-neerlandistiek
werd.
Terug naar Het bureau. Ook in het tweede deel met de titel Vuile handen
(Amsterdam, Van Oorschot, 1996, 576 p., f 59), dat de woelige periode van
1965 tot 1972 bestrijkt, is van de historische achtergrond weinig te merken.
Van de grote politieke en sociale vernieuwingen van die tijd komt nauwelijks iets
aan bod. Er wordt sporadisch verwezen naar Vietnam-demonstraties, naar het
Telegraaf-oproer in 1966 en naar de bezetting van het Maagdenhuis in 1969,
maar het maatschappelijk decor blijft flets. Ook met een kleinere groep heeft
Maarten Koning veel moeite: zijn psychologisch inzicht verspilt hij liever niet aan
de sociale interactie op de werkplek. Liefde, verliefdheid, seksualiteit, overspel,
kinderen, niets van dit alles krijgt een plaats in deze monomane tekst. Konings
wereld is die van hemzelf en dat is als zodanig natuurlijk te respecteren. Zijn
zelfopgelegde beperkingen leiden echter bij de lezer van wat uiteindelijk een
zevendelig werk van duizenden bladzijden moet worden, tot een ongerieflijk
ongeduld.
Waarom blijft mijn eigen waardering dan toch zo groot? Dat ligt, zo vermoed
ik, aan die zeldzame taalhantering die in het proza van bijvoorbeeld Nathalie
Sarraute zozeer te bewonderen valt: het door alledaagse woorden en in triviale
dialogen suggereren van een onuitgesproken denkwereld met grote menselijke
diepte. Om tot die slotsom te komen is een uiterst zorgvuldige lectuur vereist. Je
moet dus niet, wat een eerste reactie kan zijn, over Voskuils trivialiteit heen
lezen. Alleen aan wie het zijn volle aandacht geeft, geeft dit proza zijn secundaire
lading prijs.
Het verhaal biedt nauwelijks aanknopingspunten. Maarten Koning is net als
zijn luie vrouw Nicolien wel een principiële linkse stijfkop, maar hij is geen
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politiek activist. Sinds 1957 werkt hij met aan walging grenzende tegenzin op
het Bureau voor volkscultuur. Hij groeit langzaam in de baan die hij verfoeit,
waar hij niet geschikt voor is en die hij ook nooit had moeten krijgen. Hij loopt
nu tegen de vijftig, neemt maar geen ontslag en blijft zijn ruime salaris toucheren.
De sfeer op het bureau vindt hij om te snijden. De collega's zijn niet om mee om
te gaan. Sommigen zijn misschien nog net acceptabel, ze worden niettemin met
onverholen ironie afgeschreven: `Hij had een verfijnd, heel nauwkeurig stemgeluid,
een rood hoofd met een klein mondje, een snorretje en kortgeknipt, rood haar'
(p. 30), heet het van een van de sympathiekste medewerkers, De Roode.
Maarten Koning lijdt onder zijn aanpassing: dat is het hoofdthema van dit
tweede deel. Hugo Brandt Corstius noemde in NRC Handelsblad Konings
onvrede een gevolg van de `kantorisering' van de wetenschap. Het is erger: lang
voordat hij in deze permanente crisis verzeild raakte, deugde Koning al niet voor
dit werk. Hij ervaart zijn werk zelfs als compromitterend, als het maken van vuile
handen in de zin van Jean-Paul Sartres mains sales. Voskuil laat zijn held in de
laatste regels van het boek met vooruitgestrekte handen de trein in struikelen:
`Verslagen ging hij zitten, met het gevoel dat hij zich als een idioot gedragen
had, en keek naar zijn handen. Ze schrijnden en waren zwart van het vuil, maar
hij was te moe om zich daar op dat ogenblik zorgen over te maken' . Met deze
echte vuile handen moet de lezer na 576 bladzijden genoegen nemen.
Ruzie over contact met het `stamverwante' Zuid-Afrika (dat kan niet uitblijven
als je aan `volkscultuur' doet) brengt Konings positie in gevaar. Zijn agressiviteit
gaat in deze levensfase gepaard met incompetentie. Zo schrijft hij een brief in
arrogant en absurd Engels aan een Amerikaanse collega die vriendelijk en
correct om informatie over Hans Brinker vraagt. Hij weet kennelijk zelf niet dat
dat jongetje met die vinger in die dijk heel iemand anders is dan Hans Brinker
met zijn zilverschaatsen.
Konings Vlaams en zijn Duits zijn nog steeds onvoldoende. Dat mag
schoolmeesterij lijken, maar is nauw verbonden met de zojuist uitgesproken
leeshypothese inzake de werking van zijn trivialiteit. In vreemde talen is van die
werking totaal geen sprake, als er geen schijn van echtheid aan wordt verleend.
Laten we hopen dat in de volgende delen aan die beide taalvormen wat meer
recht gedaan wordt. Hij hoort nu nog Vlamingen `gij' zeggen in een situatie die
om een beleefdheidsvorm vraagt: `Gij zijt streng!' (p. 250), `Hebt gij het
restaurant ervan verwittigd dat wij met tien komen?' (!) (p. 566). Hij oefent zijn
Duits op congressen in Helsinki en in Stockholm maar aan het eind ontvallen
hem nog steeds zinnetjes zoals Dag mir das auf so kurzem Termin überhaupt
móglich war' (p. 533). Als hij ergens in Westfalen zijn baanbrekende, ja
wereldschokkende theorie over de kerstboom lanceert, is de ons uit het eerste
deel bekende boterham-fetisjist weer geheel in zijn element: hij wordt bedreigd
met (dat wil zeggen: uitgenodigd voor) een maaltijd in een restaurant, maar hij
weert af: `Ich habe mein Brot bei mir' (p. 572). Het klinkt als een regel uit een
cantate van Bach, en zo hebben zijn gesprekspartners het zeker opgevat.
Je kunt je afvragen waarom Het bureau, ondanks de algemeen lovende
recensies, door de jury van de AKO-Literatuurprijs zelfs niet tot de `shortlist'
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werd toegelaten. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen: politiek, sociaal of
psychologisch heeft dit uitdijend ego-document weinig of geen `relevantie'. Het
staat bol van de trivia. Het registreert op pijnlijke wijze de mislukking van een
autistisch streven naar zuiverheid. En het toont het failliet van een vorm van
Nederlandse wetenschapsbeoefening. Tegen zoveel negativisme kan zelfs de
meest onvooringenomen jury niet op.
Zo wordt echter wel met het badwater een prachtkind in het Verbindingskanaal
c.q. de Drentse venen gegooid. Want Vuile handen is voornamelijk opgebouwd
uit dialogen die een werkelijkheid weergeven op dezelfde manier als de notatie
van een schaakprobleem weergeeft wat er zich in de hoofden van de schakers
afspeelt. Een simpel e5-f7 volstaat niet om de toeschouwer aan die parallel-actie
deel te laten hebben. Er staat dus niet wat er staat. Maar wat er wel staat, e5-f7,
dat kan bijna beter ongelezen blijven. Detailkritiek op het geschrevene, zoals
hierboven gegeven, is daarom ook alleen maar zinvol voorzover Voskuil zijn
oren ook wil openzetten voor de buurtalen. Zijn Drents begint al wat beter te
worden. Nu nog de interpunctie in het Duits. Essentieel is echter het
ongeschrevene. Met die platonische paradox in het achterhoofd raad ik Vuile
handen aan als het op één na beste boek van 1996. Volgende keer gaat het
over het beste.
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Dood en het stelpen van bloed
Kroniek van de poëzie
Kees Fens (Amsterdam)
De beweging begint tot stilstand te komen. In de jongste bundel van Gerrit
Kouwenaar, De tijd staat open, staan twee in memoriam-gedichten voor medevijftigers: Jan Elburg en Lucebert. In de bundel Vlucht van de vogel van Bert
Schierbeek, die postuum verscheen, de dichter overleed afgelopen zomer, staat
een heel vitaal gedicht waarin Jan Elburg wordt herdacht, en een ingetogen vers
voor de dode Lucebert. Raster, nummer 76 (1996) is voor het allergrootste deel
een herdenking van Bert Schierbeek. Remco Campert en Kouwenaar schreven
er gedichten over hem in. Het laatste gedicht van Remco Camperts in 1995
verschenen verzamelbundel Dichter heet "Bij de dood van Lucebert". Het is om
de evocatie van zovele `figuren' uit Luceberts poëzie zeer bijzonder:
rouw rijmratten nestblijvers en nestvlieders
vrijgeest en flapdrol
lekkerkerker en julikever
smeerpoes van de blauwkous
godgezonden luizen
Er volgen nog vier strofen met een oproep tot rouwen. En dan sluit het gedicht
met deze dubbele oproep af:
rouw om uw maker rouw om Lucebert
die u zijn woord gaf
rouw maar lach ook met hem
zoals hij lachen kon
schaterende tuimelgeest in een koud circus
"die u zijn woord gaf" is in zijn dubbelzinnigheid natuurlijk mooi: de figuren
bestaan in het woord van de dichter, zo gul door hem gegeven; maar ze konden
ook van hem op aan, zoals alle woorden in elk gedicht van een groot dichter van
hem op aan kunnen. Zijn grootheid is hun garantie. Het mooist is uiteraard, dat
het gedicht het hele oeuvre van Lucebert oproept, en dat niet alleen: het is voor
een groot deel in zijn woorden geschreven.
Camperts gedicht voor Schierbeek heet gewoon "Bert" . Het lijkt erop dat hij
de smalle gestalte van Schierbeeks verzen — met de bundel De deur begonnen —
erin heeft overgenomen. Het begint met een mooie gelijkheid of tegenstelling:
de slapeloosheid van de doodzieke dichter en de lange nachten van eens:
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Zei Bert
stem van pijn:
de hele nacht
wakker of het nooit
dag werd
ja ja knikte stil
(bijna verbaasd)
vroeger ook
de hele nacht
wakker
wilde niet
dat het dag werd
En na het oproepen van de dichter in zijn tengere laatste gestalte en in zijn
kracht van eens `stevige aardman', eindigt het gedicht zo:
Vogel gevlogen
mee met de tegenwind
nu al in China
in Chili
of Beerta
waar ook
de aarde maar is
Beerta is het Groningse dorp waar Schierbeek opgroeide. De aardse dichter kan
de aarde niet verlaten.
De gedichten uit Schierbeeks Vlucht van de vogel werden geschreven
tussen 1993 en zijn laatste dagen. Schierbeek was een taalman die niet anders
kon dan in woorden zich doodspreken. Vanaf Het boek Ik heeft hij in grote
vrijgevigheid woorden over ons uitgestort. Maar de breedheid van zijn proza
maakte plaats voor een zeer smalle poëzie en die schrijft hij ook in zijn laatste
bundel. Smal en vaak klein en daardoor op het aforistische af. De tekst lijkt te
verdwijnen terwijl je hem leest, zoals in een der allerlaatste gedichten:
als je doodgaat
ontmoet je het
licht van voor
de schepping
Het allerlaatste gedicht breekt af. De rest is onbekend; er zijn geen woorden
voor. Maar men kan ook denken aan de op alles volgende leegte, "en daar is",
niets bijvoorbeeld, wit, zoals de rest van de pagina, stilte zoals de dichter zwijgt:
terugvallend
op mijn laatste
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ademtocht
ga ik heen
waarheen
de volksverhuizingen
in het bloed
verlichten de horizon
tot een nieuw land
nooit weet men
waar men komt
leven is er
en daar is
Het gedicht "Voor Lucebert (in memoriam)" eindigt met de strofe:
nu zwijgt zijn stem
en ligt verborgen in de
woorden die hij sprak
en schreef
Schierbeek moet hier ook aan zichzelf hebben gedacht. Hij was een zeer
sprekende dichter, zijn teksten klaarden op op het ritme van zijn adem. Zolang
onder zijn lezers ook hoorders van eens blijven, zal in wat geschreven staat, die
stem doorklinken. Daarna moeten de woorden, kan men zeggen, sterven, om in
de verstijfde gedaante van het alleen geschrevene weer tot leven te komen. Een
nu al vastliggend gedicht — het mooiste uit de bundel — begint met de regel
"zeven kamelen" en het is vooral tegen het einde een meesterstuk van herhaling,
die zo gevaarlijke stijlprocedure:
zeven kamelen
trekken langs de horizon
met een touw
aan elkaar vast
een majestueuze optocht
elk beest opgesloten
in zichzelf
samen aan de horizon
aan dezelfde
draad
ze trekken voorbij
in rijen trekken zij
voorbij en vallen
om in rijen vallen
ze om en staan niet
meer op
in rijen trekken ze voorbij
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Dat de dichter zijn leven in de verte voorbij ziet trekken, is de eerste gedachte die
bij je opkomt. Over een woestijn van tijd heen kijkt hij. En het verleden lijkt
voorbij te gaan in weken. Vandaar het getal zeven. Ze vallen als ze voorbij zijn,
maar worden weer gevolgd door nieuwe. Altijd maar door. Het gedicht geeft
een schitterend beeld van het voorbijgaan (in dubbel opzicht) van de tijd, van een
terugblik op het leven ook, waarin, op afstand, alles op elkaar lijkt. Vanuit de
verte wordt tijd eeuwigheid. En zo wordt de terugblik ook een vooruitblik.
De vogel is nu gevlogen, maar er zal nog lang naar de hemel worden
gekeken. Opvallend is dat het Raster-nummer zo veel bijdragen over zijn
persoon en zoveel herinneringen bevat. Over het werk wordt niet zoveel
gezegd. Maar wie wil, kan besluiten dat waar het over zijn persoon gaat, het ook
over zijn werk gaat. Hij stond achter zijn werk: zeker bij het onvergetelijke
voorlezen ervan. En de jaarringen op zijn diep gegroefde gezicht konden ons er
voortdurend aan herinneren, hoe lang hij zich al in de literatuur manifesteerde
en dat altijd op de eerste rij, waar het nieuwste aanwezig is. Hij is blijven
experimenteren tot het laatst.
Kouwenaar woont de helft van het jaar in het zuiden van Frankrijk. Een
zomerhuis dus, dat hij elk jaar weer afsluit, elk jaar een afscheid, elk jaar niet
weten of de volgende zomer gehaald wordt. Elk jaar dus even sterven. Het huis,
dat in zijn poëzie altijd een grote rol heeft gespeeld, staat nu, in, kan men
zeggen, de laatste gedaante centraal in veel van zijn gedichten. En de natuur, en
dat is wellicht wat ongewoon bij deze stadsmens. Vanuit de verte bereiken hem
de doodsberichten van de vrienden. En de afstand maakt terugblikken haast
onvermijdelijk. In het genoemde nummer van Raster staat een heel mooi
gedicht over Schierbeek. "Toen wij nog jong waren en de wereld nog oud was",
is de eerste regel ervan. En dan volgt een herinnering, waarin de zo vitale
Schierbeek in een enkele regel, midden in de stilte van het verleden, gestalte
krijgt. De slotstrofen luiden:
nu is het dus later, een avond na jaren, de dood
stille trein is vertrokken, de tijd van het lot
is verstreken, je reisgids ligt open
onder eendere bomen hoor ik
de hese stem van je woorden, drink ik je stilte.
Al die dood en herdenkingen, — men wordt er stil van. Een poëzie, die voor mijn
generatiegenoten, als ik dat één keer zo mag zeggen, zo veel heeft betekend,
wordt ten einde geschreven. Wat aan de kracht van die poëzie weinig hoeft af te
doen, zoals Kouwenaars jongste bundel, De tijd staat open, kan bewijzen. De
oude dichter blijft voor hoogtepunten zorgen, al leek Een geur van verbrande
veren uit 1991 nauwelijks te overtreffen. De tijd staat open: op het verleden dat
tegen het einde van het leven steeds groter en scherper wordt en naar de —
onbekende — toekomst. Schrijven in een open tijd. Maar eerst — er wordt om
voltooiing gevraagd — het gedicht "10 mei 1994", en dat is de sterfdatum van
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Lucebert. Het is te groots om er slechts een fragment uit te citeren:
Vanavond gehoord van je dood op een uur
dat de dag haast stilstond van vrede
maar onder een andere hemel verstreek een andere tijd
ontplofte het licht en je was verdwenen
hier in mijn schemer vonkt nog het oude volledige leven
en bek vecht het uitgesteld vlees met de geest
een verwonderde muze wacht op het donker en vlecht
nog een kraai en een nachtegaal tussen de regels
niets is voor niets geweest nu niets meer beweegt
voorgoed lig je vast in je taal en je tekens
in wat je steeds luider totaler verzwijgt
Kouwenaar blijft ook hier de meester van de subtiele dubbelzinnigheid, die zo
kenmerkend is voor deze zo zorgvuldige poëzie. Hoe dubbelzinnig is de eerste
strofe alleen al: die haast stilstaande vrede waarop de dag stilstaat. De dag uit de
titel blijft voor elke Nederlandse lezer verwijzen naar het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Maar de natuur lijkt zich ver van Nederland ook eerbiedig in te
houden bij de dood van de dichter. Naar die oorlogsdatum verwijst uiteraard ook
het "ontploffen" van het licht, en de dichter is van die ontploffing het slachtoffer.
Die tweede strofe heeft ook iets apocalyptisch, de dood van de dichter is een
heel grote gebeurtenis. Sterker laat zich de dood nauwelijks voorstellen. Heel
mooi is de derde strofe, waarin het nog voortdurende (en voortdichtende) leven
van de dichter wordt gesteld tegenover de dode, maar het "volledige leven"
(verwijzing naar een van de beroemdste regels van Lucebert) vonkt alleen nog.
"Uitgesteld vlees", is wel heel aangrijpend, want de dichter is zijn eigen vleselijke
randsituatie bewust. Maar hij dicht en de muze of het vers brengt de dood — kraai
— en poëzie — nachtegaal — samen.
Een van de indrukwekkendste — maar ook moeilijkste — gedichten uit de
bundel heet "zomergedicht" . Ik citeer de eerste vier strofen:
Van minder een stoel getimmerd, man gaat zitten
onder een verbazingwekkend roerloze zon
terwijl de dorpskinderen de vrede bezingen
op hun blinkende brommers terwijl de hemel
ondiep is als water onder een roeiboot, terwijl
men woorden laat drijven en zinken,
hoort men zich roepen, bloed valt uit de bomen
men herkent zich, staat op om te stelpen
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Wat een vrede, tot de laatst geciteerde strofe. De dichter lijkt weg te doezelen,
en de taal doezelt mee: men laat woorden drijven en zinken. En het ideaal van
de eenvoud van het scheppen lijkt, gezien de eerste woorden van het gedicht,
bereikt. De omslag zit in de laatst geciteerde strofe. De eerste woorden ervan
kunnen betekenen dat de dichter wordt geroepen, maar ook dat hij zichzelf
hoort roepen, roepend uit zijn sluimer terugkeert. "bloed valt uit de bomen". Ik
veronderstel: de avond gaat vallen en het rode licht valt uit de bomen. Het kan
ook om een boom gaan die in de herfst rood wordt en die de indruk geeft te
bloeden. In beide gevallen hebben we met een einde te maken: avond, herfst,
het valt samen. De vrede is verstoord. Maar als die gestoord wordt, kan men ook
denken dat "bloed" voor oorlog staat (en er is wat bloedigs aan oorlog geweest
de laatste jaren). De dichter keert terug in de realiteit en dat is ook een vorm van
herkenning. Hij wil het bloeden stelpen, maar dat kan hij alleen als dichter. En
nu gaat het met de poëzie ook mis, zoals de tweede helft van het gedicht
aantoont. De drijvende en zinkende woorden waren een ritmische illusie:
hoe hol de taal nu zijn leegte bevredigt, als os
zich laat slachten, als vlees zich laat strelen
hoe de vogel ontvleugelt, het huis niet meer woont
het brood niet meer eet, de stoel niet meer zetelt
later in donker als men dit uitleest is het heden
geweest, zelfs de verte beweegt niet, alleen
op de bodem martelt nog eten, de maan
als vanouds maakt minder bi tter en wi tter
Wie Kouwenaars werk kent, ontdekt heel veel van zijn poëzie in die tweede hel ft
van dit gedicht. De dichter is, als pogende dichter, terug bij zichzelf, in zijn
ouderdom bij zijn jongere gestalte. De zon was inderdaad verbazingwekkend
roerloos. Hij had gewaarschuwd kunnen zijn. Die wereld is een illusie. Van
terugkeer uit de illusie (en de lofzang daarop!) naar de realtiteit, waarin woorden
oorlog, dood, avond en herfst moeten stelpen (maar het niet kunnen) gee ft dit
gedicht een schitterend beeld. Van de voortdurende grootheid van Kouwenaars
dichterschap ook. Ik vond De tijd staat open de mooiste bundel van 1996.
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Het Multatili -jaar 1995
Ol f Praamstra (Leiden)

`t Is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten kinderen te hebben.
In Artis ken ik een oppasser die weet om te gaan met de tygers. Een
ander is geschikt voor de vogels. Ook de kunstmatige visteelt heeft z'n
specialiteiten.
Maar kinderen houdt ieder. (Idee 213)
Vaak lijkt het erop dat deze redenering ook op Multatuli zelf van toepassing is; in
twee opzichten: hij had, niet gehinderd door specialistische kennis, over van
alles en nog wat een uitgesproken mening; en aan de andere kant heeft geen
schrijver in Nederland zoveel reacties opgewekt, van voor- en tegenstanders,
zowel van kenners als van mensen die, hoewel ze nauwelijks een letter van
Multatuli gelezen hadden, zich toch geroepen voelden iets over hem te schrijven.
Meer dan vijfduizend boeken en artikelen telt de bibliografie van Multatuli
intussen en het einde is nog lang niet in zicht.
Vooral 1995 was weer een rijk Multatuli-jaar. In maart 1995 werden de twee
laatste delen van zijn Volledige Werken aangeboden aan prins Willem-Alexander. Onder de klanken van Tsjaikowski's Bloemenwals daalden de vijfentwintig
delen in een cassette uit de nok van de Amsterdamse stadsschouwburg op het
toneel, waar ze door de bezorger ervan, Hans van den Bergh, aan de prins
werden overhandigd. Samen bijna 20 000 bladzijden van en over Multatuli.
Al die feestvreugde kon niet verhullen dat de geschiedenis van de uitgave van
de Volledige Werken niet altijd even voorspoedig is geweest. Onder leiding van
Garmt Stuiveling volgden de eerste zeven delen - Multatuli's gedrukte werken elkaar in hoog tempo op: in 1950 verscheen deel één en drie jaar later deel
zeven. Maar vanaf deel acht, het eerste deel van de brieven en documenten, lag
het tempo heel wat lager. Deel acht verscheen in 1954, deel negen in 1956,
deel tien in 1960, en pas in 1977 zag Stuiveling kans om weer een nieuw deel
te produceren. Vanaf dat moment zat de gang er weer in en verschenen er in
tien jaar zes nieuwe delen. Na het overlijden van Stuiveling in 1985 kreeg Hans
van den Bergh de leiding over het project, en nu is deze grootse onderneming
dan eindelijk voltooid.
De inhoud van beide delen is nogal divers. De eerste veertig bladzijden van
deel XXIV handelen bijna uitsluitend over Douwes Dekkers slechte
gezondheidstoestand; een situatie die verklaart dat men hier weinig brieven van
en veel over hem aantreft. De laatste brief van zijn hand is gedateerd 11 februari
1887, waarin hij aan P.H. Ritter meedeelt `voor 't eerst in 'n heele maand' - om
die woorden nog meer nadruk te geven, worden ze door hem onderstreept goed te hebben geslapen. Acht dagen later overlijdt hij.
Zijn overlijden wekt een stroom van in memoriams en herinneringen in
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kranten en tijdschriften op. Daartussendoor correspondeert zijn weduwe, Mimi
Hamminck Schepel, met familie, vrienden, kennissen en bewonderaars over
haar overleden echtgenoot. In die brieven van Mimi vindt men tal van gegevens
over Dekkers laatste dagen en zijn crematie. Het hele verdere jaar staat in het
teken van Multatuli's dood. Het is over het algemeen weinig interessante lectuur
en vooral het lezen van de talloze herdenkingsartikelen in kranten en tijdschriften
is slaapverwekkend. Veel stukken lijken van elkaar overgeschreven en op een
enkele uitzondering na bieden ze weinig nieuws. Die enkele uitzonderingen
worden gevormd door schrijvers die persoonlijke herinneringen ophalen aan
ontmoetingen met Multatuli.
Op p. 495 van deel XXIV begint het zogenaamde `bezemwagendeel', waarin
de nagekomen brieven en documenten verzameld zijn. Omwille van een evenwichtige verdeling van het aantal pagina's over beide laatste delen zijn deze
nagekomen documenten over twee delen verspreid: deel XXIV bestrijkt de
periode 1839-1870, deel XXV de periode 1871-1886. Veel van de nagekomen
brieven zijn in de loop der tijd eerder verschenen. Maar nu staan ze eindelijk bij
elkaar. Het begint met de indertijd in Over Multatuli gepubliceerde herinneringen
van A. P. Godon aan zijn vriendschap met Multatuli in Batavia tussen 18391842, kort daarop volgt de belangrijke correspondentie tussen Dekker, zijn
broer Pieter en hun beider vriend A.C. Kruseman, die eerder in Tirade verschenen
is. In de inleiding bij deze nagekomen brieven en documenten stipt Hans van
den Bergh de voornaamste al aan: naast de hierboven genoemde zijn dat de
brieven aan Carel Vosmaer, de briefwisseling met de firma Enschedé & Zonen
naar aanleiding van zijn medewerking aan de Opregte Haarlemsche Courant
en de correspondentie met de Cohen Stuarts.
Op p. 234 van deel XXV staat het laatste van deze nagekomen stukken. En
dan volgen de registers, waarnaar al zo lang is uitgekeken. Het eerste register,
het `Korrespondentieregister', vermeldt de namen van personen en instellingen
met wie Multatuli gecorrespondeerd heeft; daarop volgt het `Namenregister',
dat de namen vermeldt van instellingen en alle werkelijk bestaande personen, en
de titels van boeken, die in deel I t/m XXV van de Volledige Werken voorkomen.
Hierdoor wordt de grote hoeveelheid materiaal die in de 19 500 bladzijden is
verzameld eindelijk ontsloten.
Nog voor de voltooiing van de Volledige Werken, in 1994, verscheen de
handelseditie van de dissertatie van Philip Vermoortel, De parabel bij Multatuli.
Wat afgaande op de titel een detailstudie lijkt, is in werkelijkheid een onderzoek
naar de kern van Multatuli's sch rijverschap. Er zijn twee redenen voor Vermoortel
om zich in het bijzonder met de parabel bij Multatuli bezig te houden. Multatuli
ziet in het voetspoor van Jezus, met wie hij zich zo graag en veelvuldig
identificeerde, de parabel als een genre dat bij uitstek geschikt is om een
boodschap te verkondigen; en daarom neemt de parabel zo'n belangrijke plaats
in zijn oeuvre in. De tweede reden is, dat de `parabel-techniek' in Multatuli's hele
oeuvre een zeer belangrijke plaats inneemt. In het tweede deel van zijn studie
gaat Vermoortel daar dieper op in.
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel geeft Vermoortel een
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uitvoerig exposé van de bestaande theorieën over de parabel (en verwante
genres als allegorie en fabel) om ten slo tte tot de conclusie te komen, dat elke
definitie van het genre parabel historisch bepaald is en afhankelijk van het
materiaal waarop ze is gebaseerd. De consequentie hiervan is dat het niet
mogelijk is om met één algemeen geldige parabeldefinitie `uit Multatuli's oeuvre
de "echte" parabels te distilleren of, omgekeerd, de teksten die hij "parabel"
noemt, aan dat model te toetsen' (p. 98). In plaats daarvan zal Vermoortel op
grond van wat Multatuli zelf over het genre zegt, en met behulp van een aantal
verhalen die Multatuli expliciet parabel noemt, zijn parabelpoëtica reconstrueren.
Het voorafgaande overzicht dient slechts om Multatuli's beschouwingen enig
reliëf te geven en die historisch te situeren. Voor de meer dan 100 bladzijden die
deel I telt, is dat een nogal mager resultaat en het advies dat Vermoortel in de
Inleiding geeft, dat de lezer die in het eigenlijke onderwerp - de parabel bij
Multatuli - geïnteresseerd is, gerust het eerste deel kan overslaan, is daarom
meer dan een beleefdheidsformule.
In deel II probeert Vermoortel om op basis van fragmenten en passages uit
Multatuli's werk en correspondentie diens parabelpoëtica te reconstrueren.
Deze reconstructie leert dat bij Multatuli centraal staat dat de parabel een
retorisch-strategische functie hee ft . `Zij dient om de lezer tot een "besef", een
"inzicht", een "idee" van "waarheid" te brengen. Omdat de feitelijke waarheid
wegens haar dorre karakter niet gelezen wordt, doet de parabelverteller een
beroep op een "kleed" dat als lokmiddel fungeert en als zodanig de waarheid
"toegang" moet doen vinden' (p. 141). Het is een klassieke opva tt ing van de
parabel die wortelt in een lange retorische traditie die loopt van Aristoteles tot
Lessing en die in het bijzonder verwant is aan de negentiende-eeuwse omsch rijving
van het genre (p. 212-214).
Het gevaar van deze parabelpoëtica is natuurlijk dat men vanwege de
onvermijdelijke leugen' in het `kleed' de waarheid niet gelooft, dan wel dat men
uitsluitend aandacht heeft voor juist dat `kleed'. Iedereen die maar enigszins
bekend is met Multatuli, herkent deze problematiek; ze duikt te pas en te onpas
op in zijn werk en in z'n brieven. Om gelezen te worden moet hij de waarheid
verpakken in een aantrekkelijke vorm, met het risico dat het publiek alleen nog
maar oog heeft voor die vorm! Dit dilemma heeft vanaf het begin zijn
schrijverschap bedreigd. Want, zo toont Vermoortel overtuigend aan, deze
parabelpoëtica is niet alleen van toepassing op de door hem geschreven parabels
in engere zin, maar in ruimere zin op zijn gehele oeuvre, te beginnen met Max
Havelaar. Nooit is het hem om de vorm, steeds om de `waarheid' te doen
geweest. En de grote teleurstelling van Multatuli is geweest dat `men' zich zo
weinig aan die `waarheid' gelegen liet liggen.
Duidelijk wordt uit deze studie - en daarom is het zo'n verhelderend boek dat men daarvoor niet, zoals Multatuli doet, alleen de lezers verantwoordelijk
kan stellen. Er zijn ten minste twee redenen waarom die `waarheid', zijn
boodschap, niet zo toegankelijk was. In de eerste plaats stoelt zijn verwachting
dat men geen enkele moeite zal hebben om zijn `parabels' te begrijpen, op een
grote overschatting van zowel de intelligentie als de welwillendheid van zijn
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lezers. In de tweede plaats is de `waarheid' die hij verkondigt, voor veel mensen,
ook voor hen die hem goedgezind zijn, onverteerbaar.
Waar zijn grote voorbeeld Jezus door middel van parabels het evangelie
verkondigde, preekte Multatuli het ongeloof: het geloof dat men niets moest
geloven. Multatuli is een subversief schrijver, die telkens weer het geloof in
traditionele waarden en normen probeert te ondermijnen. Het is dat revolutionaire
karakter van zijn werk dat hem zo populair maakte bij de opkomende
arbeidersbeweging, ondanks het feit dat hij wars was van het socialisme. Want in
tegenstelling tot de socialisten stelde hij voor de oude zekerheden geen nieuwe
in de plaats: hij had maar één boodschap, en die luidde dat ieder mens zelf
moest leren nadenken. Voor de meeste van zijn lezers bood zo'n dynamische
opvatting van de waarheid te weinig houvast en naarmate de tijd verstreek,
voelde Multatuli zich minder en minder begrepen. Tegen deze achtergrond
klinkt de ondertitel van Vermoortels boek - `Hoe moet ik u aanspreken om
verstaan te worden?' (een citaat uit 1861, uit Minnebrieven) - als een wanhoopskreet. Uiteindelijk verliest Multatuli alle vertrouwen in de macht van het woord
en doet er het zwijgen toe. Mistroostig laat hij aan het einde van zijn leven
weten, dat als hij alles kon overdoen, hij zou kiezen voor geld, macht en
wapens - alleen daarmee kon men iets bereiken (p. 161, 215).
In het derde en laatste deel van het boek wordt een aantal parabels van
Multatuli geanalyseerd. Het doel daarvan is tweeledig: (1) hoe past Multatuli zijn
parabelpoëtica toe, en (2) het verfijnen van diezelfde poëtica op grond van deze
teksten. Dit onderzoek levert niet veel meer op dan de conclusie dat Multatuli
het begrip parabel in de praktijk ruimer neemt dan men op grond van zijn
poëtica zou mogen verwachten, en - maar dat stond eigenlijk ook al in deel II `dat hij zich bij "parabel" niet zozeer of niet uitsluitend een "genre" voorstelde in
de zin van een bepaald type verhaal, maar eerder een procédé, een manier van
functioneren' (p. 313). Afgezien van de interpretaties van de vier geanalyseerde
parabels biedt dit derde deel dus weinig nieuws. Heel kort worden ten slotte
onder de kop Besluiten de belangrijkste conclusies in zeven `stellingen' neergelegd,
terwijl vier `hypothesen' de weg wijzen naar verder onderzoek. Ook uit deze
Besluiten blijkt, dat het tweede deel van deze studie verreweg het belangrijkst is.
Wat Vermoortel hierin beweert, graaft dieper dan alles wat hiervoor over het
schrijverschap van Multatuli is geschreven.
Van dezelfde Philip Vermoortel verscheen een jaar later De schrijver Multatuli,
een boek, of beter boekje — want het telt niet meer dan 80 bladzijden —, dat
bestemd is voor een veel breder publiek en bedoeld als een inleiding op
Multatuli's werk. `Om tot een juister begrip te komen van Multatuli's oeuvre,
moeten we allereerst van Max Havelaar af.' Met deze provocerende uitspraak
opent Vermoortel zijn betoog, om vervolgens in drie hoofdstukken aandacht te
vragen voor de vele duizenden bladzijden die Multatuli na Max Havelaar
geschreven heeft. Het eerste hoofdstuk met de titel `Ik geef wenken, geen
regels' sluit aan bij wat hij in zijn dissertatie geschreven heeft over Multatuli, die
als een nieuwe Messias het geloof in traditionele waarden en normen probeert
te ondermijnen, maar zonder daar nieuwe zekerheden tegenover te stellen.
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Multatuli, zo blijkt ook uit het tweede hoofdstuk `Alles is in alles' , is een
voorstander van `vrije studie' . Het gewone onderwijs, waarin feitenkennis centraal
staat en algemeen aanvaarde wijsheid wordt overgedragen, deugt niet: het
belemmert het vrije, onafhankelijke denken. Met verstrekkende gevolgen:
In die beknotting van het vrije, kritische, zelfstandige denken op school
ligt dan weer `den grond tot den vervloekten afkeer van geestelyke
inspanning, tot de roestige luiheid die onze Maatschappy kenmerkt'.
(Idee 864) (p. 23)
Het was die luiheid die volgens Multatuli verantwoordelijk was voor de achterstand
van Nederland op literair en cultureel gebied. Vandaar dat hij het uitroeien van
vooroordelen als een van zijn belangrijkste doelstellingen beschouwde, in het
bijzonder op het gebied waar die zich het sterkst manifesteerden: de seksualiteit
en de religie. Door die kritische houding, door de nadruk op het vrije denken,
blijft Multatuli actueel. Hij legt verbanden tussen de meest uiteenlopende zaken 'alles is in alles' -, en daardoor raakt hij, hoewel hij uitgaat van tijdgebonden
feiten en problemen, toch steeds de kern van de zaak, die van alle tijden is
(p. 35).
Het derde hoofdstuk, `Och, al die lettertjes', behelst een lofzang op Multatuli's
stijl. Om de mensen van zijn `waarheid' te overtuigen, moest Multatuli zich zo
nauwkeurig mogelijk uitdrukken en getroostte hij zich alle inspanning om zijn
lezers te overtuigen. Als geen ander heeft hij de Nederlandse taal vernieuwd. Hij
was, concludeert Vermoortel, een genie, een `taaltovenaar'.
De opzet van Vermoortel zal intussen duidelijk zijn. Zijn boekje is een
aanhoudend pleidooi om Multatuli te lezen. Vandaar de nadruk op Multatuli's
actualiteit en de lof voor zijn onovertroffen stijl. Het leidt tot een enthousiasmerend,
maar weinig kritisch essay, waarin het werk centraal staat. Slechts een enkele
keer legt Vermoortel een verband tussen werk en leven; bijvoorbeeld als hij
Multatuli's afkeer van systemen verklaart uit zijn opvoeding en jeugd (p. 11-12).
Wel voegt hij als vierde hoofdstuk nog een korte biografische schets toe, waarin
opvalt dat hij zich zo nu en dan geroepen voelt om als een ouderwetse
Multatuliaan zijn lievelingsschrijver tegen, zoals hij het noemt, `binnenskamerse
verdachtmaking en roddel' te verdedigen (p. 77). In het begin van zijn opstel had
Vermoortel zelf al geconstateerd, dat niet alleen tijdgenoten, maar ook latere
generaties zo sterk door Multatuli's oeuvre waren aangegrepen, dat zij zich
genoodzaakt voelden om hem te verdedigen dan wel tegen hem te keer te gaan,
alsof het om een `springlevende vriend of vijand' ging (p. 9-10). Dat geldt dus
ook voor Vermoortel zelf: voor hem is Multatuli zo'n `springlevende vriend'.
Het essay van Vermoortel is een prima aanvulling op de Multatuli-biografie
van Hans van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Staat bij de
eerste het werk centraal, bij Van Straten is het omgekeerd; het werk van
Multatuli komt in deze levensbeschrijving nauwelijks ter sprake. Met alle gevolgen
van dien, want Multatuli is tegen zo'n aanpak niet echt goed bestand. Zijn leven
is een aaneenschakeling van incidenten, van vaak bizarre voorvallen, en kan
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alleen goed begrepen worden tegen de achtergrond van zijn denkwereld, van
zijn ideeën en gevoelens, die hij in zijn werk ontvouwt. Wie als Van Straten zo
eenzijdig de nadruk legt op zijn uiterlijke ontwikkelingsgang, levert al snel een
schets van een mallotig warhoofd, een vrouwengek en een gokker, die geen
morele scrupules kent en niet voor rede vatbaar is. Dat is weliswaar buitengewoon
onderhoudend om te lezen, maar het doet zijn persoon geen recht. En hoewel
Van Straten soms suggereert het verhaal van binnenuit te vertellen, is het vooral
het werk van een buitenstaander gebleven.
In de Nederlandse pers is deze biografie over `t algemeen slecht ontvangen.
Daar is ook wel reden toe. Op het omslag wordt de indruk gewekt dat dit de
eerste biografie is, die verder gaat dan 1860, het jaar waarin Max Havelaar
verscheen. Dat is natuurlijk niet waar, en Van Straten weet dat ook wel, want in
de bibliografie die in zijn boek is opgenomen, staan de titels van een aantal
oudere biografieën vermeld; biografieën die bovendien completer zijn dan de
zijne, omdat zij het hele leven van Multatuli beschrijven, terwijl Van Straten zich
beperkt tot zijn leven na 1860. Zijn boek is bedoeld als een vervolg op de
eerdere halve biografieën van E. du Perron, De man van Lebak (1937) en Paul
van `t Veer, Het leven van Multatuli (1982), die beiden eindigen in 1860. In
het eerste hoofdstuk vat Van Straten kort het leven van Multatuli, van zijn
geboorte in 1820 tot ongeveer 1860, samen om daarna in 29 hoofdstukken de
periode van 1860 tot zijn dood in 1887 te beschrijven.
Een andere reden voor kritiek op het boek is dat het duidelijk haastwerk is.
Uit het nawoord, gedateerd `Utrecht, maart-december 1994', kan men afleiden,
dat Van Straten zijn boek in ongeveer negen maanden heeft geschreven. Dat wil
uiteraard niet zeggen, dat het hele project zolang heeft geduurd. Ongetwijfeld is
hij eerder begonnen met de bestudering van Multatuli's leven en werk, en zijn
bibliografie telt ruim 100 titels. Dat lijkt overigens meer dan het is. Zoals uit het
hierboven genoemde aantal studies over Multatuli blijkt, is dat slechts een fractie
van wat er over hem geschreven is. Maar bovendien onthullen de noten bij de
hoofdstukken, dat Van Straten in feite heel wat minder bronnen heeft verwerkt
dan in zijn bibliografie vermeld staan. Verreweg de voornaamste bron die hij
noemt, zijn de Volledige Werken. Wat dat aangaat, had hij een primeur, want
hij is de eerste biograaf geweest die over een bijna compleet exemplaar van de
Volledige Werken heeft kunnen beschikken. En hij heeft er ruim gebruik van
gemaakt: citaten eruit beslaan ongeveer de helft van deze biografie.
Omdat Multatuli zo goed kan schrijven, ligt het voor de hand om ruim uit zijn
werk te citeren, maar het heeft iets gemakzuchtigs en het maakt het Van Straten
moeilijker om zijn stempel op deze biografie te zetten. De voornaamste kritiek
die men op dit boek kan hebben, is dat er nergens een duidelijke visie op
Multatuli naar voren komt. Van Straten leunt in zijn beeldvorming van Multatuli
sterk op wat eerder door de weduwe, Mimi, in haar uitgave van Multatuli's
Brieven over hem is verteld, en op het werk van de Vlaamse Multatuliaan Julius
Pée. Beiden zijn zeer subjectief in hun bewondering voor Multatuli en hebben
een uitgesproken kijk op zijn leven, die niet onomstreden is. Wat dat aangaat,
biedt deze biografie weinig nieuws en doet zij zelfs enigszins ouderwets aan.
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Een enkele keer doet Van Straten een poging om iets nieuws te onthullen,
maar dat gaat hem niet goed af. Zijn (verhulde) suggestie dat Multatuli de door
hem zwanger gemaakte Charlotte de Graaf naar zijn vrouw Tine in Brussel
stuurt om daar geaborteerd te worden, is louter speculatie (p. 122-123). En een
foute interpretatie van de verkoop- en oplagecijfers van Max Havelaar brengt
Van Straten tot de geheel uit de lucht gegrepen conclusie, dat er in 1865 een
groot aantal Havelaars naar Nederlands-Indië verzonden is (p. 156-158). `Kon
Funke wel rekenen', vraagt Van Straten retorisch, als de eerste in 1880 de
totale oplage van Max Havelaar tot dan toe op ongeveer 13 000 schat. Zelf
komt hij namelijk op een aanzienlijk lager aantal uit (p. 396). Nader onderzoek
heeft intussen uitgewezen, dat Van Straten er met zijn schatting geheel naast zit
en dat er aan Funkes berekeningen niets mankeert (Zie Hidde van der Veen,
`Wie smoorde Max Havelaar?', in: Over Multatuli, 36 (1996), p. 14-28).
Er valt nogal wat op Van Stratens Multatuli-biografie aan te merken: zij is niet
altijd even betrouwbaar, nieuwe feiten of inzichten brengt zij niet of nauwelijks
aan het licht, en voor een nieuwe biografie laat zij dan ook alle ruimte. En toch is
het een onderhoudend boek geworden. Het leven van Multatuli is zo rijk aan
incidenten, zo bizar, dat zelfs een dergelijk oppervlakkig overzicht van de jaren
tussen 1860 en 1887 nog fascinerende lectuur oplevert.
Heeft Van Straten zijn boek in ongeveer negen maanden geschreven, aan
K. ter Laan's Multatuli-encyclopedie is meer dan een mensenleven gewerkt.
K. ter Laan (1871-1963) was een bekende sociaal-democraat - de eerste `rode'
burgemeester, van 1916 tot 1937, te Zaandam - en een vurig bewonderaar van
Multatuli. In 1916 begon hij materiaal te verzamelen voor een woordenboek,
dat tot doel had `de wijsheid van Multatuli onder de aandacht van de gewone
mens te brengen'. Toen hij overleed, was het werk nog niet af, en een jaar na
zijn overlijden, in 1964, ontving het Multatuli Genootschap uit de nalatenschap
zijn materiaalverzameling:
ongeveer 10 000 fiches, vaak in de vorm van onooglijke briefjes, afgescheurde enveloppen, achterkanten van al voor andere doelen gebruikte
systeemkaarten, bloknootvelletjes en al wat een crisis-bewuste socialist
nog meer aan bruikbaar oud papier onder handen kwam. (p. VII)
Zo trof Hans van den Bergh de verzameling in 1983 aan. Een eerste onderzoek
wees uit, dat deze fiches een schat aan informatie bevatten over personen en
zaken uit de wereld van Multatuli, die men elders niet of slechts met grote moeite
kon achterhalen. Daarom besloot het Multatuli Genootschap deze door Ter
Laan opgezette encyclopedie over Multatuli alsnog uit te geven. In 1984 ging
het project van start. Toen werd duidelijk dat in feite het hele werk over gedaan
moest worden. Ter Laan bleek een sloddervos, zodat elk jaartal, elke verwijzing
gecontroleerd moest worden. Ook moesten alle verwijzingen naar Multatuli's
werk aangepast worden aan de uitgave van de Volledige Werken. En uiteraard
moest het bijgewerkt worden: sinds 1963 waren er al weer honderden nieuwe
studies over Multatuli verschenen. Nagenoeg alle lemma's werden herschreven:
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sommige ingekort, andere juist uitgebreid, overbodige lemma's verwijderd en
nieuwe toegevoegd. Eigenlijk is alleen het idee, de opzet van het werk van Ter
Laan overgebleven. Er zijn de afgelopen vij ft ien jaren dan ook veel mensen bij
het project betrokken geweest, van wie Chantal Keijsper ten slo tte de eindredactie
heeft gevoerd. Maar het resultaat is indrukwekkend: ruim vijfhonderd bladzijden,
verdeeld in twee kolommen, vol informatie over Multatuli. Na het alfabetische
gedeelte volgen nog twintig bladzijden illustraties, terwijl het geheel besloten
wordt met een Namenregister' .
Onder de lemma's in deze encyclopedie zijn er toch nog heel wat, die men
ook in andere naslagwerken gemakkelijk kan vinden, zoals bijbelnamen en
mythologische en historische figuren die in Multatuli's werk voorkomen. Het
belang van deze encyclopedie ligt vooral in de beschrijving van meer particuliere
personen, plaatsen en zaken die een rol hebben gespeeld in Multatuli's leven en
werk. Hier vindt men informatie die men in andere naslagwerken vergeefs
zoekt; hier vindt men ook, door een uitgebreid systeem van verwijzingen,
gegevens over het belang van bepaalde beg rippen en personen in Multatuli's
wereld. Al gaat het misschien te ver om, zoals Hans van den Bergh in het
Voorwoord beweert (p. X), te zeggen dat deze encyclopedie kan dienen als een
soort van zakenregister op de Volledige Werken, het is wel heel handig om dit
boek dicht bij de Volledige Werken in de buurt te hebben. En los daarvan is het,
voor wie in Multatuli geïnteresseerd is, een leuk boek om in te bladeren.
Over Multatuli raakt men niet uitgeschreven. Als geen andere schrijver lokt
hij reacties uit, ook vandaag nog, ruim honderd jaar na zijn dood. Hij blijft een
fascinerende persoonlijkheid, en mooier nog is zijn werk zelf. Daarom ook is
van alles wat er in 1995 met betrekking tot hem het licht zag, de voltooiing van
de Volledige Werken verreweg het belangrijkste. Deze Volledige Werken
mogen in de bibliotheek van geen enkele vakgroep Nederlands ontbreken, ook
niet in het buitenland.

Besproken titels
Multatuli, (1995). Volledige Werken, dl. XXIV en XXV. Amsterdam: G.A. van Oorschot,
XXIV: ISBN 90-282-0855-0, 760 blz. f 80: XXV: ISBN 90-282-0856-9, 604 blz. f 80.
Philip Vermoortel, (1994). De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om
verstaan te worden? Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Le tterkunde.
800 BEF.
Philip Vermoortel, (1995). De schrijver Multatuli. Den Haag: Sdu Uitgeve rij. ISBN
90-120-8182-3, 88 blz. f 19.90.
Hans van Straten, (1995). Multatuli, van blanke radja tot bedelman, een schrijversleven.
Amsterdam: Uitgeve rij Bas Lubberhuizen. ISBN 90-739-7838-6, 432 blz. f 59,50: geb.
f 75.
K. ter Laan, (1995). Multatuli-encyclopedie red. Chantal Keijsper. Den Haag: Sdu
Uitgeverij. ISBN 90-120-8181-5, 556 blz. f 69.90.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Jan Hulstijn, Ruud Stumpel, Bart Bossers, Chris van Veen (red.), Nederlands
als tweede taal in de volwasseneneducatie. Handboek voor docenten. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996, 281 blz., f 75,-. ISBN 90-280-2228-7.
Voor u ligt een handboek...' Dat is de openingszin en ik dacht aan vroeger en
aan degelijkheid. Bij de slotzin ('Welke prijzen hebben de onderdelen van het
leermiddelenpakket?') dacht ik nog steeds aan degelijkheid en ook weer aan
vroeger. Aan de beginjaren van het Nederlands voor anderstaligen, toen
leermiddelen schaars en didactische richtlijnen onbekend waren. In de korte tijd
tussen toen en nu heeft dit onderwijs zich in omvang en kwaliteit sterk ontwikkeld.
En het doet dat nog steeds, getuige deze nieuwe omvangrijke aanwinst: Handboek
voor de docent (verder: Handboek) met daarin uitvoerige informatie over alle
aspecten van dit type onderwijs: taalkundige achtergronden (Hulstijn), didactiek
(Van de Wouw), culturele aspecten (Huizinga en Van Kalsbeek), luisteren (Van
Veen), lezen (Bossers), spreken (Van Veen), schrijven (Vedder), woordenschat
(Bossers), grammatica (Hulstijn), alfabetisering (Kurvers en Van der Zouw),
toetsing (Hulstijn) en leergang beoordeling (Hulstijn).
Volwasseneneducatie' is in Nederland onderwijs voor personen die niet
meer leerplichtig zijn. Ze omvat allerlei opleidingen en cursussen die meer door
vrouwen dan door mannen en meer door buitenlanders (60 %) dan door
Nederlanders (40 %) worden gevolgd. Van het onderwijs gericht op buitenlanders
vormen de lessen Nederlands een belangrijk onderdeel. Voor docenten die deze
lessen verzorgen of gaan verzorgen, is het handboek bedoeld. Hun gehoor
vormt absoluut geen homogene groep (analfabeten, hoogopgeleiden, ambassadepersoneel, asielzoekers, erkende vluchtelingen, partners en kinderen die zich
voegen bij buitenlanders die al enige tijd in Nederland wonen, buitenlandse
partners van Nederlanders enz. enz.). De plaatsen waar deze cursussen worden
gegeven zijn al even divers: in de basiseducatie en het beroepsonderwijs, bij
bedrijven en in buurthuizen, aan hogescholen, universiteiten en privé-instituten.
Het Handboek heeft met deze verschillen en met de daaruit voortvloeiende
gevolgen voor leerdoelen, leerniveaus, eindtermen, didactische aanpak en toetsing
uiteraard rekening gehouden. Daar zit veel bij wat voor de extramurale docent
minder relevant is. Maar er blijft voldoende over om ook het onderwijs Nederlands
als vreemde taal op het boek te attenderen.
Natuurlijk is veel van wat in dit boek staat al op enigerlei wijze bekend, maar
al dat bekende staat hier bij elkaar zodat men het kan raadplegen over zulke
uiteenlopende zaken als audio-lexicale benadering, creatief schrijven, metacognitieve kennis, beoordeling van schrijfvaardigheid, klanksysteem, overhoringen,
foutencorrectie, woordleerstrategieën en nog zo'n duizend andere onderwerpen.
Bij elkaar staat ook, althans voor de hoofdstukken die zich daarvoor lenen, de
theorie en de praktijk: bij luisteren, lezen, spreken, schrijven, woordenschat en
grammatica wordt eerst een overzicht gegeven van de theoretische stand van
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zaken en daarna wordt verteld hoe de theorie in praktijk kan worden gebracht.
Voor wie over theorie en praktijk méér wil weten, is er een uitvoe ri ge bibliografie,
waarvan dus ook gezegd kan worden: het staat hier allemaal bij elkaar. In het
praktijkgedeelte wordt ingegaan op voor iedere docent herkenbare problemen,
worden veel concrete lessuggesties gedaan en wordt vaak verwezen naar de
manier waarop in bestaande cursusboeken een en ander wordt aangepakt. Juist
deze sterke gerichtheid op de gewone lespraktijk, met als sublimatie een aanwijzing
hoe je een piep op een cassette kunt zetten - ik zal het hier niet verklappen -,
maakt dit handboek, dat geschreven is in een duidelijk, goed toegankelijk zij het
soms wat traag Nederlands, ook voor de extramurale docent een zeer nu tt ig
hulpmiddel.
Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat men instemt met de taalkundige
uitgangspunten van de auteurs. Wie trouw is gebleven aan de grammaticavertaalmethode heeft in dit Handboek niets en wie alle heil verwacht van Total
Physical Response heel weinig te zoeken. Wie mèt de auteur van het hoofdstuk
Achtergronden van mening is `dat we niet alleen grammatica en woordenschat
moeten onderwijzen maar dat we cursisten moeten trainen in het verstaan,
spreken, lezen en schrijven van de taal in een groot aantal gebruikssituaties,
afhankelijk van de gestelde sociale, educatieve of professionele leerdoelen', kan
met dit boek uit de voeten. Daarbij wil ik nog aantekenen dat de auteurs hun
meningen genuanceerd, voorzichtig en nergens dogmatisch formuleren.
Een aantal opmerkingen. Zowel vanuit intra- als extramuraal perspectief mis
ik in dit Handboek expliciete aandacht voor wat men gewoonlijk kennis van
land en volk noemt. In het hoofdstuk Culturele aspecten gaat het hoofdzakelijk
over intercultureel gedrag en interculturele normen en waarden. Op de vraag of
en hoe het taalonderwijs aandacht moet besteden aan zaken als staatsinrichting,
krant, radio, televisie, kunst, sport, gezondheidszorg of openbaar vervoer wordt
niet ingegaan. Ook bij Toetsing wordt niet besproken of en hoe cultuur (in
welke vorm dan ook) onderdeel van een taaltoets kan of moet zijn.
Bij de bespreking van de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven)
wordt steeds het belang van woordkennis onderstreept. Voor de feitelijke
aanpak van het lexicon wordt (behalve bij schrijven) verwezen naar het hoofdstuk
over Woordenschat. Voorzover grammatica belangrijk wordt geacht voor de
desbetreffende vaardigheid, wordt eveneens verwezen. Deze aanpak heeft het
nadeel dat de taal soms te weinig is ingebed in de vaardigheid en dat deze in de
bespreking daardoor `gaver' en minder problematisch naar voren treedt dan ze
in de vaak ontmoedigende taalwerkelijkheid is. Ter illustratie het fenomeen van
de kromprater. Geen randverschijnsel, maar een groot en hardnekkig probleem
waarmee iedere docent vrijwel dagelijks te maken heeft. Je zou denken dat dat
krompraten in ieder geval ook iets te maken heeft met spreken. Maar het
onderwerp is opgeborgen in het hoofdstuk Grammatica: de vuile was wordt de
deur uitgedaan.
In een handboek voor de (toekomstige) docent verwacht men een overzicht
van leermiddelen. Zo'n overzicht lijkt eenvoudiger dan het is. Hoe ver moet je
(terug)gaan? Vermeld je ook materiaal dat je slecht vindt of dat niet strookt met
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je uitgangspunten? De oplossing van dit Handboek — een lijst van die leermiddelen
die op een of andere manier ter sprake zijn gekomen in de voorafgaande
hoofdstukken — bevredigt niet helemaal. Zo worden van Anja Fonck wel de
spreek- en de schrijfcursus vermeld, maar toevallig niet de luistercursus. En
omdat in een historische terugblik de `Kursus Nederlandse Taal voor gebruik in
het talenpracticum' ter sprake komt, figureert de al lang overleden familie De
Vries wel en de opvolger daarvan (`Help') niet in de lijst. Leermiddelen en
grammatica's die niet in het Nederlands zijn geschreven (ik denk bijvoorbeeld
aan de ook in het NT2-onderwijs veel gebruikte grammatica van Donaldson),
worden niet vermeld. Een verklaring hiervoor wordt niet gegeven.
Dit brengt me bijna automatisch bij mijn laatste opmerking. Ik vind het
jammer dat in het Handboek met geen woord gerept wordt over Nederlands als
vreemde taal. Voor veel NT2-docenten is de grens van het Nederlands nog maar
al te vaak de grens van Nederland. Het zou mooi en zinvol zijn geweest als dit
handboek deze horizon wat had verbreed door te wijzen op het bestaan van nog
ander Nederlands. Dat had zonder forceren kunnen gebeuren, bijvoorbeeld bij
de behandeling van de ontstaansgeschiedenis van het Staatsexamen NT2.
P. de Kleijn (Den Haag)

Willem Ysbrantsz Bontekoe, Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe:
de wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid
en van commentaar voorzien door V.D. Roeper. Amsterdam: Terra Incognita,
1996. Geill., 165 bldz., f 24,50. ISBN 90-73853-08-7.
Karel Bostoen e.a., Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens. Zutphen: Walburg Pers, 1996. Geill., 96 bldz., f 24,50. ISBN 90-6011948-7.
Piet Wijn (tekeningen) en Hans Jacobs (teksten). De scheepsjongens van
Bontekoe. Naar het gelijknamige boek van Johan Fabricius. Zutphen: Alpha,
1996. f 9,95. ISBN 90-5658-013-2.
Twee schepen verliezen, in Algerijnse gevangenschap raken, om onbenulligheden
jarenlange processen voeren, je schulden niet betalen, een ghostwriter nodig
hebben om een fatsoenlijke tekst te produceren - hoe heeft deze "brokkenpiloot"
(Karel Bostoen scripsit) ooit zo populair kunnen worden? Dat was, zo maakt
Bostoen aannemelijk, te danken aan zijn Hoornse uitgever Jan Deutel, die heel
wat aan de tekst gesleuteld moet hebben alvorens er een klassiek-christelijke
held uit kon oprijzen. De rederijker Deutel maakte Bontekoe's relaas ook
spannender door er dramatische anekdotes aan toe te voegen en levendiger
door de directe rede te gebruiken, veronderstelt Bostoen. Ik ontleen dit aan een
van de vier publicaties die in 1996 verschenen ter gelegenheid van de
driehonderdvijftigste verjaardag van de eerste uitgave van Bontekoe's Journaal:
een nieuwe tekstuitgave, een bundeltje opstellen over de huidige stand van het
Bontekoe-onderzoek, een heruitgave van het stripverhaal op basis van Fabricius'
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jongensboek dat in de jaren vijftig in Het Vrije Volk en Trouw verscheen, en een
descriptieve bibliografie van alle drukken en bewerkingen van het Journaal. Dit
laatste boek ontbreekt in het lijstje titels hierboven omdat de uitgever het ons
niet toestuurde - en dat nog wel terwijl collega's als Van der Elst en Spoelstra
(Potchef stroom), Broos (Michigan) en Koch (Wroclaw) eraan hebben meegewerkt.
Zal wel te duur geweest zijn (f 99, -). Ik heb het op de UB Utrecht bekeken en
geconstateerd dat deze door G. Verhoeven en P. Verkruijsse geredigeerde
bibliografie een door Walburg Pers schitterend uitgegeven geïllustreerd
standaardwerk is waar alles in staat over de tot nu toe verschenen Bontekoeuitgaven, inclusief een overzicht van de daarin opgenomen 17e- en 18e-eeuwse
illustraties en een hoofdstuk over Bontekoe-archivalia (ISBN 90-6011-947-9).
De tekstuitgave geeft de eerste druk van 1646 diplomatisch weer, is voorzien
van woordverklaringen en zakencommentaar, en bevat hoofdstukken over
Bontekoe's leven voor en na zijn fameuze reis en over de totstandkoming van
het Journaal. Een losse kaart van zijn reizen is bijgevoegd. Zoals alle vorige
door Terra Incognita uitgegeven reisjournalen is ook deze voortreffelijke en
betaalbare uitgave voorzien van een notenapparaat en een opgave van gebruikte
bronnen en literatuur.
Bontekoe. De schipper, het journaal en de scheepsjongens bevat naast het
opstel van Bostoen over de literaire merites van het Journaal, stukken over
schipper Bontekoe, over de gedrukte Nederlandse reisjournalen voor 1646,
over de latere uitgaven van het Journaal, en over de bewerkingen voor de
jeugd. Een verantwoording van de teksten en een literatuuropgave sluiten het
boekje af.
De vier titels lijken me voor neerlandici extra muros de moeite waard — zelfs
het stripverhaal, want dat valt door eerstejaars best te lezen.
H.J. Boukema (Driebergen)

"Francis Bulhof-special". Forum der Letteren 36 (1995) 3. Prijs f 25, via
Smits BV, Den Haag. Giro 68750.

In 1995 kwam er met de zesendertigste jaargang een einde aan Forum der
Letteren. De laatste twee nummers waren bijzondere afleveringen. De finale
leverde een twintigtal "squibs" over de relatie taal- en literatuurwetenschap,
soms weemoedig van toon. Een ander afscheid werd "gevierd" in aflevering 36/
3 van september 1995. Zeven literatuurwetenschappers namen daar afscheid
van Francis Bulhof, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Carl von Ossietzky
Universitát Oldenburg. De gastredactie lag in handen van Hans Beelen, Elrud
Ibsch en Ute Langer.
Elrud Ibsch bespreekt in deze special de reacties van Menno ter Braak en
andere modernisten op het nationalisme van de jaren dertig. In een repliek op
W.F. Hermans' aanval op Ter Braak benadrukt zij hoe Ter Braak "als modernist"
de nazi-ideologie alert en intellectueel hee ft ontmaskerd.
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Ter Braak is ook onderwerp van Ton Anbeeks bijdrage. Anbeek bespreekt
Ter Braak als criticus van Het vaderland. Hij vindt nog maar weinig actuele
waarde in Ter Braaks literatuuropvattingen. Zijn kernbegrip "persoonlijkheid" is
oncontroleerbaar, impressionistisch en daarmee onbruikbaar. Toch is Ter Braaks
invloed groot geweest. Zijn canon is nog voor een belangrijk deel onze canon.
Een resultaat dat misschien toch te danken is aan zijn inspirerende persoonlijkheid?
Dichtbij Ter Braak vinden we Elisabeth de Roos. Zij recenseerde vooral
Engelse en Franse literatuur. Zoals haar man, Du Perron, gaf ze de voorkeur aan
schrijvers die in hun werk hun eigen persoonlijkheid intelligent tot uitdrukking
brachten. Kees Snoek legt in zijn artikel over De Roos uit hoe haar criteria haar
leidden tot enthousiasme voor Virginia Woolf en Stendhal en een geclausuleerde
afwijzing van Aldous Huxley.
Paul Hadermann beschrijft de fascinatie van Paul van Ostaijen voor de
Alpentekeningen van Bruegel en de "Alpen-Erlebnis" die deze daaraan ontleent.
Men vindt een neerslag van Van Ostaijens (Bruegeliaanse) Alpengevoel in zijn
gedichten "Malheur" en "Alpejagerslied".
Manfred Dierks gaat na welke rol het tijdsconcept van Oswald Spengler
speelt bij Thomas Mann. Dat betekent opnieuw een bezoek aan de Alpen!
Onder de paragraaf titel "Hooggebergte: Davos" beschrijft Dierks de structuurprincipes die Spengler met zowel Schopenhauer als met de Zauberberg verbinden.
Een excurs over Heidegger leidt nogmaals naar Davos, naar de "Hochschulwochen" van 1929, waar Heidegger Cassirer heeft ontmoet.
Frans de Rover vergelijkt Slauerhoff en Terborgh, twee interbellum-schrijvers
"extra muros" . Beiden zochten hun plek in het buitenland. Het is een elegante
hommage aan Bulhof die "buitenlands" én specialist in het interbellum is. Beide
schrijvers stonden als romantici "extra muros": buitenstaanders in de modernistische trend.
Bulhof sluit zijn "eigen" nummer af met een beschouwing over de internationale onopgemerktheid van het Nederlandse modernisme en van de discussie
over het modernisme in de laatste twintig jaar. Dat geldt zelfs voor het werk van
Fokkema en Ibsch, dat het internationale modernismedebat niet heeft bereikt
(een conclusie die mij wat te somber lijkt).
Zoals Ute Langer in haar voorwoord laat zien, sluit deze bundel aan bij
Bulhofs belangstelling voor Ter Braak, Thomas Mann, Du Perron, het modernisme
en de comparatistiek. Het is een aantrekkelijke verzameling geworden.
Jan
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van Luxemburg (Amsterdam)
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De spelling of: leven met het ABC
Frida Balk (Amsterdam)

Inleiding
Spellen is moeilijk. Dat komt door het alfabetisch principe. Dat is weliswaar een
eenvoudig principe, maar men kan het zich alleen eigen maken door onnatuurlijk
te handelen, namelijk door de moedertaal te beluisteren zonder acht te slaan op
de betekenis. Om te leren spellen moet je niet alleen horen, maar ook voelen. Je
moet leren horen en al articulerend bij jezelf voelen dat `pap' uit drie
klanksegmenten bestaat, dat het eerste en het laatste segment hetzelfde zijn en
dat het middelste ook in het woord `kat' voorkomt. En dat elk klankstukje wordt
weergegeven door een letter. Het automatisme van spreken en luisteren moet je
kunstmatig vertragen. En dat waar het eigenlijk om te doen is in de taal, de
boodschap, moet je even vergeten.
Zo leren we spellen. Met vallen en opstaan. Maar het lukt wonderwel. Zozeer
zelfs, dat het spellen op zijn beurt ook een automatisme is geworden. Een
tweede natuur. De één kost het meer moeite dan de ander. Maar toen we tien
waren had dat proces zich bij praktisch ieder van ons voltrokken. We zijn
geletterd. Echt spellen doen we niet meer, zo geletterd zijn we. Zelfs dat er geen
simpele één-op-één-verhouding bestaat tussen klank en letter is geen probleem
meer. Spellen is moeilijk als je het nog moet leren. Is de vaardigheid eenmaal
verworven, dan verdwijnt het alfabetisch principe - de correspondentie tussen
spraakklanken en lettertekens - naar de achtergrond. Wat overblijft is lezen en
schrijven.
Een geschreven woord wordt op den duur een even ondeelbaar geheel als
het oorspronkelijk gesprokene. De analyse ligt achter ons, we leven met de
synthese: het woordbeeld.
Het geschreven woord vereenzelvigen we zó makkelijk met "het" woord, dat
we zonder nadenken vinden dat een woord uit letters bestaat. "Lezen en
schrijven" is spreekwoordelijk geworden voor het toppunt van eenvoud en
gemak in de menselijke samenwerking. "Ik kan met die man lezen en schrijven!"
Dat betekent: "Onze omgang is soepel. Ik ken hem door en door. Hij heeft aan
een half woord genoeg. Hij weet (en doet?!) precies wat ik bedoel."
Zo vertrouwd zijn we met het schrift dat we menen dat woorden uit letters
bestaan en niet uit spraakklanken. En uit lettergrepen. De klassieke Nederlandse
fonetici Zwaardemaker en Eijkman (1) poogden "lettergreep" te vervangen door
"klankgreep". Tevergeefs! Zó diepgeworteld is ons idee dat de woordidentiteit
die is van het geschreven woord. Om, eenmaal gealfabetiseerd, in te zien dat het
gesproken woord primair is en het geschrevene secundair, moet je eigenlijk
linguïstiek gestudeerd hebben.
Daar, zoals gezegd, lezen en schrijven onze tweede natuur is geworden, is
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luisteren en spreken blijkbaar onze eerste, maar natuur zijn ze allebei.
De tegenstelling tussen natuur en cultuur, en de verwante modieuze vraag
"nature or nurture?" laat ik nu maar voor wat ze zijn. Met "natuur" bedoelen we
hier dat luisteren en spreken voor ons gevoel veelal vanzelf gaat en lezen en
schrijven ook. Zij het iets minder vanzelf. Vandaar tweede natuur.
Wat was er eerder, de letter of het foneem?

Het vreemde van die tweede natuur is, dat zij na verloop van tijd de eerste gaat
overstemmen. Vooral fonologen overkomt dat. Hun klankbeeld (!) is onderworpen aan het schriftbeeld (2). Zij horen niet hoezeer de eind-[p] van `pap' van
de begin-[p] verschilt. De eind-[p] moet een adempufje na krijgen. Zonder dat
pufje hoor je überhaupt die slot-[p] niet. Wat je zonder pufje wèl hoort is een
abrupt afgesloten doffe [a], als je tenminste de articulatiebeweging van de [p]
goed inzet. De begin-[p] heeft dezelfde articulatiebeweging als de eind-[p], maar
geen pufje. Tenzij je de erop volgende [a] als een soort van gekleurd pufje van de
[p] ziet. Maar daartoe zijn we allang niet meer in staat, omdat we de [a] als een
zelfstandig foneem (hebben leren) zien. En horen. De letters, speciaal die welke
een medeklinker weergeven, noteren dus soms een articulatiebeweging, iets
dat je afzonderlijk voelt, niet afzonderlijk hoort. De begin-[p] van `pap' hóór je
pas aan de [a]. Daarvóór voel je hem wel, maar zonder de [a] blijft hij onhoorbaar.
Aanhoudende articulatie van die [p] leidt tot ademnood tot de dood erop volgt,
en een ongehoorde [p]. In het Pools kent men een stemloze explosief aan het
woordeinde: `Tak', dat "ja" betekent, eindigt zonder pufje. De glottisafsluiting
wordt wèl genoteerd als een k, maar wat je hóórt aan het eind van een
geïsoleerd uitgesproken `tak' is alleen maar een ultrakorte doffe [a]. Zou de
gemiddelde geletterde Pool in dat geval een [k] (menen te) horen? Vast wel. Wij
"horen" hem alleen maar niet omdat we in het Nederlands geen pufjesloze
stemloze explosieven aan het woordeinde hebben. Als we Pools hebben leren
lezen horen we hem misschien toch. De notering van de Poolse eind-[k] betreft
dus een afzonderlijk voelbare articulatiebeweging èn de daardoor ontstane
minieme lengte van de aan die beweging voorafgaande [a].
De internationaal vermaarde Nederlandse foneticus Prof. dr. ir. Hein Mol zag
het foneem dan ook als een soort blamage voor de taalkunde.( 3) "Niet het
foneem" zo zei hij, "maar de syllabe is de basiseenheid van de taalklanken." Het
foneem vond hij niet een spraakklank en zelfs niet een daarvan afgeleide
abstractie, zoals fonologen het gaarne plegen te noemen, maar een kunstmatig
in stand gehouden krankzinnigheid. Hij was, gewoon hoogleraar, de enige
ingenieur in de Faculteit der Letteren. Toch hadden zijn letterencollega's met
hun foneem niet helemaal ongelijk. Het foneem mag dan wel niet de basiseenheid
van de taalklanken zijn, wel is het een articulatorisch gefundeerde psychologische
realiteit in het taalklank-concept van de gealfabetiseerde mens. Ondanks alles is
het alfabetische hoofdprincipe: de één-op-één-relatie tussen foneem en letter.
De vraag "Wat was er eerder, het foneem of de letter?" is al even moeilijk te
beantwoorden als die van de kip en het ei. Het huidige primaat van het schrift
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voor de psychologische realiteit van de spraakklank blijkt uit het feit dat legio
gealfabetiseerde Nederlandstaligen de klinker in `boek' spontaan een tweeklank
noemen.
Het één-op-één-relatie-idee is goed te illustreren aan de hand van het
klassiek geworden raadsel van het "Engelse" woord `ghot'
Oplossing I. Je spreekt het uit als `fish'. Namelijk met de `gh' van `enough', de
`o' van 'women' , de `t' van 'notion' .
Oplossing 2. Je spreekt het helemaal niet uit, overeenkomstig de `gh' van
`though', de `o' van `people', de `t' van `castle'.
Deze grap werkt bij de gratie van opmerkelijke spellingfeiten en een stilzwijgende voor waar gehouden spelling-communis opinio. Zo wordt klakkeloos
aangenomen dat de [sjj-klank in 'notion' wordt weergegeven door de letter t en
niet door de letters ti, en dat de [sj-klank in 'castle' wordt weergegeven door de
letter s en niet door de letters st, de [iel-klank in people door de letter e en niet
door de letters eo.
Iedere letter heeft een soort eerste-keus-uitspraak van één foneem en alles
wat daarvan afwijkt komt ons voor als een uitzondering op de oerwet.
De macht van het woordbeeld
Wat de genoemde psychologische realiteit betreft: het daarin onmiskenbare
primaat van het schrift voor ons taalklank-concept is in flagrante strijd met het al
even onmiskenbare feitelijke primaat van de spraak. Linguïsten, fonologen in
het bijzonder, en helemáál academisch gevormde spellinghervormers en -vereenvoudigers (waar zijn die trouwens gebleven?) zien dat vaak over het hoofd. Zij
bagatelliseren de spelling, zien de hele orthografie als een bewuste regelgeving
van intellectuele volwassenen. Maar dat is ontoelaatbaar kortetermijndenken.
Het alfabetische schrift is ontstaan uit beeldschrift, uit "reeksen van min of meer
naturalistische afbeeldingen van mensen, dieren of dingen als een soort
beeldverhaal of in rebusvorm, die mededelingen weergeven. In de loop van de
tijd kunnen uit die afbeeldingen tekens ontstaan zijn die woorden, lettergrepen
of afzonderlijke letters aanduiden. Het Chinese schrift is een voorbeeld van een
beeldschrift dat zich nauwelijks ontwikkeld heeft. Het westerse alfabet daarentegen
is het product van een ontwikkeling uit woordbeelden via lettergreeptekens
(beide nog rebusvormen) naar lettertekens. De geschiedenis van dit schrift
omvat een periode van ca. 5000 jaar, waarin een ontwikkelingslijn is te volgen zij het met niet steeds duidelijk, aanwijsbare schakels - van het Egyptische
woordbeeldschrift (hiëroglyfen) van ca. 3000 v.C. via Semitische schriftvormen
naar het Griekse alfabet ..., waarin reeds ca. 800 v.C. het moderne alfabet
vrijwel compleet herkenbaar is." (4)
Het is van groot belang te beseffen dat ons alfabetische schrift, dat alleen via
onnatuurlijk handelen (zie het begin van dit artikel) verworven kan worden, is
voortgekomen uit beeldschrift, tekens die de betekenis van een woord weergeven;
in dit schrift staat juist de natuur van de taal, de betekenis, in het centrum van de
aandacht. De Chinese karakters zijn gestileerde afbeeldinkjes van de dingen, in
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vakjargon de optimale referent (5), die de woordbetekenis respecteert. Daarom
zijn het er zo veel. Gegeven de oorsprong van het alfabetische schri ft is het
bagatelliseren zoals hiervóór genoemd, eens zo misplaatst. Hoe de overgangen
in het verre verleden, in het citaat "schakels" genoemd, precies in elkaar zi tten,
daarnaar kunnen we slechts gissen. Maar ook kunnen we een beeld scheppen
dat de veronderstelde concrete situatie voor het hedendaagse begrip dichterbij
brengt.
Gaarne waag ik een poging iets van de "schakels" aanschouwelijk te maken
aan de hand van het beeld- en rebusbeginsel, en in onze bloedeigen moedertaal,
dat spreekt. Natuurlijk moet u dat met de nodige mutatismutandis-activiteit
lezen. Hier volgt, bij wijze van exempel, mijn hypothese.
Het beeld voor "huis" was aanvankelijk: gn Dat werd gestileerd tot en daaruit kwam na verloop van tijd een H voort. Het beeldje voor een ui (het bolgewas)
was: dS , een beetje een uitgelopen ui, en die werd afgeraffeld tot: W. Het puntje op de i is een overblijfsel van het uitloopsel. De s stamt af van een onomatopee, een menselijke imitatie van het gesis van een slang: `ssssss'. Maar
gesis kun je niet tekenen. Een slang wel en het stileren gaat als vanzelf;
overblijfsel van een nog herkenbaar kronkeldier: .9 . Geformaliseerd weergegeven is er het volgende gebeurd:
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Dit is overgesimplificeerd en een beetje komisch (vind ik), maar het schematiseert
aardig een doodernstig veronderstelde m.i. aannemelijke waarheid. Met een
fl inke dosis inspanning is deze onbeholpen voorstelling van zaken te metamorfoseren tot een echte Theorie, zoals de wetenschap betaamt, een theorie die
niet onderdoet voor die van Uitdijend Heelal, Oerknal of Evolutie. Zelfs empirische
ondersteuning behoort tot de mogelijkheden.
De waarschijnlijkheden met betrekking tot de afkomst van het alfabetische
schrift kunnen een levenskrachtige verklaring bieden voor het feit dat we
allemaal zo hechten aan het woordbeeld en kwaad worden als daarin wordt
ingegrepen. Want zo'n ingreep betekent meer dan het herzien van een praktische
afspraak betreffende noteren, namelijk een aantasting van de betekenis, compleet
met gevoelswaarde, connotatie, associatie, enzovoorts. Dat uit zich vooral als er
een emotioneel belast en beladen woord in het geding is. Want was het niet
ginekoloog dat het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie als één
man deed oprijzen en zijn Veto uitspreken over een spelling waardoor een
eerbiedwaardig medisch specialisme wordt geridiculiseerd? Aan dit verbod was
geen taalkundige te pas gekomen, het berus tte gewoon op emotionele argumenten. (Die zijn altijd het sterkst.) Op weerzin. Weerzin tegen een verstoord
woordbeeld. De ministers voelden blijkbaar dat spelling niet louter een kwestie
van bewuste regelgeving is, "mensenwerk" in de denigrerende zin van het
woord, maar een grotendeels in nevelen gehuld groeiproces. Bagatelliseren
deden zij het schrift in elk geval niet.
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Het Nieuwe Groene Boekje en de harde werkelijkheid
Ons schrift mag dan in hoge mate een soort natuur zijn en veel krachtiger deel
uitmaken van de taal zelf dan verlichte al of niet taalkundige geschoolde geesten
beweren, geheel zonder mensenwerk, ja autoritaire regelgeving, kan de spelling
het heden ten dage niet stellen. Veel democratie kan zij daarbij niet gebruiken.
Lezen en schrijven zijn op zichzelf al elitaire vaardigheden. De ruim veertigjarige
hoogste autoriteit, het Groene Boekje (1954) voldeed niet aan de eisen van de
praktijk. Dat heeft het Boekje mijns inziens nooit gedaan, maar pas betrekkelijk
kort geleden werd herziening urgent bevonden. Dat kwam ten eerste doordat
het aantal woorden sinds zijn verschijning ontzaglijk is toegenomen met o.a.
honderden Engelse of aan het Engels ontleende woorden, maar vooral doordat
de samenstellers van weleer de macht van het woordbeeld schromelijk hebben
onderschat: zij lieten voor één-en-hetzelfde woord vaak meer dan één spelling
toe, maar introduceerden tegelijkertijd het begrip voorkeurspelling. Dat bracht
bij iedereen het woordbeeld aan het wankelen, ook al moesten officiële teksten
(zoals wetten, kamerverslagen, overheidsproza) in de voorkeurspelling geschreven
worden. Bovendien waren velen wat ongelukkig met de regel van de zogenaamde
verbindingsklank [n] (die allesbehalve een verbindingsklank is, dat ook nog).
Daarvoor hadden de deskundigen iets heel nieuws bedacht: die [n] moest
gespeld worden indien het eerste deel van de samenstelling "aan een meervoud
doet denken". Dáárom was het `kippenhok' maar `kippepoot' . De perenboom
evenwel, die ons toch onweerstaanbaar aan veel peren doet denken moest in
geschrifte `pereboom' worden, 'pere-' drukt hier, vond men, de soort boom,
beter gezegd de boomsoort uit, net als `elke-' in `eikeboom'.
In het tegenwoordige Groene Boekje heeft men dat verwarrende voorschrift
trachten te corrigeren door middel van een volkomen uit de lucht gegrepen,
waarschijnlijk door wanhoop ingegeven regel: het eerste deel van een
samenstelling eindigt op een n als het een meervoud kent met een n en
uitsluitend met een n. Het is `gedachtegoed' omdat het meervoud van `gedachte'
zowel `gedachten' als `gedachtes' is (?!) en `waardetransport' vanwege `waarden'
en `waardes' (??!!).
Verder meldt het Boekje geheel in strijd met z'n eigen regels `eendelijk' (maar
'eendenborst'); waarschijnlijk is dat gewoon fout. Eén en ander maakt (daar
komt-ie!) dat het `pannenkoek' is geworden. `Paddestoel' blijft zonder n omdat
er geen padden aan te pas komen. Hoewel het aandeel van koninginnen,
prinsessen en huzaren in de culinaria koninginnensoep, prinsessenbonen en
huzarensla me eveneens nihil lijkt, is de bovenstaande spelling geheel volgens
het Boekje. `Eikeboom' is inmiddels `eikenboom' geworden. `Apekool' is `apekool'
gebleven.
Absoluut onverantwoord is de behandeling van het grammaticaal geslacht,
dat zo nauw verweven is met het biologisch geslacht. Bij deze opmerking laat ik
het, want het probleem hoort thuis in de contreien van seksisme, genderistiek
en dergelijke. Ernstige taalkundige problemen, waar geen Groen Boekje buiten
kan blijven. Maar daar wordt, vooralsnog geheel buiten het Boekje om, aan
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gewerkt.(6) Intussen meldt het dat `minister', `arts' en `professor' mannelijk zijn.
Tegenover de hier gesignaleerde bezwaren staat de verbetering van het
stabiele woordbeeld en de nieuwe aanwinst van de syllabeverdeling van ieder
woord (afbrekingsvoorschriften; af-bre-kings-voor-schrif-ten). Handig. Maar de
tekorten van het Boekje zijn evident. De afdeling Speciale kwesties van de
Leidraad is een soort verlaat excuus. Het Boekje lijkt wel halsoverkop uitgegeven. (7)
Helaas, kranten, tijdschriften, officiële publicaties en databestanden heeft men
inmiddels aangepast, en ook vrijwel alle uitgevers hebben zich aan de nieuwe
eisen geconformeerd. Onder protest soms. De strategie van de woordenboeken
vergt een hoofdstuk apart.
Mocht niettemin het Comité van Ministers ooit opnieuw tot een herziening
overgaan, dan is het aan te bevelen daar niet meer dan twee goede linguisten
mee te belasten, een Vlaming en een Nederlander die het goed met elkaar
kunnen vinden. Die zouden vervolgens een instituut kunnen vormen voor
permanente bijstand in het alfabetische verkeer in de Lage Landen. Een soort
Hoge Raad voor de Nederlandse Spelling. Vragers en klagers weten dan bij wie
ze terecht kunnen. Want spellen is - en blijft - moeilijk.

Noten
(1)

H. Zwaardemaker en L.P.H. Eijkman, (1928). Leerboek der phonetiek. Tot begin
jaren '60 was dit hét handboek voor Nederlandse taalkundigen om de mate ri ële
eigenschappen van de spraakklanken te leren kennen.

(2)

De fonologen duiden het onderscheid tussen le tter en spraakklank aan door de
desbetreffende spraakklank tussen vierkante haken te plaatsen. Ik doe dat hier ook. Ik
hanteer echter niet het internationale fonetische alfabet, maar een letterweergave die
voor Nederlandstaligen in de gegeven context duidelijk is, en duidelijker dan de
gespecialiseerde fonetische tekens, waarschijnlijk.

(3)

De door Mol op gang gebrachte revolu tionaire maar vervolgens blijvende verande ri ngen
in de fonetische wetenschappen kregen zeer duidelijk vorm in: Anniversaries in
Phonetics. Studia Gratulatoria dedicated to Hendrik Mol. Published by Institute of
Phonetic Sciences, University of Amsterdam. 1979.

(4)

Dit is een citaat uit de Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. Deel 17.
Amsterdam, Brussel, 1973.
Zeer veel inzicht in de herkomst van het alfabetische sch ri ft verschaft het naar vorm en
inhoud formidabele Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne [appliquée
à la représentation de la langue parlée par Champollion le Jeu ne] van Jean-Francois
Champollion. Pa rijs, 1836. Fotomechanische herdruk 1985, uitgegeven door het
Institut d'Orient te Pa rijs. ISBN 2-905304-00-6.

(5)

Zie voor dit beg ri p F. Balk-Smit Duyzentkunst. Een referentiële identiteitskrisis. Van
Gorcum & Comp. N.V. Assen, 1972.

6

(6)

In de Volkskrant van 2 mei 1997 is een artikel gewijd aan verborgen seksismen in het
hedendaags Nederlands taalgebruik. Daa ri n wordt Agnes Verbiest geciteerd, hoogleraar
taalkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij zegt dat "taal onderhuids, onopgemerkt,
een voertuig kan zijn van kwalijke, seksistische gedachten." Als bewijs voert zij aan dat
we bij mannen van "edele delen" spreken en bij vrouwen van "schaamdelen" . Ik vond
dat wel verrassend. Maar in de Volkskrant van 14 mei 1997 sch rij ft Joop Lahaise,
neerlandicus, op de lezerspagina, dat schaamte geen connotatie is bij "schaamdelen"
en dat de gedachte aan iets edels evenmin een rol speelt bij het noemen van de
mannelijke delen in kwestie.
Bij dit signaleren laat ik het. Wel hoop ik dat de taalkundige discussie over on derhuidse,
onopgemerkte semantische verschijnselen niet verstomt.

(7)

Woordenlijst Nederlandse taal samengesteld door het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Met een leidraad door Jan
Renkema. Den Haag, Antwerpen 1995. ISBN 90-75566-01-8
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`Ben ick niet een rustich knecht?'
Het spelkarakter van Daniël Heinsius' Pastorael
Jan Konst (Freie Universiteit Berlin)

In de eerste strofen van het gedicht Pastorael roept Daniël Heinsius (15801655), hoogleraar klassieke filologie aan de Universiteit van Leiden, het beeld
van een zwoele zomeravond op.(1) De zon is inmiddels geheel achter de horizon
verdwenen, maar nog steeds is het buiten in het veld goed toeven. Het water
van een trage rivier kabbelt zacht tegen de oevers en de opkomende maan doet
de hele omgeving in een zilveren licht baden. In dit vredige landschap voert
Heinsius een door weemoed geplaagde herder ten tonele. Deze Corydon, die de
stilte van de nacht bewust heeft opgezocht, verkeert slechts in het gezelschap
van zijn schapen. Heinsius weet echter te melden dat deze dieren naar slaap
dorsten, zodat het te verwachten valt dat ook zij hun hoeder spoedig alleen
zullen laten. Dan zal Corydons eenzaamheid volmaakt zijn en hoeft hem niets in
de weg te staan zich te verliezen in droeve mijmeringen.
Het motief van de herder die zich terugtrekt om de natuur deelgenoot te
maken van zijn zielsverdriet is bekend uit de pastorale poëzie van de klassieke
oudheid. Afgezonderde, maar zich openhartig uitsprekende herders ontmoet
men met zekere regelmaat bij de belangrijkste auteurs van het genre: Theocritus
en Vergilius. De eerste dich tt e zijn dertig Idyllen in het Grieks, de tweede
schreef in het Latijn de Bucolica, die bestaat uit een tiental zogenaamde
Eclogae.(2) De herdersdichten van beide schrijvers genoten tijdens de Renaissance een grote populariteit. Aanvankelijk werden ze vooral in Italië gelezen en
nagevolgd, vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw gaan fijnbesnaarde
herders ook de literatuur in het noorden van Europa, te beginnen met Frankrijk,
bevolken. (3)
De dichters van het pastorale genre zijn gefascineerd door de voorstelling
van een onbedorven bestaan in een paradijselijk droomland. De herders leven er
in perfecte harmonie met de hen omringende natuur, die zich nooit van haar
grimmige kant laat zien, maar louter zonneschijn en lentegroen te bieden heeft.
Men maakt zich geen zorgen over het dagelijkse levensonderhoud en brengt
integendeel zijn tijd in een gerieflijke ledigheid door: vuile handen, stijve spieren
en onwelriekend zweet blijven de literaire herders ten enenmale vreemd. Zo
zinspeelt de bucolische poëzie op een oorspronkelijk, maar vervlogen geluk, op
een geïdealiseerd herdersbestaan, dat de moderne mens niet meer gegeven is.
Het is op deze plaats de bedoeling te laten zien dat renaissancistische
herderspoëzie een uitgesproken speels karakter kan hebben. De betere dichters
van het genre - tot wie Heinsius zeker gerekend moet worden! - zijn zich terdege
bewust van de lange traditie waarin ze staan en reageren op soms zeer vernuftige
wijze en via zorgvuldig gecamoufleerde citaten op eerdere auteurs. Dit verschijnsel
moet gezien worden tegen de achtergrond van de invloedrijke leer van de
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imitatio, die voorschrijft dat een dichter heel nadrukkelijk aansluiting dient te
zoeken bij het werk van zijn (klassieke) voorgangers. 4 In het geval van de
zeventiende-eeuwse pastorale poëzie komt daardoor vaak literatuur tot stand die
op het eerste gezicht zeer toegankelijk is, maar die bij nader inzien vooral ook
voor kenners bedoeld is, en een bron van intellectueel vermaak vormt.
Heinsius, die als geen ander het ideaal van de poeta doctus of geleerde
dichter belichaamde, heeft een sleutelrol gespeeld bij de introductie van de
pastorale in de Nederlandse letterkunde.( 5) Opmerking verdient niet alleen zijn in
1603 verschenen editie van de Idyllen van Theocritus, maar vooral ook de
verzameling Nederduytsche poemata, die in 1616 het licht zag. In deze bundel,
die een aantal herdersgedichten (waaronder ook enkele vertalingen naar
Theocritus) bevat, heeft Heinsius ernaar gestreefd in zijn moedertaal - en niet in
het Neolatijn, waarvan hij zich in zijn scheppend werk tot dan toe vaak bediend
had - literatuur te schrijven die beantwoordt aan de formele en inhoudelijke
kenmerken van het werk van de grote Griekse en Romeinse schrijvers. Heinsius'
opzet staat in het teken van de onmiskenbare intentie, die men rond het jaar
1600 vrij algemeen kan waarnemen, de status van het Nederlands als cultuurtaal
te vergroten.
Petrus Scriverius (1575-1660), die met Heinsius bevriend was en het
voorwoord bij de Nederduytsche poemata geschreven heeft, duidt de literaire
prestaties van de Leidse professor dan ook vooral in dat licht. Diens Nederlandstalige, op de klassieken geënte poëzie is voor Scriverius even ambitieus als
van node in een land, waar men de volkstaal `tot noch toe meest al of [. ..]
veracht [heeft], ofte [heeft] laten schoffieren [= schenden, onteren] van die gene
die geen ander [sprake] en conden, ende teenemael blindt ende onwetende
waren.' Vooral gestudeerde dichters moeten daarom volgens Scriverius poëzie
in hun moedertaal schrijven, zoals bijvoorbeeld Guillaume de Salluste du Bartas
(1544-1590) dat in Frankrijk gedaan had. Aan de omgang met de eigen taal in
dat land mag men in de Nederlanden zonder meer een voorbeeld nemen, want
`ontallicke [= ontelbaar] meer geleerden hebben haer [= zich] aldaer met haer
[= hun] eygen tale bemoeyt, en die altijdt getracht te verheerlicken [= luister
bijze tten, glans verlenen].'(6) Dergelijke taalpolitieke overwegingen zullen ook
Heinsius bij het schrijven van zijn Nederduytsche poemata geleid hebben. In
ieder geval heeft zijn bewust classicerende werk aanleiding gegeven tot veel
navolging, niet alleen in de Republiek, maar onder andere ook in Duitsland.(')
Corydon en kan niet leven

Een van de opvallendste gedichten in de bundel is het zojuist al ter sprake
gekomen Pastorael, dat een bewuste imitatie is van de herdersdichten van
Theocritus en Vergilius. Het gedicht heeft maar liefst dertig strofen, die ieder zes
verzen tellen. De korte regels - het gaat om viervoetige, trocheïsche verzen verlenen het gedicht een relatief luchtige toon. Corydon, die zo-even al voor het
voetlicht trad, wordt meteen in de eerste strofe geïntroduceerd en blijkt verliefd
op Phyllis. Deze beeldschone herderin wil evenwel niets van zijn gevoelens
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weten. Daarmee is het centrale thema van het gedicht voorgesteld: dat van de
ongelukkige liefde, waarover ook de bucolische dichtkunst uit de Oudheid vaak
handelt. Niet altijd namelijk heerst louter zorgeloosheid in het pastorale domein.
Het leven wordt er nogal eens gecompliceerd door onmogelijke verliefdheden
die menig herder tot aan de rand der wanhoop drijven.
De tweede strofe van Heinius' dichtwerk verhaalt vervolgens hoe Corydon
zich opmaakt voor een klaagzang over zijn onbeantwoorde hartstocht. Aan zijn
treurige lied zijn de overige 28 strofen van het gedicht gewijd. Corydon wordt
sprekend - of liever: zingend - ingevoerd en richt zich direct tot zijn afstandelijke
minnares. Een dergelijke structuur, waarbij de protagonist, nadat hij in een korte
inleiding bij de lezer bekend is gemaakt, zélf het woord neemt, treft men
frequent aan bij Theocritus en Vergilius. Corydon zet als volgt in (strofe 3 en 4):
Het sal nu twee volle jaeren
Phylli worden alle daeg,
Dat ick mijne liefde klaeg,
Dat ick die quam openbaeren.
Phylli `tweede jaer ist nu
Dat ick eerstmael quam by u.
Van dien Lijdt af gae ick dwaelen
Met mijn schaepen door het gras,
Sonder dat ick op haer pas,
Sonder dat ick haer gae haelen
Als zy dolen als zy gaen
Daer geen rechte wegen staen.

alle daeg: iedere dag opnieuw

haer: hen, de schapen

Daer: Waar

Helemaal in de ban dus van een eenzijdige liefde die hij al geruime tijd met zich
meedraagt, is Corydon zelfs niet meer in staat toezicht te houden op zijn
schapen. Sinds hij Phyllis tijdens een bruiloft een onschuldige kus gegeven heeft,
kan hij het meisje niet meer uit zijn hoofd zetten (strofe 9):
Ick ginck wensen heele daegen
Phyllis, en het soete licht
Van haer goddelick gesicht.
De ongelukkige herder vertelt onder meer dat hij aan slapeloosheid is gaan
lijden (strofe 8), hoe hij vaak dagenlang door de bossen zwierf (strofe 10) en dat
de weigerachtigheid van Phyllis hem letterlijk ziek gemaakt heeft (strofe 12 en
13). In de tweede helft van zijn lied lijkt Corydon voor een andere aanpak te
kiezen. Niet langer vestigt hij de aandacht op zijn leed, maar hij beroept zich op
zijn kwaliteiten als liefdespartner. Hij wijst op zijn aantrekkelijke uiterlijk (strofe
17 en 18) en op zijn ongeëvenaarde zangkunst (strofe 25). Bovendien laat hij
zich voorstaan op zijn trouw, die zich positief onderscheidt van Phyllis' wispelturigheid (strofe 22). Hij eindigt met de volgende verzuchting (strofe 30):
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Corydon en kan niet leven
Sonder Phyllis wat by doet,
Want zy is te machtich soet.
Hy en kan haer niet begeven.
Phyllis is de eerste pijn.
Phyllis sal de leste sijn.

begeven: loslaten, opgeven

Het is opmerkelijk dat Heinsius niet voor het gangbare decor van Arcadië kiest,
zoals Vergilius dat bijvoorbeeld in zijn Eclogae doet. De Leidse dichter lokaliseert
de gebeurtenissen in een herkenbaar hier en nu, dat niettemin hetzelfde idyllische
karakter heeft als de pastorale droomwereld. Corydon waakt bijvoorbeeld over
zijn schapen `vast aen `twater van den Rijn' (strofe 1) en hij noemt plaatsen als
Katwijk, Wassenaar en Den Haag. Iets dergelijks doet zich met de naamgeving
in het gedicht voor. Corydon en Phyllis zijn gangbare bucolische namen, maar
de overige personages heten Floris, Trijn of Keesje. Bij de lezer die bekend is
met de literaire traditie zal de Nederlandse entourage wellicht enige bevreemding
wekken. Ongetwijfeld is dat de bedoeling van Heinsius, die - dat zal dadelijk
blijken - ook op andere manieren de dialoog met het klassieke herdersdicht
zoekt.
Zoals de literatuurtheorie van de zestiende en zeventiende eeuw dat voorschreef, is het lied over de tragische liefde van Corydon eenvoudig vormgegeven.($)
Van een weinig ontwikkelde herder verwacht men immers geen gepolijste
volzinnen en ingewikkelde stijlfiguren. Heinsius hanteert dan ook een haast
alledaags taalgebruik en de gedachtegang ontwikkelt zich in principe langs
associatieve lijnen. Daarbij is de beeldspraak afgestemd op de belevingswereld
van de hoeder van een schaapskudde. Zo wordt de wisselvallige Phyllis getypeerd
als een dartel lam (strofe 22):
Sy is vol van kromme sprongen
Als de lammers in de Mey
Die gaen springen door de wey.
Op overeenkomstige wijze vergelijkt Corydon de afwijzendheid van Phyllis'
jegens hem met de ongemakken van de `Maertse snee[uwl' voor pasgeboren
lammeren, `het ongespeende 1= zuigende] vee' (strofe 14). Het is niet moeilijk
meer voorbeelden van deze `herderlijke' metaforiek uit het gedicht te lichten.
Hy was woest en niet om dwingen
Toch moet men zich door de stilistische eenvoud niet laten misleiden. Heinsius
veronderstelt namelijk de nodige kennis van de klassieke letteren bij de lezer die
ten volle van zijn Pastorael wil genieten. Dat blijkt uit een van de schaarse
passages waarin de naïeve Corydon op een wat onbeholpen wijze refereert aan
de klassieke mythologie. De herder vergelijkt zijn ongelukkige lot met dat van
een ander slachtoffer van een onwillige geliefde. Hij introduceert hem met deze
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woorden (strofe 20):
Oock heb ick eens hooren singen
Van een herder in een liet,
Doch de naem en weet ick niet,
Hy was woest en niet om dwingen,
Langer als de meeste mast
Dieder in Noorwegen wast.

niet om dwingen: niet te bedwingen
wast: groeit

Corydon doelt hier op de cycloop Polyfemus, die in het negende boek van
Homerus' Odyssee figureert.(9) Het is de eenogige reus die rotsblokken naar
voorbijvarende schepen werpt en mensen met huid en haar verslindt. Odysseus
die zich op zeker moment in zijn macht bevindt, weet aan de woesteling te
ontkomen door hem zijn oog uit te branden en zich hangend onder een van
diens schapen uit de grot te laten dragen waarin hij gevangengezet was. De lezer
van Heinsius' gedicht kan de naamloze gigant alleen identificeren, wanneer hij
op de hoogte is van Polyfemus' onfortuinlijke liefde voor Galathea, die in strofe
21 genoemd wordt. Deze wonderschone zeenimf, bijgenaamd de `melkwitte',
voelt in het geheel niets voor de barbaarse reus, wiens onbehouwen verschijning
haar slechts afkeer in kan boezemen.
Polyfemus, bij Homerus als schapenhoeder voorgesteld, is geen onbekende
in de klassieke pastorale. Theocritus wijdt onder andere zijn elfde Idylle aan de
lotgevallen van de cycloop. Hij wordt, in de woorden van de Griekse dichter,
meegetroond door een onbeheersbare liefde, waardoor hij net als Corydon de
zorg voor zijn schapen uit het oog verliest:
Geen smachten was `t van rozengeur en maneschijn.
`t Was rechte razernij; niets gold hem dan dit één!
Uit groene weiden keerden dikwijls gans alleen
Zijn schapen naar de kooi terug; hij zong en zong
Van Galathea en verkwijnde op het strand,
Van `s morgens vroeg, diep in het hart een open wond.
Want Cypris zelf had met haar pijl zijn borst geraakt.)1o)
Geen offer zo ongewoon, of de geweldenaar wil het zich getroosten om
Galathea tot de zijne te maken. Wanneer het niet anders kan, is hij zelfs bereid
zich de zwemkunst eigen te maken, zodat hij zijn geliefde in haar onderzeese
behuizing kan opzoeken.
Theocritus' elfde Idylle is in structuur duidelijk verwant met het gedicht van
Heinsius: na een korte inleiding zet Polyfemus een treurzang in - dit is denkelijk
het lied waarnaar Corydon in een van de voorgaande citaten verwees - en
spreekt hij Galathea op haar ongenaakbaarheid aan. Net als de protagonist van
Heinsius vertelt de reus bij welke gelegenheid de liefde in hem postgevat had en
presenteert hij zich naar beste kunnen als een begerenswaardige partij voor een
amourette. Polyfemus is zich echter pijnlijk bewust van het grote probleem dat
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hem op het liefdespad parten speelt: hij is afzichtelijk lelijk. De cycloop beklaagt
zich over de kwabbige en buitensporig brede neus die zijn gelaat ontsiert en
beschrijft hoe boven zijn ene oog van oor tot oor een wenkbrauw reikt als een
harde borstel. Zo geëquipeerd slaat hij zijn kansen als minnaar kennelijk niet al
te hoog aan, want direct daarop geeft hij, in de voorstelling van Theocritus, een
andere wending aan zijn zang. Polyfemus wijst op zijn materiële welvaart en
beklemtoont - een motief dat ook in Corydons pleitrede voorkomt - zijn
muzische talenten.
Een derde antieke dichter die in relatie tot de verliefde cycloop genoemd
moet worden is Ovidius. Hij maakt het Polyfemus in het dertiende boek van zijn
Metamorphosen nog moeilijker, want met de beeldschone jongeling Acis
- Heinsius brengt hem in strofe 21 eveneens ter sprake - dient zich een kansrijke rivaal aan.(" Om de enorme gestalte van Polyfemus te benadrukken,
schetst Ovidius - men denke hier vooral ook aan de woorden van Corydon - het
beeld van een bullebak die steunt op een boomstam, die heel wel als scheepsmast
dienst zou kunnen doen. Ook in de Metamorphosen heft de ongelukkige
cycloop een lied aan, al is de toon wat zelfbewuster dan bij Theocritus.
Polyfemus roemt bijvoorbeeld zijn weergaloze rijkdom en somt een lange
reeks geschenken op die Galathea zouden moeten vermurwen. Met betrekking
tot zijn woeste uiterlijk kiest hij in de conceptie van Ovidius niet voor de
verdediging, maar zoekt hij zijn heil in de aanval. De reus, die zijn weerbarstige
haar alleen met een hark kan kammen en zijn woekerende baard met een zeis
moet trimmen, erkent dat hij ongemeen zwaar behaard is, maar legt dat uit als
een teken van fysieke kracht. Tot de begeerde zeenimf zegt hij in dat verband:
`Mijn lichaam doet bepaald niet onder / voor dat van jullie hemelgod [. ..] en kijk,
mijn stoere hoofd / heeft heel wat haar, dat als een bos mijn schouders
overschaduwt; / en dat mijn lichaam dichtbegroeid is met een stekelig / gewas,
vind dat niet lelijk.'( 12) Voor deze Polyfemus geldt namelijk, dat ware mannen,
zoals vogels veren hebben en bomen bladeren, gesierd worden door haren als
leeuwenmanen en baarden als bezems.
Hoewel de liefde de moordzuchtige Polyfemus bij tijd en wijle wat milder
stemt, is hij, wanneer het om zijn medeminnaar Acis gaat, bloeddorstiger dan
ooit. Hij bestaat het zelfs Galathea openlijk te bedreigen: `Wáárom verstoot je
mij / en houd je wel van Acis? Wáárom geen Cycloop omhelzen / en Acis wel?
[. ..] Galathea, als ik maar de kans krijg, / zal hij wel merken dat mijn kracht mijn
grootte evenaart! / Ik zal zijn levende organen plukken, hem in stukken /
uitstrooien over land en zee, jouw zee, dan is hij toch / weer bij je.'( 13) Deze
woorden hebben een zekere voorspellende waarde, want Ovidius beschrijft hoe
Polyfemus Acis uiteindelijk onder een rotsblok verplettert. Zijn bloed, dat in een
stroompje onder de steenklomp uitloopt, `metamorfoseert' echter na enige tijd
en verandert in een bruisende rivier. Die mondt uit in de nabijgelegen zee, zodat
de nereide Galathea en haar geliefde Acis inderdaad voor eeuwig samen kunnen
zijn.
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Ben ick niet een rustich knecht?
Wanneer men nu het beeld van de even gewelddadige als afschrikwekkende
Polyfemus vasthoudt en vervolgens beziet hoe Corydon zichzelf beschrijft, dan
wordt duidelijk dat Heinsius de herder direct in contrast tot de cycloop
gekarakteriseerd heeft. Zo vraagt Corydon zijn vrienden op zeker moment voor
hem te getuigen, en te bevestigen dat hij vreedzaam van inborst is en zich
bepaald niet hoeft te schamen voor zijn uiterlijk (strofe 17 en 18):
Al ghy herders die daer weydet
By den Rijn, ick bidd'u secht
Ben ick niet een rustich knecht?
Want ghy alle voortijdts seydet,
Dat ick was van soeten aert,
Sacht van haer, gekrult van baert,
Als de schelpen die daer leggen
Tusschen Egmont en de kant
Van de Schevelijnsche strandt.
Ia moer Floris dorst wel seggen,
Dese leste kurremis
Datter niemandt schoonder is.

Scheveli jnsche: Scheveningse
kurrem is: kermis

Twee dingen zijn in deze passage opmerkelijk. Corydon typeert zichzelf in de
eerste plaats als een `rustich knecht' en laat zich voorstaan op zijn `soete aert'.
Het beeld van een wat bedaarde, maar aimabele jongeman wordt nergens in het
gedicht ondergraven. Integendeel, wanneer men geloof mag hechten aan de
woorden van Corydon, is hij op het land zelfs uitgesproken populair. Een
tweede eigenschap die de herder in zijn voordeel noemt, is zijn schoonheid:
niemand is mooier dan hij. Het valt daarbij in het oog dat de enige aspecten
waaronder Corydons schoonheid nader beschouwd worden, diens haardracht
en baardgroei zijn. Niet alleen zijn vredelievende karakter, maar ook zijn fluwelen
haar en sierlijke krullenbaard maken zo, dat Corydon hier dus niét de bloeddorstige
gorilla is die Polyfemus verbeeldt. In het geschetste kader zal het derde onderscheid
tussen beide afgewezen minnaars wellicht geen verbazing meer wekken. In
tegenstelling tot de reusachtige Polyfemus ontpopt Corydon zich namelijk tot
een klein, misschien wel ondermaats ventje (strofe 19):
Ben ick kleyn om aen te schouwen,
En van licchaem niet te groot,
Noch en isset al geen noot.
Laet u seker dat niet rouwen,
Siet den bock en siet de geyt,
Is daer niet groot onderscheyt?
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rou wen: bedroeven, verdrieten

Het zal de ervaren lezer uit de zeventiende eeuw waarschijnlijk niet al te zwaar
gevallen zijn in Heinsius' Corydon de tegenhanger van Polyfemus te herkennen.
Iemand met enige belezenheid kon zo extra plezier beleven aan een gedicht, dat
ogenschijnlijk slechts voor één uitleg vatbaar is, maar dat in werkelijkheid een
subtiel spel speelt van verwijzingen naar enkele, overigens relatief bekende
klassieke bronnen.
Tegen de achtergrond van de beschreven verhouding ten opzichte van de
literaire traditie kan de interpretatie van Heinsius' Pastorael nog een stap verder
gevoerd worden. Bij alle verschillen tussen Corydon en Polyfemus bestaat er
namelijk één saillante overeenkomst tussen de twee. Allebei zijn ze overgeleverd
aan een liefde die hun hele denken en doen beheerst. Niet alleen Corydon, maar
ook Polyfemus verwaarloost zijn schapen, beiden dolen ze doelloos door het
landschap en zoeken ze hun verdriet in schrijnende klaagdichten neer te leggen.
Zoals Polyfemus zijn leed in zowel de elfde Idylle als in de Metamorphosen
vanaf het strand over de golven uitschreeuwt, zo ook denkt Corydon dat zijn
liefdesklachten tot in Engeland hoorbaar zullen zijn (strofe 28):
Als ick maer en wil gaen spelen
Boven op den hoochsten dijck
Van dat sandich Noordewijck,
Kan men my wel hooren quelen
Over zee, tot aen de kant
Van het machtich Britten landt.

quelen: weemoedig zingen

Er kan geen twijfel over bestaan dat zijn liefdesverblinding Polyfemus bij Theocritus
en Ovidius au fond tot een tamelijk lachwekkende figuur maakt. De groteske
gevoelens van de wrede cycloop voor de tere Galathea, van de verstokte
landbewoner voor de waterlievende zeenimf, zijn zo irreëel, dat men ze nauwelijks
nog serieus kan nemen. De vraag doet zich nu voor, of de gevoelens van
Corydon voor Phyllis in eenzelfde ironiserend licht gezien moeten worden.
Het heeft er de schijn van dat Corydon op dit punt juist weer afstand neemt
van zijn robuuste alter ego. Zijn liefde voor Phyllis mag net zo uitzichtloos zijn,
maar er is geen sprake van een principieel ongelijkwaardige relatie. Ook Phyllis
hoedt immers schapen en staat daarmee op één lijn met haar bewonderaar. Wel
kan men stellen dat Corydons liefde tot op zekere hoogte gerelativeerd wordt,
doordat de dwaze verlangens van Polyfemus er voortdurend in doorklinken.
Niemand zal aan Corydons integriteit twijfelen, maar toch heeft men de neiging
de lotgevallen van het kleine en argeloze herdertje met een licht gevoel van
meewarigheid te bezien. Evenzo valt het zwaar een glimlach te onderdrukken
bij de ontwapenende opmerking, die Corydon aan een rivaal wijdt (strofe 26):
Keesjen wilt hem oock optoeyen,
Maer voorwaer ten wilt niet sijn.
Wat heeft onse Kees by mijn?

hem: zich

15

Met dergelijke wat naïef aandoende frases én door de toespelingen op Polyfemus
lijkt Heinsius de giftige angel uit Corydons liefdesmelancholie te verwijderen.
Het is natuurlijk altijd moeilijk de precieze toonze tt ing van een zeventiendeeeuws gedicht te verstaan, maar misschien kan Corydons passie voor Phyllis
nog het best vergeleken worden met een onschuldige kalverliefde. De herder
lijdt, dat staat wel vast, maar tegelijkertijd realiseert de lezer zich dat het leven
verder reikende en heel wat zwaarder wegende emoties kent.

Conclusie
Zelfs een ogenschijnlijk zo ongecompliceerd gedicht als Pastorael blijkt bij
Daniël Heinsius, de erudiete en gezaghebbende classicus, een spitsvondige
verwerking te zijn van thema's en motieven uit de literatuur van de klassieke
oudheid. De goede verstaander, bedacht op dubbele bodems, zal het spelkarakter
van het gedicht niet licht ontgaan. Zo ontdekt hij het verhaal van de herder
Corydon en de schapenhoeder Polyfemus, van de kleine en de grote man, de
mensenvriend en de bruut, die in één opzicht evenwel elkaars volmaakte
evenbeeld zijn: sommige meisjes zijn kennelijk niet gediend van hun avances...

Noten
(1)

Het gedicht is te vinden in: D. Heinsius, Nederduytsche poemata. Faksimiledruck
nach der Erstausgabe von 1616. Herausgegeben und eingeleitet von B. BeckerCantarino. Bern enz. 1983, p. 26-33. In deze editie, een fotomechanische herdruk, zijn
de versregels niet genummerd. Om het terugvinden van de citaten te vergemakkelijken,
geef ik steeds het nummer van de strofe. Heinsius' Pastorael is als bijlage achter dit
artikel naar de zojuist genoemde bron afgedrukt.

(2)

Er bestaan geen recente, integrale vertalingen van deze werken in het Nederlands.
Goede edities zijn: A.S.F. Gow (ed.), Theocritus. Edited with a translation and
commentary. 2 dln. Camb ridge enz. 1986. En: Vergilius, Landleben. Bucolica.
Georgica. Catalepton. Lateinisch und deutsch. Ed. J. en M. Gótte. München 1981.

(3)

De literatuur over de pastorale is buitengewoon omvang rijk. Een goede inleiding tot een
groot aantal uiteenlopende aspecten van het genre biedt: K. Garber (ed.), Europa ische
Bukolik und Georgik. Darmstadt 1976.

(4)

Zie in dit verband: J.D.P. Warners, `Translatio-Imitatio-Aemulatio.' In: De nieuwe
taalgids 49 (1956), p. 289-295; 50 (1957), p. 82-88 en p. 193-201.

(5)

Zie over het herdersdicht in Nederland: M.B. Smits-Veldt en H. Luijten, `Nederlandse
pastorale poëzie in de 17de eeuw: verliefde en wijze herders.' In: P. v.d. B ri nk en J. de
Meyere (red.), Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw.
Zwolle 1993. Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum Utrecht.

(6)

Beide citaten van Scriverius tre ft men aan in Heinsius o.c. (noot 1), p. 6.

(7)

Vergelijk U. Bornemann, Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur
Rezeption der niederlándischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des
siebzehnten Jahrhunderts. Assen enz. 1976, passim.
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Vergelijk J.C. Scaliger, Poetices libri septem. Sieben Bucher Ober die Dichtkunst.
Herausgegeben, iibersetzt, eingeleitet and erláutert von L. Deitz. Dl. III. Stuttgart enz.
1995, p. 58-61.
Zie Homerus, Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz. Amsterdam 1989, p.
490-498.
Geciteerd naar de vertaling van Theocritus' elfde Idylle door B.A. van Groningen,
opgenomen in de Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden . Samengesteld
door H. Warren en M. Molegraaf. Amsterdam 1988, p. 176-178 (aldaar: p. 176).
Zie Ovidius, Metamorphosen. Vertaald door M. d'Hane-Scheltema. Amsterdam
1994, p. 338-343.
T.a.p., p. 341.
T.a.p., p. 341-342.

?Ora.
Orydon dieweydefchaepen
Val} aen'twatervan den Rijn
Dur de beftewcydenfijn,
Als het vee denckt om te f laepen,
Als de duyller nacht komt aen,
En dedrocvef lvre macn.
2 Daer fat hy met liefd' ontlI eken
Van zijn Phyllis gans de nacht,
Phyllis die hem nieten acht,
Phyllis diehem'thertdoet breken.
Daer fat hy en fanck dit liedt
Op een nieu gefnedcn riedt.

6 Daer hebb' ick u eerfl gegeven
Als de ander eenen Poen.
V Vat kond' ick toch min Bedoen?
Oock hcb ick veel vrcucht bedreven,
En mijn lullepijp geftelt
Naer de deunen van het veldt.

3 Het lal nu twee volle jaeren
Phylli worden alle daeg,
Dat ick mijne liefde klaeg,
Dat ick die quam openbaeren.
Phylli 'tweede jaeriff nu
Dat ick eerftmael quam by u.

8 Geenen llaep en kond'ick batten,
Altijtdocht my dat ick fach
Phylli dijnen foeten lach,
Endijn oogen die myfiraelen,
En dat liefelick gelact
Dat noch in mijn herre (het.

4 Van dien tijdtaf gat ick dwaelen
Met mijn fchacpcn dooncct gras,
Sonderdatick op hacr pas,
Sonder dat ick hacr gat baden
Als zy dolen als zy gun
Daer geen rechte wegen flaen.

9, Niemandt konde my behaegen,
Al ons veyffers hadden uyt,
En die lange fchele Luyt.
Ick ginck wenfcn heek daegen
Phyllis,en het foete licht
Van haer goddetick gelicht.

5 Ick fach eert lmael aen u weren
In een bruyloft daer ghywaert
Met het volck van't dor vergaert.
Doen heb ick u eerfa eprefcn.
Floris fat niet ver van d ,
En ick aen de rechter fyY

7

Komende van daer na Leyden
By mijn kuddc,was ick kranck,
Ia my lulle geenen fanck.
VViefai feyd' ick voor my weyden?
VVat machwefen dele pijn?
Soudet wel een koortfc fijn?

10 Ick ginck heele daegen dwalen
In het hout dataende kant
Van den Haege flaet geplant.
Co ry don ginck fuffen, draden,
Corydon was mat en laf,
AI zijn fchacpcn nemen af.
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boomen
11 Corydon fchreef in de

21 GalathCeginckhemvlieden

12 Ick gaf snijne polstevoelen

22 Phyllis wilt en onbedwongen

VVaer by oenen vaadt bequaem
Phylli dijnon foeten nacm,
Corydon fach in zijn droomen
Phyllis altijdt voor hem gaen,
Phyllis
l voor hem flaen.
y altijdt

Onfe Trijn,en vraechde rast,
VVat mach wefen toch dit quaet?
Trijp die feyden haer gevoelen,
Naer dat zy haer hadd'verfint,
Lieve Corydon ghy mint.
13 Phyllis fat uwel generen,
Neemt haer tot u med eci j n.
En my denckt,hetmoetfoo íïjn.
VVanc als ick aenfchou haer welen,
Ben ick lullich cnde ras,
En als voren wel te pas.
1 4 Maer zy wilt van my niet hooren,

VVat hebb' ick de meyt mifdaen,
Dat zy't hoeftop my gclacn?
Vol van wreedtheyt ende tooren,
Harder als dc Maertfefnee
Voor het ongefpcende vee,
15 Phyllis was eens in het lijden
Dat zy in een fieckte lach,
Corydon ginck Bach voor dach
Hem van dranck en fpijfe mijden.
Corydon en quam niet uyt,
Corydon gaf gun gcluyt.
16 Corydon cn mocht niet leven,
Al de Goden van het veldt
Riepenwaeris onfen helt
VVaer is Corydon gebleven?
Maer als Phyllis weer genas,
Sach hy datfe wreederwas.
17 Al ghy herders diedaerweydet
By den Rijn , ick bidd' u fecht
Ben ick niet een rufich knecht?
VVant ghy alle voortijdts feyder,
Dat ick was van foeten acrt,
Sacht van haer,gekrult van baert.
18 Als de fchelpen die daer leggen
Tuffchen Egmont en dekant
Van de Schcvelijnfche flrandt.
Ia moer Floris dorftwel feggen,
Dele lette kurremis,
Darter nicmandt fchoonder is.
1 9 Ben ick kleyn om aen te fchouwen,
En van licchaem niet te groot,
Noch en iffet al geen noot.
Laec u fcker dar niet rouwen,
Sict den bock en Piet de geyt,
Is daer niet groot ondcrfcheyt.
20 Oock heb ick eens hooren fingers

Van een herder in een liet,
Doch de naem en weet ick niet,
Hy was woelt en niet om dwingen,
Langer als de meefte mall
Dicdcr in Noorwegen waft.

Als hy naer het wactcr quam,
Dater zy hare woningmm,
Maer aen Ads gincks haer bieden,
Acis was al haer gerief,
Acis was haer foctc lief.
Is veranderlick van fin,
Niet gelijck ick in de min,
Sy is vol van kromme fprongen
Als de lammers in de Mey
Dic gaen fpringen door dewey.
^3 Al de meyfjens die dacr drijven

Haere fchaepen by het bos
Van den Haege, gaen wat los
In de min,enfelde blijven
Trou,gelijck dit drijven'tvee
Dicht by Catwijck op de zee.
24 Zy fij n vol van vreemde treken,
Dom van finnen,00ck wat broos,
En loo wondcrlicken loos,
Zy cn doen niet datfc fpreken,
Seer gellepen ende fain,
Nietgelijckwy herders lijn.
25 En nochtans foud' ick wel dencken
Dat ick oock wel fpreken mach,
VVant de Satyrs al den dach
My toelacchen, my toewencken,
O ocken achten zy gans niet
Soo volkomen als mijn liet.
26 Keef jen wilt hem oock optoeyen,
Maer voorwaer ten wilt niet f fijn.
VVat heeftonfeKees by mijn?
Ick hebb' Benen rock met plocyen,
En watanders in demon,
Dat ick nietverkoopen wou,
27 Om de fchaepen om de kudden

Die daer tutfchen d'oude Macr
En het dorre VVaifenaer
Hacre drooge vellenfchudden.
Mijne nacm dit wort gefpelt
In de dorpen en int veldt.
28 Als ick inaer en wil gaen fpclen

Boven op den hoochften dijck
Van dat fandichNoordewi'ck
1 ,
Kan men my wel hooren quelen
Overzee,totaen de kant
Van het machtich Britten landt.
29 Thule felve kan my hooren,

Haeren Koninck prijf mijn fanck,
Die hy nu kent overlanck.
Thetis felve leent haer ooren.
Noch blijf ick in dit verdriet,
Phyllis diee en wilt my niet.
30 Corydon en kaft niet leven
Sondcr Phyllis wat by doet,
VVant zy is tc machtich foci.
Hy en kan haer nietbegeven.
Phyllis is de. eerfte pijn.
Phyllis fat de lette fijn.

Een contrastieve lexicologische benadering van
verbale valentie
Filip Devos, Dirk Noël, Bart Defrancq (Gent)

1. Situering
In een recente bijdrage in Neerlandica extra Muros geeft Dirk Geeraerts (1995)
een overzicht van de lexicologie van het Nederlands waaraan hij meteen ook
een "verlanglijstje" met enkele aanbevelingen verbindt. Die desiderata hebben
betrekking op de logistieke ondersteuning, op methoden en technieken, en op
inhoudelijke aandachtspunten binnen de Nederlandse lexicologie. Tot die
onderzoeksthema's rekent Geeraerts (1995:9-10) wat hij noemt "de relatie
tussen lexicon en syntaxis" . "Zo'n onderzoek", stelt de auteur, "sluit aan bij de
tendens in de internationale linguïstiek om het lexicon een steeds grotere plaats
toe te bedelen, en theoretische belangstelling voor de problematiek kan de
neerlandistische syntactici zeker niet ontzegd worden (...). Wat anderzijds ontbreekt, is grootscheeps desc ri ptief onderzoek in deze richting. Een gedetailleerde
syntactisch-semantische valentiebeschrijving van de Nederlandse werkwoorden
(waar toch ook vanuit lexicografisch standpunt belangstelling voor zal zijn)
bestaat niet."
Die valentiebeschrijving bestaat inderdaad niet voor het Nederlands, maar
sinds kort wordt daar wel werk van gemaakt. Begin 1995 is de CONTRAGRAMgroep van de Universiteit van Gent immers een onderzoeksproject gestart naar
verbale valentie vanuit een contrastief perspectief el). Dat onderzoek moet resulteren
in een Contrastief Woordenboek van Verbale Valentie in het Nederlands, het
Frans en het Engels (voortaan CWVV). Dat een dergelijk valentielexicon niet
alleen vanuit taalvergelijkend perspectief, maar ook voor de behandelde talen
afzonderlijk een nu tt ig werkinstrument zal zijn, staat buiten kijf. Valentiebeschrijvingen kunnen van nut zijn voor de moedertaaldidactiek, het
(vreemde)talenonderwijs en voor de vertaalpraktijk, maar ook de lexicografie is
ermee gediend, met name samenstellers van verklarende woordenboeken of
vertaalwoordenboeken. Ten slotte kan ook de theoretische lexicologie, waarin
fundamentele noties als polysemie, homonymie en semantische extensie centraal
staan, haar voordeel doen met een uitvoerige contrastieve beschrijving van
werkwoordvalentie. De grens tussen lexicografie en lexicologie is trouwens vrij
vaag. Geeraerts zelf (1986:10) heeft wel eens opgemerkt dat de lexicografische
beschrijving van de woordenschat meestal "de enige grootscheepse vorm van
lexicaal-semantische beschrijving (is) die er van een taal bestaat".
In deze bijdrage worden zowel de lexicografische als de lexicologische
componenten belicht van het CWVV dat in voorbereiding is. Voor we nader
ingaan op een concrete contrastieve lexicologische analyse, schetsen we kort de
voorgeschiedenis en de methodologie van het CWVV.
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2. Contrastieve grammatica
Van 1988 tot 1991 liep aan de Universiteit Gent een onderzoeksproject rond
contrastieve grammatica dat resulteerde in onder meer de publicatie van een
driedelige contrastieve grammatica, Nederlands, Frans en Engels in contrast.
Van die grammatica zijn nu reeds twee delen verschenen: een eerste deel over
de nominale constituent (Devos et al. 1991) en een tweede deel over de zin
(Devos et al. 1992). Het derde deel, waarin de verbale constituent behandeld
wordt, is in voorbereiding. Nederlands, Frans en Engels in contrast dient zich
aan als een niet-reductionistische grammatica, wat betekent dat niet alleen de
verschillen tussen de talen of de taalspecifieke regels, maar ook de gemeenschappelijke grammaticale regels beschreven worden, meer bepaald de morfologische en syntactische regels (Devos 1995).
3. Contrastieve valentiebeschrijving
Bovenvermeld grammaticaproject heeft onder meer duidelijk het belang en de
noodzaak aangetoond van exhaustieve lexicale beschrijvingen van werkwoordconstructies, vooral van valentie en werkwoordcomplementatie. Ook foutenanalyses tonen aan dat er vooral op het gebied van de gelexicaliseerde grammatica
aanzienlijke interferentie of negatieve transfer plaatsvindt. Die problematiek is
echter te uitgebreid om in een grammatica te integreren. Het contrastieve
grammaticaonderzoek leidde dus tot een nieuw project waarin de nadruk ligt op
de grammaticale aspecten van het verbale lexicon. De wijze waarop grammaticale
structuren gerealiseerd worden door of in dat lexicon, is een fundamenteel
aspect van het taalsysteem, maar die "lexicale vertaling" is lang verwaarloosd,
zowel in individuele taalbeschrijvingen als in contrastieve analyses.
De hiervoor vermelde vraag van Geeraerts naar een "gedetailleerde syntactischsemantische valentiebeschrijving" klinkt meer dan terecht. Terwijl de theoretische
literatuur over verbale valentie vrij uitgebreid is, ook in contrastief perspectief
(Boas 1980a, 1980b; Dirven en Radden 1981, 1987), zijn de praktische lexica
vrij schaars. Dit geldt vooral voor het Nederlands, waar geen uitvoerige besch rijving
voorhanden is. Bovendien zijn er ook voor het Engels (Levin 1993) en in
mindere mate voor het Frans (Gross 1975; Boons et al. 1976; Busse en Dubost
1983; Guillet en Leclère, 1992) en het Duits (Helbig en Schenkel 1960; Engel
en Schumacher 1976) weinig (degelijke) beschrijvingen van werkwoordconstructies. De leemte binnen de Nederlandse lexicologie waar Geeraerts
(1995) het over heeft, hebben wij echter op een aantal essentiële punten
gespecificeerd.
3.1. Taalvergelijkende aanpak
In de eerste plaats neemt de valentiebeschrijving in het CWVV een contrastief
uitgangspunt, meer bepaald moet ze op een niet-reductionistische en multidirectionele leest geschoeid worden (Devos 1995). De enkele bestaande
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valentiewoordenboeken zijn inderdaad gericht op één taal (Helbig en Schenkel
1969; Engel en Schumacher 1976; Busse en Dubost 1983). In de praktijk
hebben maar weinig onderzoekers zich gewaagd aan een echte taalvergelijkende
analyse (uitzonderingen zijn Apreszjan en Pall 1982, en Schwarze 1985), laat
staan aan de compilatie van een drietalig contrastief valentiewoordenboek
waarin de talen op voet van gelijkheid en zowel in hun semantisch-lexicale als
morfo-syntactische opbouw behandeld worden.
Enerzijds ligt deze taalvergelijkende aanpak natuurlijk in het verlengde van
het grammaticaproject, anderzijds kan een contrastieve beschrijving van werkwoordconstructies leiden tot een veel vollediger en een veel verfijnder lexicon.
Daar dragen de twee reeds vermelde criteria, de niet-reductionistische en de
multidirectionele eis, toe bij. De compilatie van een contrastief valentiewoordenboek veronderstelt een eigen methodologie: het volstaat niet twee of drie
eentalige lexica zomaar naast elkaar te zetten om een contrastief lexicon te
krijgen.
3.2.

Principes en criteria

Wil het CWVV exhaustiviteit nastreven en bovendien coherent zijn, dan zal het
erg verfijnd moeten zijn. Daartoe zetten we twee principes voorop. Enerzijds
hanteren we zowel formele, semantische als contrastieve criteria: formele criteria om structurele verschillen op te sporen, semantische criteria om lexicale
selecties of restricties bloot te leggen, en om polyseme vormen van elkaar te
onderscheiden, en ten slo tt e contrastieve criteria om verschillen in vertaling na
te gaan (Bouton 1976). Anderzijds houden we vast aan het behoud van de
eenheid van het lemma. Dit impliceert bijvoorbeeld dat, in tegenstelling tot
bestaande lexica, veeleer de polysemie dan de homonymie gemaximaliseerd
wordt (Lyons 1977:553-555; Panman 1982:120-123). Bij de maximalisatie
van de homonymie (Gross 1975; Engel en Schumacher 1976; Schwarze 1985)
zal het lexicon veel redundante informatie bevatten, omdat er met iedere
betekenis een afzonderlijk lexeem geassocieerd wordt, waardoor een
"wedersamenstelling" van de verbale lexemen bemoeilijkt wordt. Als we in het
CWVV de polysemie gaan maximaliseren, kunnen in de polyseme clusters
gemakkelijker allerlei processen van betekenisuitbreiding onderzocht worden.
Daarom groeperen we beter alle betekenissen onder één enkel lemma. Enkel zo
kunnen we de relatie tussen vorm en betekenis nagaan.

3.3. Methodologie
Om tegemoet te komen aan de eisen van verfijning, exhaustiviteit en
organisatiestructuur, gaan we in verschillende stappen te werk. Die verschillende
stadia illustreren we in wat volgt aan de hand van het lemma beslissen.
Een eerste stap bestaat erin dat we voor een Nederlands werkwoord een zo
volledig mogelijke inventaris opstellen van de verbale aanvullingen, d.i. van de
formele werkwoordstructuren. In dit eerste stadium worden ook lexicale restricties
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of selecties vermeld, en de verschillende constructies worden geillustreerd aan
de hand van voorbeeldzinnen. Hiervoor maken we gebruik van een corpus, en
van verklarende en vertalende woordenboeken. Die eerste stap leidt voor het
werkwoord beslissen bijvoorbeeld tot 5 basisconstructies. Beslissen kan
voorkomen in absoluut gebruik (dus zonder complementen), met een NP (een
nominale constituent), met een PP (een voorzetselconstituent), met een Pinf.
(een (te+) inf initief constructie) en met een Pf in. (een finiete bijzin)(2).

Tabel 1: detail lemma beslissen/décider/to decide
Frans

Engels

constructie

Nederlands

absoluut

+ (vb. Le gouver+ (vb. De regering
moet zo snel moge- nement doit décider
aussi vite que poslijk beslissen.)
sible.)

+ NP
`kamp'

+ (vb. De kamp
werd in twee ronden beslist.)

°disputer (vb. La
rencontre a été
disputée en deux
tours.)

+ (vb. The fight was
decided in two
rounds.)

+PP

+ over (op) (vb. Ze
beslissen morgen
over de gegrondheid van de aanvraag.)

+ de (vb. Demain
ils décident du bienfondé de la demande.)

+ about (vb. Tomorrow they will
decide about the
justness of the
demand.)

+Pinf.

+ (vb. Uiteindelijk
beslisten we hier te
blijven.)

+ (vb. Finalement,
nous avons décidé
de rester ici.)

+ (vb. We finally
decided to stay
here.)

+Pfin.

+ (vb. Ze hebben
beslist dat ze niet
zouden gaan werken.)

+ (vb. Its ont décidé
qu'ils n'iraient pas
travailler.)

+ (vb. They decided
that they would not
go to work.)

+ (vb. The government has to decide
as soon as possible.)

Als we vervolgens rekening houden met lexicale specificaties en een onderscheid
maken tussen menselijke (de "default value") en niet-menselijke subjecten (zoals
geïllustreerd in (1) en (2)); en als we rekening houden met de verschillende
soorten voegwoorden die de finiete bijzin kunnen inleiden, meer bepaald daV
quel that, of/sVwhether, een wh-woord of een directe rede, dan komen we van
5 basisconstructies tot 11 constructies.
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(1)

Het lot heeft anders beslist.
Le sort en a décidé autrement.
Fate has decided differently.

(2)

Zijn doelpunt heeft de wedstrijd beslist.
Son but a décidé de l'issue du match.
His goal decided the match.

In een tweede stadium wordt deze eerste indeling aangevuld met feedback uit
het Frans en het Engels. De Nederlandse voorbeeldzinnen worden immers
vertaald in de andere talen, en op basis van die vertalingen, en van vergelijkbaar
onderzoek in die talen, komen we tot "proto-vertalingen" of "proto-equivalenten".
Dat zijn die werkwoorden in het Frans en het Engels die qua betekenis en qua
morfo-syntactisch bereik het nauwst aansluiten bij het Nederlandse werkwoord.
In het geval van beslissen zijn de proto-vertalingen décider en to decide.
Wie unidirectioneel werkt, dus enkel kijkt naar het Nederlands, en de daar
gevonden constructies omzet in de vreemde taal, krijgt elf constructies voor
beslissen, terwijl een multidirectionele benadering er een dertigtal oplevert. Het
CWVV onderzoek beperkt zich immers niet tot de unidirectionele fase; daarna
moeten nog de taalspecifieke en de gemeenschappelijke aspecten beschreven
worden, en dit van èn naar de brontaal. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Het
Nederlandse werkwoord beslissen, en zijn Franse en Engelse "proto-equivalenten"
décider en to decide kunnen alle drie een NP-aanvulling krijgen, maar daarin
kennen de drie talen geen volledige symmetrie. Het Franse voorbeeld (3) wordt
bijvoorbeeld niet weergegeven door (4) en (5), maar door (6) en (7).
(3)

L' intervention de ce député a décidé la chute du ministre.

(4)

*De tussenkomst van de afgevaardigde heeft de val van de minister
beslist.

(5)

*The MP's intervention has decided the downfall of the minister.

(6)

De tussenkomst van de afgevaardigde was beslissend voor de val
van de minister.

(7)

The MP's intervention was decisive for the downfall of the minister.

Een dergelijk verschil tussen het Frans enerzijds en het Nederlands en het
Engels anderzijds kan alleen maar aan het licht komen door niet alleen vanuit
het Nederlands naar het Frans en het Engels te kijken, maar ook via het Frans
het Nederlands en het Engels te benaderen.
Het Frans onderscheidt bijvoorbeeld meer formele types en meer lexicale
specificaties, die tot andere vertalingen dan beslissen leiden in het Nederlands.
Zo ook sleept het Frans soms een aantal Engelse constructies mee. Zowel het
Frans als het Engels kennen bijvoorbeeld de constructie vermeld in (8).
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(8)

Cela m'a décidé a vous écrire.
That decided me to write to you.
*Dat heeft me beslist u te schrijven.
Dat heeft me doen beslissen u te schrijven.

In deze constructies kunnen décider en to decide niet weergegeven worden
met beslissen (*iets beslist iemand om iets te doen), maar wel met de
causatieve constructie doen beslissen. Het lemma moet dus een verwijzing
bevatten. In tabel 2, een fragment uit het betreffende lemma, worden daar nog
enkele voorbeelden van gegeven.
Het uiteindelijke lemma voor beslissen zal in het CWVV een dertigtal
constructietypes vermelden. Het definitieve lemma wordt opgebouwd rond
"semantische groepen", waarbij de frequentst voorkomende groepen het eerst
vermeld worden, met daarbinnen de frequentst voorkomende formele
constructietypes. Het CWVV geeft dus niet alleen per lemma een inventarisatie
van formele werkwoordconstructies, maar ook een semantische typering en een
indicatie van de gebruiksfrequentie.
Het voordeel van een dergelijke methodologie is dat de analyse verfijnd
wordt en dat ook andere verwante werkwoorden opduiken: onder meer het
werkwoord besluiten, maar ook de werkwoorden kiezen/oordelen en doen
beslissen/overtuigen/overhalen/ertoe brengen. Die taalvergelijkende aanpak
kan hoogst interessant materiaal blootleggen voor lexicologisch onderzoek,
zowel intertalig als intratalig. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat
uiteindelijk ook verschillende lexica opgesteld kunnen worden, afhankelijk van
bijvoorbeeld de uitgangstaal, de alfabetische rangschikking, de frequentie of het
constructietype. Vooral het feit dat het basismateriaal in een geautomatiseerde
databank opgenomen is, zal dit vergemakkelijken.

Tabel 2: detail lemma beslissen/décider/to decide
constructie

Nederlands

Frans

Engels

+NP
+PP [a]

°overhalen (°doen
beslissen (vb. Niemand kan hem
doen beslissen wat
rust te nemen.)

+ (vb. Personne
ne peut le décider
au repos.)

°to make someone
decide (vb. No one
can make him decide to take a rest.)

+ NP
+ Pinf. [a]

°overhalen (°doen
beslissen) (vb. We
hebben hem er
eindelijk toe kunnen overhalen te
komen.)

+ (vb. Nous l'avons
enfin décidé a
venir.)

°to make someone
decide (vb. We
finally managed to
make him decide
to come.)
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+NP
+ Pinf. [a]
SUBJ
[nhum]

° doen beslissen
(vb. Dat heeft me
doen beslissen u te
schrijven.)

+ (vb. Cela m'a
décidé a vous écrire.)

+NP
SUBJ
[nhum]

°overtuigen (e.g.
De nieuwe gegeyens hebben hem
overtuigd.)

°convaincre (e.g.
+ (e.g. The new
Les nouvelles preu- evidence has
ves font convaincu.) decided him.)

+Pfin.
[that]

°besluiten (e.g.
°conclure (e.g.
Ik besloot dat de bel Je conclus que la
het niet meer deed.) sonnette était en
panne.)

+ (vb. That decided
me to write to you.)

+ (e.g. I decided
that the bell must
be out of order.)

4. Contrastieve meerwaarde
Ons recent onderzoek (Devos et al. 1996; Noël et al. 1995) heeft uitgewezen
dat monolinguale analyses van verbale valentie, zowel "traditionele" (Helbig en
Schenkel 1969; Engel en Schumacher 1976) als "pronominale" (BlancheBenveniste et al. 1984) onvoldoende verfijnd zijn om de complexe taalspecifieke
lexicale restricties te verklaren. Anderzijds zijn zogenaamde contrastieve analyses (Busse en Dubost 1983) geneigd zich te beperken tot het geven van
vertalingen voor de verbale ingangen. De intertalige verschillen worden niet
meegenomen, noch in structurele, noch in semantische termen. De benadering
in het CWVV daarentegen besch rij ft de intertalige verschillen niet alleen exhaustief
op verschillende niveaus, die van de formele, de semantische en de
vertalingsequivalentie, maar geeft ook een semantisch beeld van elk werkwoord
in de drie talen. Dergelijke "beelden" ontstaan door een systematische analyse
en door het structureren van de verschillende vertalingen. Dit kan leiden tot
belang rijke generalisaties van taaltypologische aard, maar ook tot veralgemeningen
met betrekking tot de conceptuele organisatie van het verbale lexicon en
processen van betekenisuitbreiding en -verandering.
In 3. hebben we kort iets verteld over de lexicografische en lexicologische
oriëntatie van het CWVV-project. De belangrijkste lexicografische doelstelling is
de opstelling van een geautomatiseerd valentiewoordenboek van de frequentste
(en dus meest polyseme) werkwoorden. In het verlengde daarvan liggen enkele
lexicografische en lexicologische toepassingen.
Dat woordenboeken die de vreemdetaalleerder moeten helpen om een
vreemde taal in haar idiomatische opbouw te reproduceren, heel wat informatie
moeten bevatten over de "patterning" van lexicale items, is een inzicht dat
geleid heeft tot de introductie van grammatica in eentalige woordenboeken,
vooral in zogenaamde "learners – of "pedagogical dictionaries". Dit inzicht heeft
echter nog maar in zeer beperkte mate zijn weg gevonden naar vertaalwoordenboeken. Het CWVV kan bestaande vertaalwoordenboeken in dat opzicht
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mooi aanvullen en kan als basismateriaal dienen bij de samenstelling van
nieuwe, betere woordenboeken.
De analyse van verbale valentie in het CWVV is ook van belang voor de
theoretische lexicologie, vooral in verband met woordbetekenis, synonymie,
polysemie en homonymie. Omdat de leemtes in de lemmata ingevuld worden
met verwijzingen naar andere werkwoorden, kan voor de werkwoorden een
soort van conceptuele structuur opgesteld worden. Het contrastieve uitgangspunt
draagt in die zin ook bij tot de intratalige analyse. Heel concreet is een van de
belangrijkste algemene bevindingen uit Devos et al. (1996) in verband met de
lexicologische analyse van beslissen/décider/to decide dat het Franse décider
en het Engelse to decide een veel groter conceptueel bereik blijken te hebben
dan het Nederlandse beslissen. De analyse toont dat beslissen/décider/to decide in drie richtingen betekenisextensies kent (zij het niet gelijkmatig in alle drie
de talen): naar de groep overtuigen/convaincre/to convince, de groep bepalen/
déterminer/to determine, en, het meest prominent, een derde groep besluiten/
conclure/to conclude. Als we bijvoorbeeld kijken naar de infinitiefaanvulling bij
décider (e.g. Ils ont décidé de déménager) en to decide (e.g. They decided to
move), zien we dat deze werkwoorden weergegeven worden door het Nederlandse
besluiten (e.g. Ze besloten te verhuizen), dat ook in verschillende andere
formele patronen voorkomt. Een frequentietabel met de distributie van de
formele constructies die we voor beslissen en besluiten, en hun proto-vertalingen
in het Frans en het Engels, kunnen onderscheiden geeft dat mooi aan.

Tabel 3: frequentie beslissen/besluiten/décider/concture/to decide/
to conclude
constr.

BESLISSEN

BESLUITEN

DECIDER

CONCLURE

DECIDE

CONCLUDE

abs.

15,91 %

2,50 %

13,25 %

12,90 %

2,65 %

3,77 %

+NP

9,85 %

5,87 %

22,88 %

16,13 %

7,95 %

26,42

+PP

34,09 %

14,02 %

11,44 %

-

6,82 %

5,66 %

+NP
+PP

-

2,17 %

-

3,23 %

-

1,88 %

+NP
+Pinf.

-

-

1,82 %

-

-

-

+NP
+ATT

-

-

-

-

-

1,88 %

+Pinf.

2,65 %

62,72 %

38,56 %

-

40,91 %

-
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constr.

BESLISSEN

BESLUITEN

DECIDER

CONCLURE

DECIDE

CONCLUDE

+Pfin.

37,50 %

12,72 %

12,05 %

67,74 %

41,67 %

60,39 %

[dat]

[27 %)

[55 %1

[75,0 %]

[43 %)

[55 %)

[78 %]

[of]

[48 %]

[13 %l

[25,0 %]

[-]

[2 %]

[-1

[wh]

[23 %]

[6 %l

[-]

[-]

[30 %]

[-I

dir.

[2 %]

[26 %]

[-]

[57 %]

[ 13 %]

[22 %]

rede

De aanvulling van het werkwoord beslissen met een inf initief constructie is
opvallend, vooral omdat Nederlandse grammatica's (ANS 1986) en woordenboeken (Van Dale 1992) de constructie niet eens vermelden. Het INL corpus
bevat heel wat voorbeelden, in 3% van de gevallen wordt beslissen aangevuld
met een infinitief (Pinf.). Belangrijker is echter dat dit bij besluiten veel vaker het
geval is, namelijk in 63% van alle gevallen. In het Frans en het Engels daarentegen
is dit net andersom: décider krijgt in 39% van alle gevallen een infinitiefaanvulling,
en to decide in 41% van alle gevallen. Bovendien bevat ons corpus geen
voorbeelden van conclure en to conclude gevolgd door een infinitief. In
Amerikaans Engels is dit wel mogelijk, hoewel de constructie niet zo frequent
voorkomt (vb. We concluded not to invite him. We decided not to invite him).
Bovendien is besluiten een veel frequenter werkwoord dan beslissen. Het komt
3,5 keer zoveel voor, terwijl conclure en to conclude 5 tot 6 keer minder
frequent voorkomen dan décider en to decide. Omdat besluiten dus vrij
frequent voorkomt, en frequent gebruikte lexemen duidelijk meer vatbaar zijn
voor betekenisextensies en polysemie, is het allicht de polyseme status van
besluiten die we moeten inroepen om het beperktere conceptuele bereik van
beslissen in het Nederlands te verklaren in vergelijking met het Franse décider
en het Engelse to decide.
Overigens toont de vergelijking ook aan dat vorm en betekenis duidelijk
gerelateerd zijn, in die zin dat de betekenisextensie hand in hand gaat met de
formeel-structurele proliferatie van de werkwoorden.
Onze hypothese in verband met het semantische onderscheid tussen de twee
werkwoorden is dat beslissen prototypisch gebruikt wordt als het resultaat van
de handeling niet gekend is. In dit opzicht is het werkwoord verwant met kiezen.
Besluiten daarentegen wordt gebruikt als het resultaat gekend is. Daarmee
komt dat werkwoord in de buurt van bepalen. Terwijl beslissen dus de focus legt
op het element keuze, doet besluiten dat op het resultaat van deze actie.
Besluiten legt dus de nadruk op de deductie, op de vervollediging van een
denkproces. Voor deze stelling hebben wij zowel argumenten van formele en
semantische aard als kwantitatieve indicaties, waarop wij in het bestek van dit
artikel jammer genoeg niet in kunnen gaan.
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5. Besluit
De methodologie van het Contrastief Woordenboek van Verbale Valentie in
het Nederlands, het Frans en het Engels, waarbij formele, lexicale en contrastieve criteria gebruikt worden, levert een exhaustieve beschrijving van de
werkwoordconstructies op, terwijl toch de eenheid van de lemmata behouden
blijft. In tegenstelling tot monolinguale lexica, die zich beperken tot het louter
lijsten van formele constructietypes, focust het CWVV ook op semantische
verschillen. Behalve een lexicale benadering van werkwoordvalentie, biedt een
multidirectionele en niet-reductionistische aanpak uitzicht op een "gedetailleerde
syntactisch-semantische valentiebeschrijving van de Nederlandse werkwoorden".

Noten
(1)

Dit artikel kadert binnen het GOA-project nr. 120.520.95 (Geconcerteerde
OnderzoeksActies) van het Bijzonder Universitair Onderzoeksfonds van de Universiteit
Gent. Het is grotendeels gebaseerd op de lezing van Filip Devos op de Taaldag van de
Belgische Kring voor Linguïstiek (BKL) op 20 mei 1995 aan de KULAK (Kortrijk).
Graag danken we het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden voor het
gebruik van het 5 Miljoen Woorden Corpus 1994.

(2)

Andere symbolen in de tabellen zijn: + (= lemmawerkwoord), — (= verwijzing ander
lemma), `...' (= lexicale restrictie), abs (= absoluut gebruik), ATT (= attribuut), SUBJ
(= subject), wh (= wh-woord of vraagwoord) en [. ..] (= lexicale invulling).
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Amsterdam, Amsterdam
Kroniek van het proza
Francis Bulhof (Oldenburg)
In de vorige aflevering van NEM beloofde ik een bespreking van het beste boek
van 1996. Dat zijn er meteen twee, geschreven door A.F.Th. van der Heijden,
Het hof van barmhartigheid en Onder het plaveisel het moeras. Ze verschenen
samen als Deel 3 van De tandeloze tijd, 766 en 654 blz. respectievelijk
(Querido, 1996, prijs per deel f 57,50). Bij elkaar gaat het om ruim 1400
bladzijden. Wie verstandig is, haalt er daarom meteen ook maar Groepsportret:
Wie is wie in De Tandeloze Tijd van A.ETh. bij, samengesteld door Jan
Brands en Antony Mertens (Querido, 1996, 88 blz., f 4,95), waarin een
systematisch overzicht wordt gegeven van personen, gebeurtenissen en locaties
in de hele cyclus.
Waarom vind ik dit een schitterend boek? De grote verloedering van de jaren
zeventig kan toch nauwelijks meer bekoren. Er komt bovendien zoals gewoonlijk
geen gewoon mens in voor. Alcohol en cocaïne, orgie en orgasme, kindersmokkel
en kindermoord, matricide en sculpticide, neonazisme en neopenoze, de
onderbuik van de maatschappij kortom, daar lusten de honden toch geen
croissant meer van. Allemaal waar. Toch ken ik geen roman van de laatste jaren
die zoveel (onder)wereld bevat en tegelijk ook zo zorgvuldig geconstrueerd en
gedocumenteerd is. Er treedt zelfs een tweemaal in het water vallende `absolute
vertelinstantie' in op, een spook nog uit de literatuurwetenschap van de jaren
vijftig. Het klinkt steriel, maar dit woord is nu juist het laatste dat voor De
Tandeloze Tijd gebruikt kan worden. De romanreeks paart immers een tomeloze
vitaliteit aan een uitgelaten taalgebruik. Talloze aan elkaar gehechte personen
duiken op en verdwijnen weer in deze strak gecomponeerde baaierd van
levensdrift. Van der Heijden tekent een beeld van een volle maatschappij, niet
die van U of mij misschien, maar dat deed Victor Hugo ook niet toen hij Les
Misérables schreef.
In deze twee delen komen we Albert Egberts weer tegen zoals we hem in De
slag om de Blauwbrug hadden leren kennen: als bijwijlen lucide, goedmoedige
maar onmachtige drugsverslaafde op weg naar het eind van de nacht. Op 4
oktober 1976 verhuist hij naar Amsterdam, zogenaamd om zijn filosofiestudie
voort te zetten. Al snel ontmoet hij Patrick Gossaert, die onder het pseudoniem
Patrizio Canaponi (vroeger het pseudoniem van Van der Heijden zelf) aan een
schrijverscarrière werkt. Hij ontmoet ook (in een steegje vlakbij het Trippenhuis,
het latere Bureau) het meisje Zwanet dat hem helpt aan een baantje als koerier
op Italië. Al spoedig is hij ingeschakeld bij een kindersmokkel die in de laatste
bladzijden van het tweede deel helse horrorvormen aanneemt.
Albert trekt in bij zijn oude vriend Flix Boezaardt, met wie hij een huis in de
Pijp kraakt. Hun Geldropse makker Thjum, die op het toneel een schnabbel
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doet als `nuling' of ledenaar' (II, 127), voegt zich bij hen. Met zijn drieën gaan
ze naar Napels, Albert om 'cold turkey' af te kicken en Flix om op Pompeï
geïnspireerde beelden te vervaardigen, waarbij Thjum als model in zijn gipsen
afgietsels moet dienen. Thjum sterft door verstikking in het gips op 31 december
1977. Flix wordt schuldig bevonden aan doodslag en tot vele jaren gevangenis
veroordeeld. Beide vrienden verdwijnen daarmee van het beeldscherm. Albert
komt zwaar gehavend van deze excursie terug. De Italiaanse connectie loopt
letterlijk dood.
De cocaïne heeft dan al enige tijd bezit van Albert genomen. Op de door
Susan Cox tot zijn tienduizendste levensdag uitgeroepen 21ste september 1977
maakt hij er kennis mee. Het wordt een nacht om nooit te vergeten. Ontelbare
kroegen doet hij aan, in gezelschap van louche dichters en éénnachtsvrienden.
Zijn vriendin Zwanet wordt in diezelfde nacht verkracht in het Vondelpark, en
een paar uur later nog eens door Ernst Quispel. Een Turkse dealer, ene Ali, blijft
hem met zijn waar nalopen, of hij nu probeert af te kicken of niet. In maart
1978 doet Ali hem een Fiskars-schaar cadeau. Daarmee gaat Albert auto's
kraken om ze van hun radio's te ontdoen. Hij doet het in De slag om de
Blauwbrug nog. Albert komt in deze vier jaar niet van de cocaïne los. Wel
ontwikkelt hij een filosofie van de junk als `hedenaar', die hij zijn alter ego
`Lotsapoppa' in het urinoir onder de Dam in de mond legt (II, 401-407)
Niet alleen aan cocaïne is Albert verslaafd, ook aan seks. De geslachtsgymnastiek die in enkele orgieën uitputtend wordt beschreven is onnavolgbaar,
vermoed ik. Albert is van een rabelaisiaanse directheid als hij de seksualiteit de
vrije loop laat in zijn verhaal. Zijn talrijke vriendinnen proberen hem zijn
onkunde en onmacht te doen overwinnen. Met Jerry en Maggy is er seks op het
ijs en sex in Parijs. Er is seks met laarzen aan en seks zonder laarzen aan. Er is
seks met Marieke in Etten-Leur en op de Mokerhei. En in dit maximale `sexuele
gedonderjaag' (II, 433) probeert Albert wanhopig van zijn drugsverslaving af te
raken. Het lukt niet. Met zijn impotentie gaat het niet beter.
Een thema dat met enige regelmaat terugkeert in Alberts leven is dat van de
oudermoord. Hij is al sinds 1972 geobsedeerd door het geruchtmakend proces
van Hennie A. Ze wordt er eerst van beschuldigd haar vader te hebben
vergiftigd, maar ze wordt vrijgesproken. Een jaar of wat later wordt ze veroordeeld
wegens moord op haar moeder. Albert identificeert zich in hoge mate met haar.
Dit thema volgt de werkelijkheid nauwgezet. Er heeft inderdaad een dergelijk
proces plaatsgehad. En over deze Bemmelse moordzaak is zelfs een boek
verschenen. In Literatuur 96-6 (nov./dec. 1996, blz. 337-342) heeft Klaus
Beekman de beschuldiging van plagiaat van de hand gewezen. Zijn artikel geeft
een mooie kijk op Van der Heijdens literaire methode.
Een ander secundair thema is dat van het neonazisme. Meteen na zijn
aankomst in Amsterdam leert Albert bij zijn zuster de racist Baartscheer kennen,
die met enige regelmaat de kans krijgt zijn politieke borrelpraat te ventileren.
Voor dit probleem ziet Albert alleen maar een destructieve oplossing: Baartscheer
ombrengen. Het wordt een obsessie, maar de aanslag lukt op de laatste
bladzijden toch maar half.
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Beide boeken geven samen vier jaar in Alberts leven weer. Daarvan worden
telkens maar enkele dagen in focus gebracht: 4 oktober 1976, 22 september
1977, 21 oktober 1979, 23 juli 1980. Het zijn vooral die dagen waarin het
leven in de breedte' een kans krijgt: `Om het innerlijk leven breed te maken,
moest het uiterlijk leven noodzakelijk stilstaan. Niet voor niets was Albert het
dichtst in de buurt van een Leven in de Breedte gekomen op het dieptepunt (of
misschien moest hij zeggen: hoogtepunt) van zijn impotentie' (II, 434).
Er wordt gedacht in deze boeken, al zijn de gedachten niet altijd even diep.
Er wordt in geleefd, al is het aan de zelfkant van de maatschappij. Er wordt in
gelachen, al is het leven geen lolletje. Bovenal: er wordt in geschreven, dat wil
zeggen: er wordt bevlogen met taal omgegaan.
Dat is op een heel andere wijze het geval in het derde deel van Het Bureau,
J.J. Voskuils zevendelig werk dat nu al bijna 2200 bladzijden telt, de omvang
van de hele Anton Wachter-cyclus van Simon Vestdijk. Het heet Plankton, naar
een naargeestige woordspeling die op de laatste bladzijde met de voornaam van
Anton Beerta wordt gemaakt als hij door een ernstige beroerte is getroffen (Van
Oorschot, 829 blz., f 69). Ook in deze romancyclus is de personenlast intussen
zo hoog opgelopen dat de lezer gaat uitzien naar een Wie is wie in Het Bureau
en dan meteen liefst ook maar met de namen van de echte personages. In Vrij
Nederland van 18 mei 1996 werd aangekondigd dat Rob Rentenaar (Koos
Rentjes in het boek) een identificatielijst op Internet zou plaatsen. Ik had
gehoopt hier het adres van de 'website' te kunnen opgeven, al was het alleen
maar om de mogelijkheden van de elektronische snelweg voor de literatuurwetenschap te kunnen demonstreren, maar bij navraag bleek dat er nog niets
van gekomen was. Inmiddels is deze lijst te vinden op Internet: Neder-L no.
9707.c.Red. Wel heeft Dr. Rentenaar op papier een lange lijst van personen
samengesteld, zodat Douwe Slofstra en consorten kunnen worden geïdentificeerd.
Ook heeft recentelijk onze collega Jan Goossens in Literatuur 97-3 (mei-juni
1997), blz. 130-137, het wetenschappelijk bedrijf op `Het Bureau' getoetst aan
de werkelijkheid, waarbij de voorbeeldige `volkskundige' bijdragen van Voskuil
C.S. worden geroemd. We weten nu dat het daar niet de puinhoop was die er in
de roman van gemaakt wordt. Gelukkig maar.
Plankton bestrijkt de periode van eind 1972 tot begin 1975, de periode net
vóór Van der Heijdens romans. De buitenwereld speelt er nog steeds geen rol in.
Het blijft bij de autoloze zondag die door de olieboycot na de Jom Kippoeroorlog de snelwegen in speeltuinen veranderde. Maar de haat van het echtpaar
Koning tegen de auto is ook allang een intern thema van Het Bureau. Ze zien
gewoon hun ideaal met Arabische hulp verwezenlijkt.
In Plankton komen enkele verhaallijnen van de cyclus tot een afsluiting.
Vader Koning sterft, meneer Beerta krijgt een beroerte, en de samenwerking
met de Belgen van Ons tijdschrift wordt opgezegd. Con fl ict en dreiging zijn net
als in de vorige delen de hoofdingrediënten. Maarten Koning wordt meer en
meer een manager, hij stelt medewerkers aan en moet de vrede op het kantoor
bewaren. Daar is deze angsthaas niet de meest geschikte man voor, maar
gewapend met zijn mensenverachting weet hij zich op de been te houden. Hij
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wordt ook agressiever: `Ik ben geen man voor mensen, dacht hij. Ik ben een
man voor in een mangat, alleen, met een mitrailleur' (blz. 550). Vanuit dit
schuttersputje zet Maarten zijn huwelijksguerilla met Nicolien voort. Helaas
vermoordt hij dit takkewijf nog steeds niet. Voor het echte schietwerk moet je bij
Van der Heijden zijn.
Op het werk is er de koude oorlog met Jaap Balk, de directeur van het
Bureau. Het is duidelijk dat deze het vertrouwen in zijn medewerkers volkomen
heeft verloren. Dat is hem ook niet kwalijk te nemen. Met zulke op samenleving
en wetenschap parasiterende medewerkers als Maarten Koning, Bart Asjes en
Ad Muller zou de meest opgewekte instituutsleider tot wanhoop worden gedreven.
Al lezende werd mijn sympathie voor Balk steeds groter.
Na lange jaren van dorheid en droogte komt het eindelijk op het bureau tot
gewenste intimiteiten. In 1971 komen twee jonge medewerksters het bureau
versterken. Het is in het bijzonder Sien de Nooijer die Maartens belangstelling
gaande maakt. Hij heeft zelfs een freudiaans getinte droom over haar: `Terwijl
hij bij haar naar binnen drong, verbaasde hij zich erover dat ze geen broek
aanhad' (blz. 521). Later gaat er een duidelijke uitnodiging van haar uit: `Henk is
er toch niet, en ik heb geen zin om alleen thuis te zijn' (blz. 673). Maarten gaat
er niet op in, maar is niettemin in verwarring: Voortlopend was hij zich bewust
dat er iets was wat hem dwars zat, maar hij had geen zin om daarover na te
denken' (blz. 674). Zou dit het begin worden van een mooie vriendschap? Neen,
hij wijst haar af en stuurt haar voor haar bijvakstudie naar Buitenrust Hettema,
de directeur van het Openluchtmuseum, die ook al snel onder haar bekoring
komt. Zullen deze twee elkaar in een volgend deel vinden in de openlucht?
Niet alleen Amsterdam is een gekkenhuis, ook in Den Haag is de waanzin
aan de macht. Ongeveer op de plek waar ik nu woon komt Maarten tijdens een
expeditie naar het Hongaarse consulaat drie arbeiders tegen: `De man die hij
aansprak bleek debiel te zijn, de tweede was een buitenlander, alleen de derde
verstond hem zo'n beetje' (blz. 590). De Haagse plantsoenendienst is een
plaatsvervangend Bureau. Gelukkig kan men na zo'n ervaring weer op adem
komen met drie maanzaadbolletjes en een flesje chocomel.
In het buitenland is het leven nog angstaanjagender dan in Nederland. Ieder
jaar gaan Maarten en Nicolien wandelen door de onherbergzaamste streken van
Frankrijk. Deze verschrikkelijke vakanties zijn doortrokken van griezeleffecten:
onze Gothic-toeristen worden midden in de nacht in de Gorges du Tarn
bedreigd (blz. 235), of ze komen in de wildernis een gek tegen die hen wil
overvallen, denken ze (blz. 471-472). Anderzijds resulteert hun hang naar
Douce-France-natuur en pétainesk landleven in het plukken van sprietjes lavendel
en het verwerven van geitenkaas.
Liefst zestig bladzijden zijn gewijd aan een conflictueus congres in Hongarije,
waar Maarten een lezing gaat houden over `De wieg' . Onderweg in de trein legt
hij aan de mensen in zijn coupé uit dat hij een lezing gaat houden over `The
cradle [. ..] The thing they put the small ones in, when they want to get rid of
them' (blz. 607). Het is een wel zeer ongewone definitie, die in horror niet
onderdoet voor de laatste bladzijden van Onder het plaveisel. Je kunt het ook
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als taalprobleem zien. Engels is een moeilijke taal. Ook Duits is dat, zelfs voor
`native speaker' professor Guntermann: "Nur nicht im Rahmen des Europa
Atlasses", schijnt hij te hebben gezegd (blz. 622).
Een langlopend conflict over de richting die een volkskundig tijdschrift moet
inslaan wordt uitgevochten met enkele (nog steeds) gij-zeggende Belgen. Op de
laatste bladzijden heeft Maarten zijn mentor Beerta zover dat die eindelijk
schriftelijk zijn medewerking aan het tijdschrift opzegt. Onmiddellijk daarop
krijgt Beerta de beroerte die hem in de ogen van zijn levensgezel tot `plankton'
reduceert. Kort tevoren was de langzame onttakeling van Konings vader al op
de dood uitgelopen (achter deze figuur gaat de zoetgevooisde hoofdredacteur
van Het Vrije Volk schuil, die ons in de jaren vijftig wekelijks over de VARA op
zijn prachtige sociaal-democratische propagandapraatjes trakteerde). De langzame
neergang van beide vaderfiguren wordt gevoelloos, autistisch bijna, geregistreerd,
de slotzin van Plankton klinkt authentiek als een bevrijding: `En onverwacht
doorstroomde hem een geluksgevoel, zo intens dat hij zich alleen nog had
hoeven af te zetten om in de ruimte weg te vliegen.'
Het meest wezenlijke probleem van Het Bureau is dat Maarten Koning een
oninteressante bureauman is, terwijl zijn alter ego J.J. Voskuil in lange romans
met zijn leven tot klaarheid probeert te komen. Dat deed Voskuil al in het begin
van de jaren zestig, toen hij Bij nader inzien publiceerde. De collega's van
Maarten, zijn familie en zijn vrienden hebben natuurlijk allemaal wel van een
dergelijk boek gehoord. Ook al is Maarten Koning helemaal geen schrijver, van
de schrijfactiviteit van J.J. Voskuil dringt op directe wijze soms iets tot in
Plankton door. Zo droomt Maarten `dat hij een boek had geschreven dat het
midden hield tussen een roman en een wetenschappelijk werk' (blz. 219), maar
dat De Heer het als allemaal leugens had afgewezen.
Tegen het einde worden de verwijzingen naar het schrijven frequenter.
Maartens vader maakt zich bezorgd: `Je bent toch geen boek over me aan het
schrijven, hè?' (blz. 563). Ook de gewoonlijk wereldvreemde Asjes krijgt het
Spaans benauwd: `Ik ben wel eens bang dat jij later zo over ons gaat schrijven'
(blz. 541). Een aantal bladzijden verder heeft Asjes hem door: Dat moet later
allemaal weer afgereageerd worden in je memoires' (blz. 692).
De ongehoorde kracht van Plankton ligt, zoals tot nu toe in het hele
Bureau, in de met grote precisie en een fabelachtig vermogen tot weergave
genoteerde dialogen. De psychologie van de personages boeit steeds minder.
Wat Maarten Koning als mens gaande houdt wordt maar niet duidelijk. Zijn
levenshouding is uiteindelijk beduidend destructiever dan die van Albert Egberts.
Mijn jonge vriend RG verweet me onlangs dat ik me te veel op een niet
bestaande `subtekst' van Het Bureau concentreer. Hij vond dat ik al die
trivialiteiten moest lezen voor wat ze waren, namelijk trivialiteiten. Als ik hem
goed begrijp hield hij een pleidooi voor een op realisme gebaseerde leeshouding:
Wat is de sfeer op dat kantoor toch goed beschreven' . Hij noemde mijn
leeswijze modernistisch. Ik ben met hem eens dat die verankerd is in een traditie
die weinig geduld heeft voor trivialiteiten. Ik zou met dit ongeduld eerder de term
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symbolisme verbinden dan modernisme, maar daarover hoeven we niet te
twisten. Het betekent wel dat Het Bureau op minstens twee manieren gelezen
kan worden. Ik lees de cyclus om zijn prachtige dialogen, waar ik iets achter
hoor. Er staat niet wat er staat. Ik blijf voorlopig Voskuil als een `triste tropiste'
zien, in de zin van Nathalie Sarraute (en Lévi-Strauss). Anderen lezen precies
wat er staat en genieten daarvan. Als ik met zo'n `realist' over Het Bureau
praat, lijkt het me intussen wel of we twee verschillende teksten hebben gelezen.
En mijn nieuwe vriend, de literatuurwetenschapper RH, die mij gaarne op
mijn feilen wijst, vergelijkt me met de criticus Batavus Droogstoppel, omdat ik
Koning op morele gronden schijn af te wijzen. Dat mag zo zijn. Toch valt het
met mijn moralisme een beetje tegen. Ik verkies bij voorbeeld het maatschappelijk
euvel Albert Egberts ruim boven de sociaal correcte Maarten Koning. Ook vindt
RH mij maar een schoolmeester omdat ik moeite heb met onjuist gebruik van
vreemde talen. Natuurlijk dienen fouten in het Achterhoeks, Drents of Belgisch
om de romanfiguren door hun taal te tekenen, maar mij blijft hinderen dat een
medewerker van een taalkundig instituut zich niet wat beter oriënteert. Als de
lange fragmenten die in vreemde talen zijn gesteld door simpele taalfouten
worden ontsierd, verliezen ze aan geloofwaardigheid, zeker in onze lezerskring.
Jammer toch?
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Belgische uitwassen
Kroniek Cultuur en Maatschappij
Guy Janssens (Liège)

In België is een jaar geleden de doos van Pandora opengegaan. Sindsdien leeft
het land op het ritme van een lange reeks onthullingen over allerlei schandalen.
De media, de politieke agenda en het sociale leven worden erdoor beheerst. De
bevolking heeft er het vertrouwen in haar instellingen door verloren. Het
toekomstbeeld van de Belgen wordt erdoor versomberd. Deze kroniek gaat dan
ook volledig over de diepe maatschappijcrisis die België momenteel doormaakt.
Een beeld van het ziekteproces
De crisis is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Vanaf de jaren '80 al is er
geleidelijk een steeds groter wordende malaise ontstaan en de tijdbom is pas in
1996 gebarsten. Voor een goed begrip van de ziekte volgt hier eerst een
chronologisch overzicht van de belangrijkste trauma's, die niet alleen te maken
hebben met gesjoemel van politici en met een slecht functioneren van politie en
justitie, maar ook met sociaal-economische omstandigheden.
In de jaren '80 treffen de opeenvolgende Belgische regeringen de eerste
echte bezuinigingsmaatregelen om het chronische begrotingstekort te beperken.
Sommige uitgaven in de sociale sector worden verlaagd, de belastingdruk wordt
verhoogd en er komt loonmatiging. Toch blijft de staatsschuld stijgen. Veel
bedrijven gaan dicht, verouderde industrieën worden geherstructureerd:
tienduizenden arbeiders verliezen hun baan. De werkloosheid neemt met sprongen
toe. Er groeit onzekerheid over de dag van morgen. 'Cocooning' doet zijn
intrede: de mensen zoeken geborgenheid en zekerheid in hun gezin. Tussen
1982 en 1985 veroorzaakt de zogenoemde Bende van Nijvel met een reeks
bloedige overvallen op grote, drukbezochte warenhuizen een ware angstpsychose
onder de bevolking. De bende maakt daarbij weinig buit maar vermoordt in
totaal 28 omstanders, onder wie verschillende kinderen. Politie en justitie slagen
er maar niet in de daders te pakken te krijgen of te ontdekken. Een parlementaire
onderzoekscommissie brengt geen duidelijk antwoord op de vraag naar het
waarom van dit falen. Het vermoeden ontstaat dat `rechtse' politici, magistraten
en politiemensen op de een of andere manier bij de zaak betrokken zijn. Het
resultaat van dit alles is dat er in de jaren '80 bij de Belgische bevolking een
gevoel van economische onzekerheid en van fysieke onveiligheid groeit, waarvoor
noch de politici, noch politie en justitie enig soelaas kunnen bieden.
Hoewel de regering had gezegd dat "het einde van de donkere tunnel in zicht
was", brengen de jaren '90 geen verbetering, integendeel. Het aantal
faillissementen, bedrijfssluitingen en herstructureringen neemt niet af maar
eerder toe, en daar komt nog een nieuw kwalijk fenomeen bij: dat van de
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verhuizing van bedrijven naar lagelonenlanden. De werkloosheidscijfers bereiken
recordhoogten (in een OESO-rapport uit 1997 wordt de reële werkloosheid in
België op 25% geschat). De regering neemt nieuwe, veel strengere besparingsmaatregelen om de Maastrichtnormen voor toetreding tot de Economische en
Monetaire Unie te halen. Deze maatregelen komen hard aan bij de bevolking.
De verarming van de minderbedeelden neemt in de grote steden zichtbaar toe.
Het banditisme (met onder meer moorddadige overvallen op geldtransporten)
en de straatcriminaliteit worden steeds brutaler. Het gevoel van onveiligheid en
de onvrede met het regeringsbeleid nemen scherpe vormen aan. Ten gevolge
van het bekende zondebokeffect neemt het racisme duidelijk toe. Extreemrechts maakt van dit alles handig gebruik om - vooral in Vlaanderen - het
stemmenaantal aanzienlijk op te drijven.
Alsof de ellende nog niet groot genoeg was, volgt in de jaren '90 ook een
zondvloed van schandalen waarbij politici, magistraten en politiemensen betrokken
zijn. Alles begint in 1991 met de moord in Luik op oud-minister André Cools,
een van de belangrijkste socialistische politici in Wallonië. De eerste maanden
wordt nauwelijks vooruitgang geboekt in het onderzoek, maar dan raakt de zaak
in een stroomversnelling met de ontdekking van een aandelenzwendel op het
kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken van het Waalse Gewest.
Onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van het kleine Ardense stadje
Neufchateau vermoedt dat daar het motief te vinden is voor de moord op de
staatsman. Hij vindt nieuwe getuigen en arresteert zelfs enkele verdachten.
Maar het onderzoek wordt hem door het Hof van Cassatie (het hoogste
rechterlijk college in België) afgenomen en het moorddossier wordt overgedragen
aan de speciale onderzoekscel-Cools in Luik. Meteen ligt een diepe tweespalt
binnen de magistratuur bloot. De verdachten worden vrijgelaten. Het Luikse
gerecht boekt jarenlang weinig of geen vooruitgang in de moordzaak maar spit
wel het ene politiek-financiële schandaal na het andere op: een miljardenfraude
bij een grote verzekeringsmaatschappij, een smeergeldaffaire bij de overheidsbestelling van Italiaanse Agusta-gevechtshelikopters (waarmee menige partijrekening werd gespijsd) en een vergelijkbare commissiegeldenaffaire bij een
grote overheidsopdracht voor het Franse Dassault. Vooral leden van de Parti
Socialiste komen hierbij in opspraak. Deze schandalen, samen met de ontdekking
van nog tientallen andere duistere affaires waarbij politici betrokken zijn, hebben
ertoe bijgedragen dat de bevolking in de loop van de jaren '90 het geloof in de
eerlijkheid van het politieke bedrijf - dat in België al niet erg groot was - volledig
verliest.
In augustus 1996 arresteert onderzoeksrechter Connerotte - alweer hij -Marc
Dutroux, een in 1989 wegens ontvoering en verkrachting van minderjarigen
veroordeelde crimineel, die in 1992 echter vervroegd was vrijgelaten. Twee
meisjes die als vermist waren opgegeven, worden uit een tot cel omgebouwde
kelder bevrijd. De volgende dagen blijkt dat Dutroux ook de verdwijning en de
dood van minstens vier andere meisjes, die al een jaar spoorloos waren, op zijn
geweten heeft. De media storten zich in een zelden vertoonde concurrentieslag.
De begrafenissen van de meisjes groeien uit tot aangrijpende demonstraties van
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de rouw waarin een heel volk is ondergedompeld. Dat collectieve verdriet
verandert in woede als uitlekt dat het onderzoek naar de vermiste meisjes hoewel het gevoerd was door belangrijke politiediensten en gewichtige
gerechtelijke instanties - een opeenstapeling van slordigheden, nalatigheden en
communicatiestoornissen bevat en dat de kinderen nog voor het te laat was,
ontdekt hadden kunnen worden. Alleen `le petit juge' Connerotte was erin
geslaagd Dutroux te arresteren. De verontwaardiging van het volk stijgt ten top
als het Hof van Cassatie het onderzoek naar de zaak-Dutroux aan rechter
Connerotte onttrekt, omdat zijn aanwezigheid op een spaghettidineetje voor de
twee geredde meisjes een schijn van partijdigheid wekt. Door die beslissing
wordt de onderzoeksrechter ineens een strijder tegen al het onrecht dat zich in
de loop der jaren in de harten en geesten van veel mensen heeft opgestapeld.
De strikte interpretatie naar de letter van de wet door het Hof van Cassatie,
bovenop de schokkende kindermoorden en de geruchten als zouden
`hooggeplaatsten' bij de zaak betrokken zijn, doen de bom barsten. Arbeiders
leggen prompt de band van fabrieken stil, bussen van het openbaar vervoer
bezetten kruispunten, scholieren gooien ruiten in van gerechtsgebouwen zonder
dat iemand ze maar een strobreed in de weg durft te leggen. Op zondag 20
oktober stappen 300.000 mensen (een naoorlogs record in België) indrukwekkend
waardig in een Witte Mars door Brussel: voor Connerotte, tegen het onrecht.
De bevolking wil dat de zaken veranderen. Ook het ongenoegen over bijna
15 jaar pijnlijk bezuinigen en herstructureren, werkloosheid, verarming, vaak
slordig en ongeinspireerd beleid heeft een grens bereikt. De politici weten in
eerste instantie niet goed hoe ze moeten reageren. De minister van Justitie
erkent dat het gerecht gefaald heeft. De Premier geeft toe dat de regering haar
aandacht te exclusief op het budgettaire probleem heeft gericht. Hij belooft dat
de affaire-Dutroux "tot op het bot" zal worden uitgezocht en dat er zo nodig
sancties en hervormingen zullen volgen. Verschillende partijbesturen stellen een
`nieuwe politieke cultuur' in het vooruitzicht. Er wordt een parlementaire onderzoekscommissie ingesteld die de precieze oorzaken van het in gebreke blijven
van het gerecht moet nagaan. Alles komt nu aan de oppervlakte: de vaak lakse
houding van politie en justitie bij het speuren naar verdwenen kinderen, de
incompetentie van sommige magistraten, de verlammende oorlog tussen
verschillende politiediensten, de onverschilligheid van politici die jarenlang justitie
hebben verwaarloosd en de dubbelzinnigheid van bepaalde media. De onderzoekscommissie schrijft een streng rapport waarin zowel individuele fouten als
structurele tekortkomingen worden aangewezen. Om voorgoed een einde te
maken aan de politieoorlog, stelt de parlementaire commissie voor alle politiediensten in één korps onder te brengen. Tevens wil ze dat het gerechtelijk
apparaat gerevitaliseerd wordt. Het parlement keurt het rapport unaniem goed.
De regering verklaart rekening te willen houden met de aanbevelingen van de
commissie. Uit een onderzoek van het enquêtebureau Dimarso blijkt dat 80%
van de bevolking vindt dat de commissie-Dutroux goed tot uitstekend werk heeft
geleverd maar dat het vertrouwen in het politieke bedrijf daarmee niet hersteld
is. De Belgen hebben daarvoor eerst daadwerkelijke veranderingen en feitelijke
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verbetering nodig.
Een buitenkans voor uitgevers
Uitgevers profileren zich graag met actualiteitsboeken over maatschappelijk
relevante thema's. De recente evenementen in België leveren daar natuurlijk
stof te over voor. Er wordt op dit moment echter zo'n groot aantal boeken over
de diverse schandalen aangeboden, dat men zich kan afvragen of die overvloed
niet zal leiden tot een sterke afname van de lezersbelangstelling.
Het eerste boek over de affaire Dutroux was Meisjes verdwijnen niet zo
maar (Kosmos/Z & K, 1996), van Het Volk-journalist Fred Vandenbussche.
Veel nieuws heeft dit haastig bij elkaar geschreven, nauwelijks geredigeerde en
nu al gedateerde werkje echter niet te melden. Van de BRTN-journalisten Mark
Morren en Mike De Mulder verscheen begin 1997 De affaire Dutroux. Van
verdwenen meisjes tot de Witte Mars (bij de Standaard Uitgeverij, in de reeks
Actueel). Het geeft goed geordend feitenmateriaal maar is ondertussen eveneens
verouderd. Wat breder van opzet is Witte stippen. De kindermoorden in
België van Het Nieuwsblad-journaliste Anne De Graaf (Icarus, 1997). Ook dit
boek levert eigenlijk alleen maar een relaas van gebeurtenissen. Een nog ruimer
kader biedt Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte
kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie van Carine Steverlynck
(Kritak/Manteau, 1997). Het is een historische benadering van het fenomeen
kindermishandeling, vanaf het te vondeling leggen via pedoseksueel misbruik tot
kindermoord, in de periode 1850 tot nu. Dit geschiedkundig werk biedt een
referentiekader waarbinnen een misdadiger zoals Dutroux nauwkeu riger gesitueerd
kan worden. Toch komt ook dit boek waarschijnlijk wat te vroeg: het echt goede
werk over de affaire Dutroux kan pas over enkele jaren worden geschreven, als
de zaak (hopelijk) helemaal opgehelderd is.
Enkele uitgeverijen hebben boeken op de markt gebracht van of over acteurs
in het drama Dutroux. Paul Marchal, vader van één van de vermoorde meisjes,
publiceert bij Hadewijch/Houtekiet (1997) het dagboek dat hij bijhield vanaf het
begin van de verdwijning van zijn dochter. Marchal zet zich in de media en via
een door hemzelf opgerichte (non-profit) vereniging in voor de verdediging van
de rechten van het kind en voor de `reanimatie' van het Belgische politie- en
justitieapparaat. Zijn boek past helemaal in die opzet. Dezelfde uitgeverij geeft
ook Rechter Connerotte uit (1997), van Dominique Moreau en Michel Petit

(een vertaling uit het Frans). De auteurs willen een antwoord geven op de vraag
of deze protagonist van de zaak Dutroux nu moet doorgaan voor een wi tt e
ridder, een witte raaf of een plichtsgetrouw ambtenaar. Het boek is gebaseerd
op getuigenissen over en niet van de rechter, want Connerotte is de discretie
zelve. Het werkje is niet erg belangrijk. Dat is duidelijk wél het geval met In
naam van mijn zus (Epo, Berchem 1997 - vertaling uit het Frans), van het 18jarige Brussels-Marokkaanse meisje Nabela Benaïssa. In 1992 verdween haar
toen 9-jarige zusje Loubna. Na de ontdekking van de Dutroux-slachtoffertjes in
augustus 1996, is de familie Benaïssa erop beginnen aan te dringen dat er met
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grotere ijver ook naar andere vermiste kinderen - onder wie hun dochtertje - zou
worden gezocht. Nabela fungeerde daarbij als woordvoerster van de familie.
Begin 1997 werd Loubna's lijkje ontdekt en kon haar moordenaar worden
opgepakt. In interviews voor de media, bij toespraken tijdens betogingen of
tijdens de rouwdienst in de grote moskee van Brussel, in alle omstandigheden
wist Nabela Benaïssa de juiste woorden te vinden om haar pijn en woede te
uiten over het onderzoek en de moord op haar kleine zus. Zij werd daardoor ook
de spreekbuis van een hele miskende gemeenschap. In naam van mijn zus is
een tedere en gevoelige getuigenis over vijf jaar afwachten, hoop en onzekerheid,
over eenvoudig maar verstoord gezinsgeluk, over de innige band tussen zusjes.
Het is ook een pijnlijk verhaal over verwaarlozing, over wanhopig zoeken en
nergens een luisterend oor vinden, over concrete, vaak weinig subtiele
discriminatie van migranten. De jonge schrijfster wisselt met veel vaardigheid
intimistische scènes af met knappe beschouwingen van maatschappelijke aard.
Soms doet ze ook impliciet politieke uitspraken. Zo droomt ze er bijvoorbeeld
van de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit te hebben, omdat die status
haar feitelijke situatie het best vertaalt. Het optreden van Nabela Benaïssa in de
media heeft enorm bijgedragen aan een positievere beeldvorming over de
Marokkaanse gemeenschap in België en het drama van haar familie heeft de
discussie over het migrantenstemrecht een noodzakelijke impuls gegeven. In dat
verband is het hoopgevend dat haar boek een bestseller lijkt te worden: er zijn al
tienduizenden exemplaren van over de toonbank gegaan naar kopers die
afkomstig zijn uit alle Belgische gemeenschappen.
De politici en de rechterlijke macht kregen in 1996-1997 de wind behoorlijk
van voren. De zaak Dutroux bracht immers een star immobilisme en een
verstikkende kastenmentaliteit aan de oppervlakte. De crisis was voor socioloog
Luc Huyse de aanleiding om een selectie opinierende stukken van de afgelopen
25 jaar (verschenen in onder meer Knack en De Morgen) te bundelen in De
lange weg naar Neufchateau (Van Halewyck, Leuven 1996). Het verhaalt drie
decennia kijken vanaf de zijlijn naar politiek en justitie in België. Van dezelfde
auteur is ook De mensen van het recht (Van Halewyck, Leuven 1997). Samen
met Hilde Sabbe maakt Huyse hier een dwarsdoorsnede van het Belgische
rechtssysteem en zijn vertegenwoordigers. In Het spaghetti-arrest. Recht en
democratie (Hadewijch/Houtekiet, 1997) analyseert Fernand Tanghe de reactie
van juristen, intellectuelen en `het gewone volk' op het arrest van het Hof van
Cassatie waardoor onderzoeksrechter Connerotte werd gewraakt. Vooral de
laatste groep getuigde volgens de auteur van een enorm engagement en
juridische creativiteit. De manier waarop de regering en de politici het Dutrouxdrama proberen te verwerken en staande tussen de brokstukken moeizaam op
zoek gaan naar een nieuwe politieke cultuur is het onderwerp van Het orkest
van de Wetstraat (Van Halewyck, Leuven 1997), van De Morgen-journalist
Filip Rogiers. Meer beschouwend van aard is Omtrent de zaak Dutroux.
Kritische reflecties (VUB-Press, 1997). Het bevat de neerslag, samengesteld
door Chris Eliaerts, van een colloquium dat eind 1996 aan de Vrije Universiteit
Brussel werd gehouden: enkele hoogleraren en De Morgen-journalist Walter De
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Bock leveren commentaar op diverse aspecten van de zaak.
Op de plotselinge boom van zogeheten nee-boekjes, werkjes die erop gericht
zijn de weerbaarheid bij kinderen te vergroten, zal ik hier niet ingaan. Liever wil
ik even stilstaan bij twee boeken die over andere schandalen dan pedofilieaffaires handelen en waarvan de titels veelzeggend zijn. Journalist Jan Willems
beschrijft in De Luikse rattenkoning. De moord op André Cools en andere
stichtende verhalen (Van Reemst, Antwerpen 1997) hoe de aanslag op de
politicus verklaard kan worden tegen een achtergrond van belangenvermenging,
machtsconcentratie en interne partijtwisten. André Cools was immers de
peetvader van een uitgebreid socialistisch netwerk in de Luikse regio, met als
harde kern een aantal economische en financiële instellingen. Cools zou volgens de auteur - zowel aanstichter als slachtoffer zijn geweest van dat
politieke wespennest. Nog hallucinanter is het boek van André Rogge, Het
riool van België. De waarheid achter de affaires (Kritak Antwerpen/Arena
Amsterdam, 1996 - vertaling uit het Frans). Rogge was inbreker, bajesklant,
tipgever van de politie, infiltrant in misdaadorganisaties en komt tegenwoordig
als privé-detective aan de kost. Hij zet in zijn boek een aantal recente duistere
zaken in België op een overzichtelijke manier uiteen. Hij geeft daarbij insideinformatie en legt vooral de nadruk op de oorlog tussen bepaalde politiediensten,
op de mogelijke verbanden tussen extreem-rechts en de politie en op de
mogelijke overeenkomsten tussen de politieke, de financiële, de justitiële en de
journalistieke wereld om de georganiseerde misdaad te beschermen. Zo is hij er
heilig van overtuigd dat de kinderverdwijningen het werk zijn van goed
georganiseerde benden die opereren met vertakkingen in de prostitutie en de
pornobusiness, onder de bescherming van de rechterlijke macht. Rogge komt
uit zijn boek echter niet alleen als een gedreven speurder naar voren maar ook
als een zeer gewiekst manipulator, en dat geeft de lezer alle redenen om op zijn
hoede te zijn.
Op weg naar een beter België?
Naar aanleiding van de talrijke Belgische schandalen zijn er in de buitenlandse
pers vaak vernietigende commentaren verschenen. Daardoor kan extra muros
de indruk ontstaan dat België helemaal corrupt is. Gelukkig heeft (onder andere)
de manier waarop de parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak Dutroux
haar werk heeft gedaan - grondig, streng en onafhankelijk -bewezen dat er nog
mensen en instellingen zijn die correct functioneren. Het land is dus niet volledig
rot. Wel vertoont het Belgische systeem uitwassen, die zo spoedig mogelijk,
samen met de oorzaken ervan, uitgebannen dienen te worden. Yves Desmet,
hoofredacteur van de krant De Morgen, schrijft daarover in `Schone handen':
"(...) de samenleving (heeft ingezien) dat er iets fundamenteel fout (zit) met het
Belgische justitieapparaat. Meer dan anderhalve eeuw bleven de Belgische
rechters in hun zware, klassieke justitiepaleizen zitten, terwijl ze daarbij meer en
meer het contact met de realiteit verloren. De samenleving veranderde, de
rechtbanken bleven vasthouden aan hun verouderde principes. De politieke
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wereld kapselde daarbij de rechterlijke macht in. Wat een onaf hankeyke en
noodzakelijke pijler moest zijn onder de democratische rechtsstaat, vermolmde
door de jaren tot een zwak geworden houten staketsel. De politisering van het
gerecht maakte de magistratuur tot slaafse volgelingen van de politiek. Wie het
waagde zich binnen zijn werkgebied onafhankelijk op te stellen en niet het
woord te spreken van zijn politieke broodheren, werd gefnuikt in zijn carrière.
Op die manier kwamen middelmatigheid en lethargie bovendrijven. Nu dat
staketsel op zijn fundamenten begint te kraken, dreigt de hele samenleving mee
te kapseizen. De gruweldaden van Marc Dutroux en consorten hebben de
samenleving meedogenloos geconfronteerd met de uitwassen van dit systeem.
Alleen de wetgevende en de uitvoerende macht - politici dus - hebben de
mogelijkheid om België op een nieuw en beter spoor te zetten, onder andere
door de uitvoering van de aanbevelingen in het verslag van de commissieDutroux. Deze kans - waarvan velen zeggen dat het wel eens de laatste zou
kunnen zijn - mogen ze niet voorbij laten gaan. Een mentaliteitsverandering in
het politieke bedrijf, ingrijpende gezondmakende hervormingen en een
revitalisering van het gerecht (wat ook extra middelen en personeel impliceert)
zijn de enige manier om het statuut van België als democratische rechtsstaat te
garanderen en om bij de bevolking weer een gevoel van vertrouwen in haar
instellingen te laten groeien.
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Indië met en zonder voetnoot
H.J. Boukema

(Driebergen)

Net zoals de Indisch-Nederlandse letterkunde deel is van de Nederlandse
letterkunde, is de geschiedenis van Nederlands-Indië deel van de Nederlandse.
Althans, zo kun je het zien. En als je literatuur wilt genieten kan enige kennis van
de achterliggende cultuur en geschiedenis geen kwaad. Maar welke boeken kun
je studenten aanbevelen die willen weten in welke (cultuur-)historische context ze
Haafner, Multatuli, Couperus en Alberts moeten plaatsen? Ik loop enkele de
laatste tijd verschenen boeken met u door.

Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie is de ondertitel die
H.W. van den Doel meegaf aan zijn boek Het Rijk van Insulinde (Amsterdam:
Prometheus 1996, 345 p., geill., ISBN 90-5333-374-6, f. 49,90). Het geeft
een overzicht van de geschiedenis van Nederlands-Indië (en dus niet van Indonesië)
vanaf het einde van de VOC omstreeks 1800 tot de Japanse invasie in 1942,
mede op basis van `een stroom belangwekkende publicaties' uit de afgelopen
decennia. Het is blijkens de inleiding een voor `het grotere lezerspubliek'
bestemd werk en dat oogmerk heeft zijn sporen nagelaten: het boek is in vlotte
stijl geschreven, bevat geen voetnoten en is, van fraaie illustraties voorzien, op
glad papier op vrijwel vierkant formaat uitgegeven. Dat gladde papier is goed
voor de plaatjes maar belemmert door zijn geglim het lezen. In plaats van
voetnoten heeft Van den Doel achterin naast een alfabetische bibliografie, per
hoofdstuk ook een analytische literatuuropgave opgenomen waarin hij zijn
bronnen noemt en beschrijft en zijn citaten verantwoordt - zij het zonder opgave
van de betreffende pagina's. Hoewel het dus allemaal met enige moeite wel
terug te vinden zal zijn, zouden die verwijzingen van mij wat exacter en
explicieter mogen zijn. Zo schrijft Van den Doel dat Soeharto onder druk van
onder anderen Jan Pronk duizenden politieke gevangenen vrijliet en vervolgt
dan: "De Indonesische president nam zich echter tevens voor om zich, wanneer
de tijd daarvoor rijp zou zijn, op Pronk te wreken" (p. 300). Een bewijsplaats
voor die uitspraak heb ik niet kunnen vinden.
De auteur heeft zijn stof chronologisch in tien hoofdstukken met titels als `De
ethische roeping', `De koloniale samenleving' en `De Indonesische revolutie'
overzichtelijk ingedeeld en ze alle van een toepasselijk fragment uit een literaire
bron voorzien.
Geschiedenis is geen waardevrije wetenschap, dat weet Van den Doel
natuurlijk ook wel, maar hij streeft naar objectiviteit, althans naar evenwicht. In
een epiloog formuleert de Leidse historicus zijn standpunt tegenover dat van de
Amsterdamse socioloog Jan Breman als volgt: "Het ontdekken en analyseren
van misstanden en schandalen uit het koloniale verleden is uitstekend, het
vervolgens gebruiken van het gevondene om een algemeen beeld van het
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kolonialisme te schetsen, misleidend. Het doet geen recht aan de bedoelde en
vaak ook onbedoelde positieve effecten van het bestuur van Europese landen
over delen van de buiten-Europese wereld" (p. 303). Van den Doel concludeert
ook: "Indonesië onder president Soeharto is verder evenzeer een politiestaat als
Nederlands-Indië onder gouverneur-generaal De Jonge" (p. 302) - en met die
conclusie zal ook Breman het wel eens zijn.
Al met al vind ik het een waardevol boek dat binnen het bestek van een 300
bladzijden een helder overzicht geeft van anderhalve eeuw Nederlands-Indië.
Zeer bruikbaar voor buitenlandse studenten Nederlands.
Dat laatste kan niet gezegd worden van Van den Doels eerder verschenen
dissertatie De stille macht, dat de geschiedenis beschrijft van Het Europese
binnenlands bestuur op Java en Madoera,1808-1942 zoals de ondertitel luidt
(Amsterdam: Bert Bakker 1994, 578 p., geill., ISBN 90-351-1405-1, f 69,90)
want daarvoor is het toch te specialistisch. In tegenstelling tot Het Rijk van
Insulinde is deze studie mede op archiefonderzoek gebaseerd en van honderden
noten voorzien. Voor studenten wel de moeite waard lijkt me Van den Doels
visie op de affaire Lebak die zoals hij aannemelijk maakt, het gevolg was van de
"volstrekt dubbelzinnige, want quasi-feodale en tevens ambtelijke positie" van de
regent: "Indien er geen zaak Lebak was geweest, dan was er wel elders een in de
verlichte traditie (...) staande Nederlandse bestuursambtenaar in conflict gekomen
met een regent (...)" (p. 76). Van den Doel kiest in het conflict de kant van
Douwes Dekker en merkt tussen haakjes op "dat zowel toen als vandaag, vooral
conservatieven een beroep doen op `oosterse' waarden en normen, vaak met
het doel allerlei misstanden te rechtvaardigen" (ibidem).
Ook in dit boek zet Van den Doel zich af tegen Breman. Hij heeft het niet
geschreven, schrijft hij, "om — zoals Jan Breman over Wesselings geschriften
heeft gezegd — het Nederlandse koloniale verleden te `fatsoeneren'" maar heeft
geprobeerd "zo onbevangen mogelijk een belangrijk aspect van de geschiedenis
van Nederlands-Indië te beschrijven en te analyseren" (p.11). Wat mij betreft is
hij daarin geslaagd.
Behalve een uitgebreid notenapparaat, registers en een verklarende lijst
Indonesische woorden bevat het proefschrift ook een opsomming van de
ministers van koloniën, gouverneurs-generaal en directeuren Binnenlands Bestuur.
Ik pik er tot slot nog één interessant detail uit. Bij de soevereiniteitsoverdracht
van Brits-Indië bestond 54,3 % van de Brits-Indische bestuursdienst uit Indiërs
(p. 461), maar ook in 1942 was de aanstelling van `inlanders' bij het Europese
binnenlands bestuur in Nederlands-Indië nog steeds `ongewenst' zoals minister
Idenburg in 1905 had laten weten (p. 189).
Legde Van den Doel de geschiedenis van het BB vast, zijn promotor, C. Fasseur,
had voordien al hun opleiding in beeld gebracht in zijn studie De Indologen:
ambtenaren voor de Oost. 1825-1950 (Amsterdam, Bert Bakker 1993, 552
p. geill., ISBN 90-351- 1275-X, f. 49,90). Anders dan het onderwerp misschien
zou doen vermoeden is dit een boek dat je met rooie oortjes leest. Dat komt
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vooral doordat Fasseur zo goed kan vertellen en oog heeft voor het absurde dat
hij in deze geschiedenis in ruime mate heeft aangetroffen. Zo wist de gemeente
Delft in 1843 de eerste opleiding voor Indische ambtenaren binnen te halen
omdat het de rijksoverheid geen cent kostte zoals de Minister van Binnenlandse
Zaken `met enige trots' in de Tweede Kamer verklaarde: de gebouwen stonden
toch leeg, de directeur kreeg een gratis dienstwoning van de gemeente, de
bibliotheek kwam van het opgeheven atheneum in Franeker enzovoort. De
opleiding was toen overigens geen hoger onderwijs maar, in feite tweejarig,
beroepsonderwijs. Dat vond men echter geen bezwaar. Integendeel: "Juist het
praktische onderwijs in verschillende technische vakken, van bouwkunde tot
boekhouden, zou de aanstaande Indische bestuursambtenaar van pas kunnen
komen", schrijft Fasseur en hij voegt er ironisch aan toe:"Hoe had de jonge
controleur op Sumatra's westkust Douwes Dekker niet zijn voordeel kunnen
doen met enige boekhoudkundige kennis bij het opmaken van zijn nu nimmer
kloppende kasrekeningen!" (p. 102). Deze wist slechts tot de hogere rangen van
de bestuursdienst door te dringen door in 1848 in Indië het zg. radikaal te
behalen, een examen waarvoor deze kennis blijkbaar niet vereist werd.
Fasseur behandelt dus, onder meer op basis van archiefonderzoek, de
opleiding van Nederlanders voor het Nederlandse koloniale bestuur over Indonesië,
ook wel het Europees Binnenlands Bestuur of het BB genoemd. Voor `inlanders' was daarin zoals we al gezien hebben, geen plaats, die konden hoogstens
terecht in de inheemse bestuurslaag. Fasseur behandelt dit alles helder,
overzichtelijk en con brio. De stof is verdeeld over vier hoofdstukken die via
onderafdelingen weer in paragrafen met fraaie titels als `Delft belegerd en
ontzet', 'Loudon als loods' en `De val van Leiden' is ondergebracht. Ook dit
boek bevat een uitgebreid notenapparaat, alsmede bibliografie en personenregister.
Wie zich interesseert voor het Nederlandse bestuurssysteem in Indië en de
ideologieën die daaraan ten grondslag hebben gelegen, zal dit boek met plezier
lezen. Voor de meeste studenten is het te specialistisch.
Hetzelfde geldt voor De laatste eeuw van Indië (Amsterdam: Bert Bakker
1994, 370 p., gel'. , ISBN 90-35 1-1351-9, f 19,50) van de Rotterdamse
socioloog J.A.A. van Doorn. Wat was Indië eigenlijk vraagt hij zich af en geeft
als antwoord: een koloniaal project. In zijn boek illustreert hij deze stelling met
een tiental opstellen die merendeels eerder verschenen zijn. In dit boek publiceert
hij ze onder hoofdstuktitels als `Indië als koloniale maatschappij', `Natievorming
en Staatsbouw' , `Armoede en sociale politiek' enz. Zijn sociologische aanpak
die niet ingaat op motieven en daden van personen maar "de neerslag ervan
(onderzoekt) in groepsgedrag, organisatie, beleid en politiek" (p. 16) leidt vaak
tot verrassende waarnemingen. Zo brengt de notie `project' met zich mee dat
Indië in principe eindig was en er een bepaald, zij het steeds wisselend, doel mee
werd nagestreefd - laatstelijk `ontvoogding'. Van Doorn signaleert het paternalisme
waarmee dit gebeurde en haalt de Brit Furnivall aan die in 1939 over Indische
ambtenaren en specialisten noteerde: "All these people want to help so much:
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l et me help you', one can almost hear them say', let me show you how to do it,
let me do it for you" (p. 41). Wie moet hier niet denken aan de manier waarop
migranten in Nederland worden bejegend. Kenmerkend voor het projectidee
was ook dat de projectleiders het per se zelf wilden uitvoeren, tot en met hun
laatste project, de Verenigde Staten van Indonesië. Andere stelling: Van Doorn
maakt aannemelijk dat Indië op weg was naar een stelsel "dat staatskapitalistisch
of staatssocialistisch zou mogen heten" (p. 97). Enzovoort. Kortom, het is een
prikkelend, goedgeschreven boek dat nieuw inzicht geeft in De laatste eeuw
van Indië. Notenapparaat en registers zijn achterin het boek bij elkaar gezet.
Een bibliografie ontbreekt.

Meest recente vrucht van dit Indisch wroeten is Holland op zijn breedst van
Martin Bossenbroek (Amsterdam: Bert Bakker 1996, 443 p., geill., ISBN 90351-1695-X, f 59,90) hoewel het meer over Holland gaat dan over Indië: Indië
en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900 luidt de ondertitel.
Bossenbroek verdedigt in dit boek de volgende stelling: "door toedoen van
Indië en Zuid-Af ri ka versterkte Nederland zijn nationale bewustzijn en ver rijkte
het zijn nationale cultuur" (p. 10) en wel tussen 1870 en 1914. In die periode
vielen koloniale conflicten in Nederlands-Indië en Zuid-Afrika en na "Lombok en
Atjeh gaven Magersfontein en Spionkop de de ftige heren én de kleine luyden
van Nederland grote gevoelens. Opgenomen in de vaart der volken, Holland
ijlde een woordje mee" (p. 351). Die "grote gevoelens", die bij voorbeeld
manifest werden bij de rondreis van Van Heutsz en het bezoek van Paul Kruger,
verdwenen wel weer gauw maar hun effect op de natievorming was, zo toont de
schrijver aan, onmiskenbaar. Bossenbroek behandelt zijn onderwerp thematisch
en beschrijft de invloed van "kolonie en droomkolonie" in hoofdstukken over
krijgsmacht, wetenschap, bedrijfsleven, zending, kunst en politiek. In een tweede
deel komt die invloed op overheden, verenigingen, instellingen, media en
evenementen aan de orde. De auteur heeft die twee delen voorzien van de
cadeauverpakkingen tijd, plaats en handeling en dat is mij net iets te mooi.
Achterin vinden we notenapparaat, bibliografie en registers.
Het boek geeft, ook door de goedgekozen illustraties, een fraai beeld van de
eeuwwisseling in Nederland met interessante informatie over de rol van Emma
en Wilhelmina, de invoering van het repeteergeweer en de oprichting van de
marechaussee (een soort commandotroepen) in Indië, de stichting van het
Koloniaal Instituut en zo meer. Wie dacht dat Nederland in die tijd niet nationalistisch, laat staan imperialistisch was, moet dit boek maar gauw lezen.
Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962 (Leiden: KITLV 1996, viii
+ 658 p., geill., ISBN 90-6718-093-9, f 80) is ook geschiedschrijving maar van
andere aard dan de eerdergenoemde werken. In deze bundel, onder redactie
van Pim Schoorl, zijn 25 verhalen bijeengebracht van zeventien oudbestuursambtenaren over hun ervaringen in de kolonie. Je kunt ze beschouwen
ais het vervolg op de bundel Besturen overzee die in 1977 onder redactie van
S.L. van der Wal verscheen en herinneringen beva tte van oud-ambtenaren bij
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het BB in geheel Nederlands-Indië. Over Nieuw-Guinea was er toen één bijdrage
en wel van de laatste gouverneur van dat gebied, Van Baal. In deze nieuwste (en
laatste) bundel moest het, aldus het verzoek aan de schrijvers, om "persoonlijke
belevenissen" gaan (p. 2) en niet om herschreven Memories van Overgave. Te
beleven valt er in deze verhalen over Ontwikkelingswerk in een periode van
politieke onrust zoals de ondertitel luidt, genoeg, al kunnen sommige auteurs
het niet laten hun bijdragen te voorzien van voetnoten en bibliografie. Carel
Schneider, beter bekend onder zijn schrijversnaam F. Springer, doet dit natuurlijk
niet. Zijn stuk, `Controleur Baliem (maart 1960-februari 1962). Enige impressies',
is van belang voor de feitelijke achtergrond van Springers Nieuw-Guineaverhalen in Bericht uit Hollandia, Schimmen rond de Parula, De gladde paal
van macht en Zaken overzee. Bijvoorbeeld de volgende plaatsbeschrijving.
"De bestuurspost Wamena, gelegen aan de traag stromende Baliemrivier, omvatte
in maart 1960 een viertal woningen, een politiebarak, een centrale keuken,
enige opslagplaatsen, een polikliniekje, een radiohut en nog wat onduidelijke
bouwsels. Het geheel wekte bij eerste aanblik associaties aan een nederzetting
van Drentse turfstekers rond de laatste eeuwwisseling" (p. 119).
Onder zijn schrijversnaam leverde de auteur als tweede bijdrage het dagboek dat
hij bijhield tijdens een reis naar zijn vroegere bestuurspost in 1990. `Een
weerzien' is een ontroerend verhaal waaruit blijkt hoeveel Nieuw-Guinea voor
Springer betekent. Zo noteert hij op 27 september:
"Nog in bed (een matras in het rondhuis met grasdak) mik ik al pittige rook van
bladsigaren. De eerste bezoekers mompelen voor de deur. Janusak Kepu met
zoon en verdere familieleden. Wij houden elkaar lang omklemd" (p. 593).
De andere bijdragen zijn vaak boeiend, maar voor de niet speciaal in Indonesië
geïnteresseerde student Nederlands in den vreemde niet direct van belang.
Ten slotte twee publicaties waar de Indische letterkunde befaamd om is: egodocumenten. Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901 (Baarn:
Ambo 1996, 391 p., ISBN 90-263-1365-9, f 49,50) bevat een keuze (ongeveer
40 %) uit de brieven die D.H. de Vries in die jaren vanuit Menado (en dus niet
vanuit de Molukken) schreef aan zijn moeder. Die keuze wordt door de editeur,
Ruard Wallis de Vries, achterkleinzoon van de auteur, niet verantwoord en de
wijze van uitgeven al evenmin. Tegenbrieven, waarvan er een dertig zijn, werden
niet opgenomen. Registers ontbreken geheel, woordverklaringen en zakencommentaar grotendeels. Kortom: editietechnisch is het een puinhoop. Toch is
het boek interessant doordat het een beeld geeft van de weinig politiek-correcte
opvattingen van deze (brave) koloniale pionier en zijn kring. Vooral Duitsers (p.
44) en `inlanders' (p. 25) moeten het bij de toen twintigjarige koopman ontgelden,
terwijl de beruchte Bas Veth wordt getypeerd als "een fijnbesnaard, idealistisch
man" (p. 58).
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Een modeluitgave daarentegen is Op reis met de VOC. De openhartige
dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel, verzorgd door M.L.
Barend-van Haeften (Zutphen: Walburg Pers 1996, 179 p., geil., ISBN 906011-958-4, geb. f 49,50). Het is deel 95 van de werken uitgegeven door de
Linschoten-vereniging, een reeks historisch belangrijke Nederlandse reisverslagen.
Dat zijn deze twee ook. Dat van Johanna (22) en Maria Lammens (26) uit 1736
wordt hier voor het eerst gepubliceerd, dat van Johanna (17) en Helena
Swellengrebel (20) uit 1751 was al bekend sinds1931, maar nooit eerder in zijn
geheel uitgegeven. De Vlissinger zusjes Lammens reisden met hun broer mee
naar de Oost, mogelijk om daar een man te vinden. Dat lukte weliswaar, maar
binnen het jaar waren beiden er gestorven. In hun reisverslag beschrijven ze
uiterst leesbaar en geestig de dagelijkse belevenissen van passagiers aan boord,
waarbij het nuttigen van de maaltijden zelden wordt overgeslagen. Als ze zich te
goed doen aan een haai schrijft een van hen: "vinden in de ingewanden ook wel
stucken van menschen welk nadenken onder het eeten de smaak wel wat
beneemt" (p. 76). Het enige leesteken dat ze gebruiken is de komma maar dat
hindert het leesgemak. nauwelijks. Het dagboek van de dochters van de Kaapse
gouverneur Swellengrebel, op reis van de Kaap naar de republiek, vind ik wat
vlakker maar samen met dat van de zusjes Lammens geeft het een goede indruk
van het leven aan boord van Oost-Indiëvaarders in de 18de eeuw. Na drieënhalve
maand "op knijen en elleboogen" gekropen te hebben zagen de dames Lammens
eindelijk "het Drobben eijland sijnde twee of drie mijlen van de Caap geleegen,
alwaer de bandijten op werden geset" (p. 92): toen moesten ze nog tweeënhalve
maand wachten voordat ze in Batavia de leden konden strekken! In deze
teksteditie zijn enkele correcties aangebracht die echter in de noten worden
verantwoord; woord- en zakencommentaar is in voetnoten ondergebracht.
Voorts bevat de uitgave een verantwoording, een samenvatting in het Engels,
een lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur, stamreeksen van de dames
Lammens en Swellengrebel, een index van persoons- en scheepsnamen en
zaken, en een uitvoerige inleiding. En illustraties. Een prachtig boek.
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Woordenlijst der Nederlandse Taal. Den Haag: Sdu 1050 blz. f 39,90. ISBN
90-7556-601-8 J. van Son & C.F.K. Verheul (1996). Spellingwijzer. Auctor:
Baarn. 287 blz. f 29,90. ISBN 90-71844-76-5.
J. Verhoeven (1996) Spelbreker. CD-Rom. Standaard Uitgeverij. 1750 fr.
Taaltalent. (1996) CD-Rom. Kapelle-op-den-Bosch: Area productions.
1850 fr.
Tien voor taal (1996) CD-Rom. Brussel MediaMix.
Elektronisch Groene Boekje (1996) diskette of CD-Rom. Den Haag: Sdu.
Ach, we zijn zo volgzaam. De chaotische, afschrikwekkende, liefdeloze spellingswijziging van het Nederlands is onderhand morrend geaccepteerd. "Op het
gezag van die paar minkukels die zelf niet in staat zijn één mooie Nederlandse
volzin te schrijven, kneusjes met hersenbeschadiging die je niet zou toestaan zich
met enig aspect van je privé-leven te bemoeien; maar het gaat niet over onze
taal of met abjecte gehoorzaamheid neemt iedereen in Nederland al die stuitende
non-woorden over", schrijft Rudy Kousbroek in NCR Handelsblad.
Voorbij de heisa, terug naar de orde van de dag dus. Was het maar zo
eenvoudig. Het volstaat niet een spellinghervórming te accepteren, je moet ze
ook nog leren. Moeizaam schakelen we met zijn allen over op de `nieuwe
spelling', daarbij geholpen door de spellingchecker in onze tekstverwerker en
door een overaanbod aan elektronische en andere spellingwijzers, spelletjes en
oefenpakketten. In het bestek van een NEM-bespreking is het onmogelijk deze
overvloed uitgebreid te bespreken. Wie daarin geïnteresseerd is, verwijzen wij
graag naar het praktische boekje van de Luikse universiteit De nieuwe spelling
van het Nederlands en de Franstalige spreker. Anders dan de jeremiades en
de schotschriften die waarschijnlijk obligaat met elke spellingverandering gepaard
gaan, doet deze nieuwe gids een poging om de overstap kritisch te begeleiden.
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Bijzonder nuttig in dit bundeltje vond ik het artikel van Hiligsmann `De nieuwe
spellingregels eenvoudig uitgelegd' en het `Kritisch overzicht van nieuwe
spellingboeken en elektronische spellinghulpmiddelen' van Guy Janssens. Voor
docenten neerlandistiek extra muros is dit een erg handzaam boekje.
Toch zou het een beetje te gemakkelijk zijn er mij op deze manier van af te
maken. Daarom zal ik pogen een gestructureerd zoekpad uit te tekenen voor de
docenten die in het aanbod dat ons nu overspoelt hun weg zoeken. Ik zal daarbij
in de eerste plaats een onderscheid maken tussen de elektronische en de
gedrukte hulpmiddelen.
Elektronisch is de grootste hulp natuurlijk de spellingchecker. Daar heb je
twee soorten in; de automatische en de raadpleegbare. De automatische
spellingchecker voert een permanente controle uit op wat je met je tekstverwerker
schrijft en onderstreept - in het rood in de nieuwe versie van Word 0.7! - wat
niet klopt met de nieuwe spellingregels. Wie nog niet over de 7.0 versie van
Word perfect of MS-Word beschikt, kan in zijn tekstverwerker (WP5.1 en hoger
en MS-Word 2.0 en hoger) de door Novell Linguistics Development ontwikkelde
De nieuwe Spellingchecker installeren, waarmee zo'n 300.000 woorden
automatisch gecontroleerd worden.
Het officiële Groene Boekje bestaat ook in een elektronische versie, maar dit
Elektronische Groene Boekje (EGB) kan alleen geraadpleegd worden in de
tekstverwerker; het voert nog geen automatische controle uit. Leuk aan dit EGB
is dat er ook wat linguistische zoekmogelijkheden in zitten (bv. geef me eens alle
woorden op -ering en -atie) en dat er een (niet helemaal foutloos) oefenpakketje
bijgeleverd is.
Behalve de spellingcheckers zijn er natuurlijk de elektronische spellingspelletjes
en spellingspakketten waarmee je ludiek of didactisch de nieuwe spelling kan
leren. Bloedserieus is bijvoorbeeld Spelbreker van J. Verhoeven dat 5.000
invuloefeningen, meerkeuzevragen en dictees bevat. Veel plezieriger vond ikzelf
Taaltalent of Tien voor Taal, die misschien wat minder systematisch de spelling
aanpakken, maar die veel gevarieerder taalspelletjes bevatten met onder meer
een onderdeel spelling.
Niet iedereen is weg van de elektronische taalinstructeur. Sommigen onder
ons verkiezen nog steeds het vertrouwde boek. Ook in deze vorm is er
spellingadvies te kust en te keur. Een zoekpad lijkt ook hier aangewezen. Wat
wilt u: een spellinggids, een spellingids met commentaar of een oefenboek? Het
is er allemaal.
De officiële spellinggids is natuurlijk het `groene boekje', de nieuwe
Woordenlijst Nederlandse Taal. Over deze misser van formaat is al zoveel
slechts geschreven dat ik er niets meer aan toe te voegen heb. Toch zullen we
het ermee moeten doen, vrees ik.
Het meest gedegen boek voor de buitenlandse docent - dat spellinggids en
oefenopdrachten verenigt - is de Spellingwijzer van J. van Son en C.F.K.
Verheul. Enige taalkundige kennis is weliswaar nuttig, maar deze uitvoerige
handleiding richt zich toch op een breed publiek en besteedt heel systematisch
aandacht aan alle spelregels en niet alleen aan de nieuwe. Goedkoper en
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beperkter is het boekje Roze(n)geur en mane(n)schijn van Wim Daniëls dat
alleen toelichting geeft bij de nieuwe spelling en dat geen oefenopdrachten
bevat. Vergelijkbaar daarmee is het wat uitgebreidere boekje van Ludo Permentier,
de journalist die voor de krant De Standaard de spellingperikelen van nabij
begeleid heeft. In De Standaard der Spelling geeft hij in elf hoofdstukjes een
gezellige cursus nieuwe spelling voor een breed publiek. Bijzonder handig in
deze gids zijn de vele lijstjes en het uitgebreide register. Maar ook hier ontbreekt
een oefendeeltje. Een heel raar spellinggidsje vind ik Prisma foutloos spellen
van Felix van de Laar, de auteur die samen met de reeds genoemde Wim Daniëls
een zware aanval op de nieuwe spelling heeft uitgevoerd in het boek Spellingchaos
(1996), maar nu wel een taalprismaatje volgens de nieuwe spellingregels op de
markt gooit. Zijn gids is opgebouwd volgens het bekende `schrijf niet-schrijf wel'
principe: een heel boekje lang fout gespelde woorden links en de goed gespelde
equivalenten rechts, met tussendoor kadertjes waarin specifieke problemen
apart behandeld worden. Een erg naar boekje. Veel leuker en nuttiger vond ik
het oefenboekje van het Didactisch Bureau Stichting IVIO Over apenootjes en
bokkenpootjes dat in nauwelijks vijftig pagina's de belangrijkste nieuwe
spellingsregels verduidelijkt en er ook nog eens wat praktische oefeningen
bovenop gooit. Echt leuk heb ik geen van deze spellinggidsen gevonden, maar
misschien is dat omdat ik die hele nieuwe spelling zo onnodig vind. Mag ik
daarom daarbij aansluitend dit overzichtje eindigen zoals ik het begonnen was,
met een citaat van een schrijver? Nicolaas Matsier in NRC Handelsblad
Weekeditie voor het buitenland van 19 november 1996: "Conservatisme op
het gebied van de spelling houdt het verleden toegankelijk - zonder enig speciaal
ongemak voor wie nu schrijft of schrijven leert. Nog nooit daarentegen is enige
bevolkingsgroep plotseling beter gaan spellen na een spellingshervorming. Zo
zit dat."

Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
Frans Claes, Peter Bakema A Bibliograhy of Dutch Dictionaries. 377 p. Max
Niemeyer Verlag. Tubingen 1995, f 245. Frans Claes Verschueren Groot
Geïllustreerd Woordenboek. Standaard uitgeverij. Antwerpen 1996
Frans Claes is geen onbekende op het gebied van de lexicografie. Hij is wellicht
de best geïnformeerde lexicograaf in het hele Nederlandse taalgebied. Maar
bovendien is hij ook een technisch bijzonder vaardig woordenboekschrijver.
`Pater Claes' zoals hij in Vlaanderen bekendstaat, is één van de jezuïeten die
de lexicografische traditie groot gemaakt hebben. In Vlaanderen was het
lexicografisch bedrijf altijd een zaak van priesters, net zoals het in Nederland een
zaak van onderwijzers was (Van Dale, Kramers, Koenen). Het eerste Vlaamse
woordenboek was al van de hand van een rooms-katholiek priester, de Gentse
kanunnik Jozef Bal. Zijn Verklarend Woordenboek met platen voor België en
Nederland (1893) was weliswaar geen schitterend werk, maar het stond als
tegenhanger van de Petit Larousse model voor de latere Verschueren die door
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de jezuïet Jozef Maria Augustinus Verschueren (1889-1965) in het licht gegeven
werd en die nu in een moderne bewerking en aangepast aan de nieuwe spelling
door de jezuiet Frans Claes als Groot geillustreerd woordenboek voor de
Standaard Uitgeverij is bezorgd. Op de verdiensten van dit encyclopedisch
woordenboek zal ik hier niet dieper ingaan. In een vorig nummer van NEM heb
ik uitvoerig aangegeven waarom dit boek zo bijzonder geschikt is voor
anderstaligen die Nederlands leren, meer dan de Hedendaagse Van Dale die qua
woordenbestand zowat de evenknie is. Kort samengevat komt het erop neer
dat de Verschueren heel veel functionele illustraties biedt, simpele en duidelijke
woordverklaringen geeft en bijzonder pregnante encyclopedische en culturele
informatie bevat. Dat de nieuwe versie in de nieuwe spelling er nu is, kan de
neerlandicus extra muros alleen maar verheugen.
Frans Claes heeft echter meer bezorgd dan alleen maar een encyclopedisch
woordenboek, hij is ook de bewerker van dat andere jezuïetenwerk Het Juiste
Woord. Dit betekeniswoordenboek en synoniemenwoordenboek was aanvankelijk
een Nederlandse bewerking van het beroemde Roget's Thesaurus. In dat
betekeniswoordenboek, dat voor het eerst bezorgd werd door de jezuiet Louis
Brouwers, zijn de woorden geordend naar betekenis, dat wil zeggen dat alles
wat maar enigszins synoniem is bij elkaar komt te staan. Die betekenissen zijn
dan gesystematiseerd in een logische ordening die ook het onderliggende
stramien uitmaakt van Peter Mark Roget's Thesaurus, waarvan het eerste
exemplaar al in 1852 in Londen verscheen. Frans Claes heeft het boek van
Brouwers volledig gemoderniseerd tot een erg bruikbaar systematisch
synoniemenwoordenboek. Vooral buitenlandse studenten op gevorderd niveau
kunnen er hun voordeel mee doen als ze werkstukken moeten schrijven in het
Nederlands.
Het Juiste Woord en de nieuwe Verschueren zijn twee praktische
lexicografische prestaties van Frans Claes, die daarnaast ook als theoretisch
lexicograaf bijzonder verdienstelijk is. Al in 1978 bezorgde hij de eerste
wetenschappelijke bibliografie van Nederlandse en Vlaamse woordenboeken.
Dat was meteen een standaardwerk. Al zaten er nogal wat tikfouten in en waren
er nogal wat lacunes, het was het enige werk van die omvang en die diepgang.
Nu is er een nieuwe editie van dit standaardwerk verschenen en de nagenoeg
3 000 vermelde woordenboeken van 1978 zijn er nu bijna 5 000 geworden.
Behalve gewone woordenboeken staan er nu ook encyclopedische en biografische
woordenboeken in en is de indeling van de woordenboeken veel verfijnder
geworden. De `nieuwe Claes' is daarmee meteen het nieuwe lexicografische
standaardwerk geworden.
Overigens is deze beschrijvende bibliografie van Nederlandstalige woordenboeken niet het enige wetenschappelijke standaardwerk van Frans Claes. Zijn
studie over De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Planti jn
(1970) en zijn talrijke historische lexicografische studies getuigen van zijn brede
belangstelling en zijn onverdroten ijver.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
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Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama in Nederland
en Vlaanderen. Hoofdredactie: R.L.Erenstein. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996. 915 blz., f 139,50. ISBN 90-5356-112-9.
De samenstelling van dit boek is gesubsidieerd door het Ministerie van OCW,
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Taalunie en het Prins Bernhard
Fonds. De uitgeverij heeft er een prachtig boek van gemaakt: gebonden in
donkerrood linnen met gouden letters, en voorzien van talrijke illustraties in
zwart-wit en kleur. Naast oude bekenden zoals een houtsnede uit de Historie
van Lanseloet ende Sandrijn, een foto van Eduard Verkade als Lanseloet in
1914 en Rembrandts tekeningen van personages uit de Gysbreght, zijn er ook
verrassingen, zoals Willem Royaards als Gysbreght in 1912, een affiche voor
een opvoering van Lucifer in 1918 door R.N. Roland Holst en een foto uit
Adam in Ballingschap van 1983. Als het bovenstaande iets weg heeft van de
beschrijving van een heerlijk prentenboek, dan is daar goede reden voor, want
dat is het. Maar er is natuurlijk ook tekst, en die confronteert ons met de meer
problematische kanten van deze theatergeschiedenis, die uitgaat van de stelling
(in het nawoord): "Een geschiedenis kan nooit meer zijn dan een
momentopname."
Het boek hanteert een formule direct ontleend aan het handboek Nederlandse
literatuur, een geschiedenis van 1993, dat gebaseerd was op de stelling "De
geschiedenis bestaat niet," waarmee M.A. Schenkeveld-van der Dussen haar
woord vooraf begon. Volgens dezelfde formule heeft de redactie van dit nieuwe
boek een lijst van evenementen opgesteld, die door specialisten is gebruikt om
"één of meer aspecten van de theatergeschiedenis te belichten." Het is waar dat
elk van de 116 evenementen, zoals "1391-1392. In Dendermonde wordt in de
Paasdagen een Verrijzenisspel gespeeld," gevolgd wordt door een ondertitel:
"Kerkelijk drama in de volkstaal," die meteen de ruimere stof van het artikel
aangeeft. Elk van de beschouwingen, die variëren in lengte van zes tot twaalf
bladzijden, heeft zijn eigen literatuuropgave. In totaal werkten 75 deskundigen
mee aan de tekst, sommige twee, drie of vier keren. Individuele artikelen zijn
vaak zeer interessant. Zo levert "19 Februari 1942. Laatste dag aanmelding
toneelspelers Kultuurkamer. Toneel en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog"
een duidelijk en genuanceerd verhaal over de invoering van de Kultuurkamer en
de reactie daarop van acteurs en gezelschappen. Ook het korte bestaan van de
Joodsche Schouwburg wordt vermeld en de viering van de bevrijding met de
opvoering van Vrij Volk. Na de oorlog werden Nederlandse kunstenaars die
zich bij de Kultuurkamer hadden gemeld "gezuiverd," een proces dat weer zijn
eigen problemen meebracht.
Men kan zich afvragen voor wie dit boek bedoeld is. In de inleiding spreekt
Erenstein de hoop uit dat het een weg zal vinden naar "velen, die belangstellen
[sic] in ons toneel;" in het nawoord zegt hij ook dat de lijnen en lijntjes in dit
boek "vragen om verder onderzoek door individuele onderzoekers of
onderzoekteams, die in monografieen en studies de in dit boek gesignaleerde
thema's en aspecten nader zouden moeten uitwerken." Voor de onderzoeker is
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in dit soort boek een goed register essentieel, en helaas ontbreekt daar wel eens
wat aan. Zo vermeldt het register voor Vanden heilighe sacramente vander
Nyeuwervaert de pagina's 64 en 67 (van het artikel gewijd aan dit stuk), maar
niet pagina 43, waar het in een ander verband genoemd wordt. Tennessee
Williams wordt genoemd op pagina 681 en 705, maar zonder verwijzing naar
Een tramlijn die verlangen heet op 774 en Tramlijn Begeerte op 851.
Betekent dit dat er ook nog iets te vinden kan zijn over Glass menagery? Dat is
niet na te gaan tenzij je weet onder welke titel dat stuk in het Nederlands vertaald
is.
Het is wellicht ondankbaar om van dit prachtige boek dingen te verlangen
die er misschien nooit voor bedoeld waren. Maar al wie werkt met Middelnederlands toneel zit te springen om een handboek als Mieke Smits-Veldts Het
Nederlandse Renaissancetoneel (HES, 1991) en het zou mij niet verbazen als
dit voor andere tijdperken ook zo is.
Anneke Prins (New York)
E.M. Beekman (1996). Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from
the East Indies 1600-1950. Oxford: Clarendon Press. 654 blz. Importeur
Nilsson & Lamm. f 204,40. ISBN 0-19-815883-1.
Troubled Pleasures is geen geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde
voor het Engelse taalgebied zoals de Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys
want die bestaat al: Mirror of the Indies: A History of Dutch Colonial
Literature (Amherst, 1982) werd in de vertaling van Frans van Rosevelt uitgegeven in de reeks 'Library of the Indies'. In deze twaalfdelige serie bracht
Beekman, hoogleraar Germaanse talen aan de Universiteit van Massachusetts
te Amherst, Engelse vertalingen van hoogtepunten uit de Indische bellettrie
onder die hij voorzag van uitgebreide inleidende beschouwingen. Deze beschouwingen vormen de basis van Troubled Pleasures.
Na enkele inleidende hoofdstukken bespreekt Beekman de oude reisjournalen,
en Indisch werk van Rumphius, Valentijn, Junghuhn, Multatuli, Louis Couperus,
Alexander Cohen, Kartini, Du Perron, Beb Vuyk, Maria Dermout, H.J. Friedericy,
Vincent Mahieu, Rob Nieuwenhuys, Willem Walraven en A. Alberts. In een
conclusie typeert hij Jeroen Brouwers als degene die (met De zondvloed) aan
het einde staat van een ontwikkeling: Indië is bij Brouwers een product van de
verbeelding geworden. Na elk hoofdstuk staan de noten en aan het eind van het
boek volgen een bibliografie en een gecombineerd personen- en zakenregister.
Beekman wil met zijn studie niet alleen aantonen dat we hier te maken
hebben met superieure literaire werken, maar beschrijft tevens aan de hand
daarvan structuur en ontwikkeling van de Indisch-Nederlandse letterkunde zoals
hij die ziet: zo beschouwt hij vooral de door hem behandelde `revolutionaire'
schrijvers uit het begin van de 20ste eeuw als de ware nazaten van de 16deeeuwse pioniers. Beekman, comparatist, houdt het voor mogelijk dat deze
structuur en ontwikkeling ook van toepassing is op andere koloniale literaturen.
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Hij doorspekt zijn betoog dan ook met verwijzingen naar andere literaturen,
vooral naar die van de zuidelijke staten van de USA - in zijn opstel over Het land
van herkomst zelfs achtt ien keer als ik goed geteld heb. Ook voor lezers zoals
ik, die in Faulkner c.s. niet goed thuis zijn, is dat frappant: blijkbaar bepaalt de
onderbouw van vergelijkbare omstandigheden (klimaat, plantages, gekleurd
personeel, een groots landschap, afstand tot het culturele centrum e.d.) voor
een deel de bovenbouw van thematiek (twijfel, onvrede, vervreemding,
herinnering, tijd), visie (romantisch, natuuraanbidding) en stijl. Met deze
indrukwekkende en originele studie zet Beekman de Indische belle tt rie op de
kaart van de wereldliteratuur en alleen al om die reden is zijn boek verplichte
lectuur voor docenten Nederlandse literatuur in den vreemde. Niet iedereen zal
het bestuderen van deze teksten gemakkelijk afgaan, want als de auteur de
keuze heeft tussen een frequent woord en zijn ongebruikelijk synoniem, dan
kiest hij het laatste, zo is mijn indruk. Woordenboeken onder handbereik
derhalve! Voor niet-Engelstalige studenten lijkt het boek me ontoegankelijk.
Gelukkig is een Nederlandse vertaling in voorbereiding, bij uitgeverij Prometheus.
In zijn literatuuropgave noemt Beekman de imposante nieuwe teksteditie van
Het land van herkomst van de hand van de hoogleraren Bulhof en Dorleijn niet
want die was toen nog niet verschenen. Dat is jammer want dit is ongetwijfeld
de definitieve uitgave (E. Du Perron, Het land van herkomst. Geannoteerde
uitgave, verzorgd door F. Bulhof en G.J. Dorleijn. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1996. 1079 blz., f 99. ISBN 90-282-0870-4). Als basis kozen de editeurs
de door Du Perron voor de tweede druk gereedgemaakte tekst die zich in het
Letterkundig Museum bevindt en die tijdens zijn leven niet meer is verschenen.
Daarnaast bevat het boek Du Perrons aantekeningen in het zg. Greshoffexemplaar alsmede de belangrijkste varianten, voornamelijk de verschillen met
de eerste druk. In een `verantwoording' bespreken Bulhof en Dorleijn de
verschillende edities en zétten hun wijze van editeren uiteen. Daarnaast bevat
het boek een aantal nooit eerder gepubliceerde foto's uit het familiebezit,
kaarten en stambomen, gedetailleerde aantekeningen bij de tekst (vooral vreemde
woorden, persoonsnamen en historische gebeurtenissen worden toegelicht: het
boek is tenslotte al meer dan 60 jaar oud) en een reeks beschouwingen. Deze
voortreffelijk geschreven en informatieve stukken geven allereerst de historische
en biografische achtergrond: het oude Indië, Brussel in de jaren '20, Parijs in de
jaren '30 en een biografie van Du Perron tot 1935. Ook worden de verschillen
tussen de auteur en het personage Ducroo besproken en de vraag of het boek
nu een roman is of een autobiografie. Daarna volgen hoofdstukken over het
ontstaan van Het land van herkomst, over de receptie (vooral "de meer
doordachte reflectie" van na 1980, voor de oudere receptie wordt verwezen
naar Bulhofs Over het land van herkomst van E. du Perron uit 1980) en over
de tekst zelf: zowel structuur en compositie, de manier van vertellen, de stijl en
de thema's en motieven in Het land van herkomst komen daarbij aan de orde.
Als hoofdthema zien Bulhof en Dorleijn "de strijd tegen de verbrokkeling van de
persoonlijkheid" (p. 1000).
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Deze commentaren hebben het ongenoegen gewekt van Ronald Havenaar
omdat ze blijk zouden geven van "een storende drang tot moraliseren en van bot
onbegrip voor de literaire kwaliteiten van deze roman" (NRC Handelsblad, 21
februari 1997). Havenaar baseert deze kwalificaties op de constatering van de
editeurs dat Ducroo in zijn jonge jaren zowel een seksist als een racist was en
dat het boek slordig geschreven is ("vergeleken met het nu klassiek aandoende
meesterschap van een Johan Huizinga of een Arthur van Schendel, de grote
stilisten uit zijn tijd, vertoont Du Perrons taalgebruik gebreken", p. 988).
Bespreking van Ducroo's seksisme en racisme heeft echter naar mijn idee niet
zozeer iets met "een storende drang tot moraliseren" te maken als wel met het
gegeven dat die eigenaardigheden hedendaagse lezers van de roman nu eenmaal
opvallen (of vindt Havenaar Ducroo's oordeel over het 16-jarige meisje Titih dat
"erg knap voor een inlandse" (p. 76) wordt genoemd soms niet opmerkelijk? Ik
wist niet wat ik las!). En wie de editeuren "onbegrip voor de literaire kwaliteiten
van de roman" verwijt, heeft wel bijzonder weinig oog voor de mateloze
bewondering voor Du Perrons meesterwerk, waarvan vrijwel iedere bladzijde
van hun commentaar getuigt. Lezen blijft moeilijk.

H.J. Boukema (Driebergen)
Op poëtische wijze. Handleiding voor het lezen van poëzie (1996). Ernst van
Alphen, Lizet Duyvendak, Maaike Meijer en Ben Peperkamp. Bussum: Coutinho/
Heerlen: Open Universiteit. 190 blz., geill., f 34,50. ISBN 90-6283-008- 0.
W. Bronzwaer. Lessen in lyriek. Nieuwe Nederlandse poëtica (1993). Nijmegen:
SUN. 240 blz., prijs f 39,50. ISBN 90 6168 381 5.
Alweer enige jaren geleden verscheen het poëticahandboek van Bronzwaer.
In zijn inleiding vergelijkt de auteur zijn werk met onder andere S. Vestdijks De
glanzende kiemcel (1950/1979) en W. Wilminks In de keuken van de muze
(1991). Die vergelijking verdient een nuancering. Vestdijk schreef zijn boek
vanuit het gezichtspunt van de dichter en dit is ook het perspectief van Wilminks
lichtvoetige boekje; Bronzwaer daarentegen heeft een leerboek geschreven dat
de internationale discussie over poëzie bespreekt. En dit doet hij met veel inzet
en overtuigingskracht. Zo is onder meer de wijze waarop hij het theoretisch
kader voor poëzieanalyse van R. Jakobson schetst, verhelderend en de uitwerking
van diens theorie vanuit het sonnet van P. C. Hooft `Gezwinde Grijsaard...' (p.
32-50) inspirerend, in die zin dat lezers de schoonheid van het gedicht en het
talig vermogen van de dichter in hoge mate en `op technische wijze' zullen
kunnen ervaren.
Bronzwaer heeft ook een moeilijk boek geschreven. De uiteenzettingen
vergen veel hersenwerk en zullen theoretisch ongeschoolde poëzielezers kunnen
afschrikken. Daarbij ontkomt de auteur niet aan een zeker essentialisme; zo
spreekt hij van het "wezen van poëzie" (p. 14) en stelt hij overdrachtelijk
taalgebruik tegenover de strekking als datgene `wat eigenlijk is bedoeld' (p. 157).
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Merkwaardig is zijn gepersonifieerde voorstelling van de poëzie als een vrouw in
de woorden: "Geen wonder dat zij [de poëzie), vanaf Plato, steeds weer is
verboden; geen wonder ook, dat zij zelf dit verbod steeds weer heeft opgeheven."
(p. 31)
Er mag gesteld worden dat Bronzwaers Lessen in lyriek een belangrijke
studie is op het terrein van de poëtica: het zal discussies in dit vakgebied
stimuleren. Een beginnende poëzielezer zal echter ook behoefte hebben aan
een meer op de praktijk van analyse en interpretatie gericht handboek. Meer
dan een kwarteeuw hebben Nederlandse scholieren en beginnende studenten
Nederlands hiervoor gebruikgemaakt van Lodewicks Literaire kunst. Hoe
voortreffelijk en nauwgezet de informatie ook was, het theoretisch kader ervan
bleek op den duur onvoldoende. Dit wordt ten volle duidelijk bij vergelijking met
de nieuwe handleiding Op poëtische wijze. Met kennis van zaken wordt hierin
poëzie als kunstvorm met een geheel eigen karakter gepresenteerd. Zowel de
uitwerking van de stelling dat poëzie wordt geschreven `met de rug naar de
lezer' als de uitwerking van het `conflict tussen het linguistisch en het poëtisch
systeem' dat gedichten kenmerkt, geeft lezers een prachtige impuls om op een
nieuwe manier de confrontatie met poëzie aan te gaan. Ook de non-referentialiteit
die poëzie onderscheidt van het gewone taalgebruik, wordt helder onder woorden
gebracht.
De technieken die een dichter ten dienste staan, worden in deze handleiding
systematisch gepresenteerd en van voorbeelden voorzien. Op sommige punten
was Lodewick iets zorgvuldiger. Zo ontbreekt het onderscheid tussen staand,
slepend en glijdend rijm; dit zaait verwarring als bij de bespreking van `volrijm'
voor de definitie dat `zowel klinker als medeklinker(s) herhaald worden' de
woorden water/kater tot voorbeeld dienen. Zeker een niet-moedertaalspreker
kan hieruit niet afleiden wat precies wordt bedoeld. Evenmin komt de vanvergelijking aan de orde, terwijl de regel `Ik voel de oude wanhoop van het
instrument' (Vasalis) mijns inziens terecht wordt geduid als `ik, het instrument,
voel de oude wanhoop' (p. 160). Dat het onlangs door Meijer zelf in haar studie
In tekst gevat ontwikkelde begrip depersonificatie
icatie niet behandeld wordt, is
jammer.
Verschillende auteurs van het handboek staan bekend om hun vernieuwend
tekstonderzoek in genderperspectief. Dit maakt de vraag naar de wijze waarop
in deze poëticahandleiding met sekseaanduidingen en dergelijke wordt omgegaan,
opportuun. Wat direct opvalt is, hoezeer de Nederlandse canon van de poëzie
wordt bepaald door mannen. Een globale telling van de citaten laat een één-opvijfverhouding dichteressen/dichters zien. Dit is historisch gezien waarschijnlijk
onontkoombaar en steekt zeer gunstig af bij het boek van Bronzwaer, waar de
verhouding één-op-vijftien is. Dat echter in dit boek als voorbeeld van een
humoristisch effect van rijm (evenals in Lodewick (p.80)) Daan Zonderland
wordt geciteerd met de anekdote van de man die `uit schoonheidsoverwegingen'
zijn vrouw de schedel insloeg, is een zwaktebod.
Een probleem in genderlinguïstisch opzicht vormt de aanduiding hij/zij. De
auteurs hebben geen doordachte regelmaat hierin betracht. Dit leidt tot oneven57

wichtigheden. Zo wordt er vaak `de lezer, ... hij of zij' gebruikt, terwijl naar het
zonder sekseaanduiding gebruikte `dichter', `woordvoerder', `schrijver', alleen
met `hij' wordt verwezen. De sekseaanduidende pronomina laten trouwens nog
een geheel ander probleem zien. De auteurs gaan ervan uit dat er bij het lezen
een confrontatie tussen tekst en lezer plaatsvindt; de dichter (v/m) treedt niet
meer op, er is nog slechts sprake van een `vertelinstantie' ofwel een `lyrisch
subject' . Afhankelijk van de sekse van de dichter wordt dit subject evenwel met
`zij' of `hij' aangeduid, wel een bewijs dat zich het lezen van teksten `onafhankelijk
van de maker' minder gemakkelijk voltrekt dan de geformuleerde uitgangspunten
hierover suggereren.
De handleiding is bedoeld als leerboek voor zelfstudie. Dit maakt het zeer
geschikt materiaal voor alle studenten Nederlands die zich buiten de landsgrenzen
van België en Nederland bekwamen in de neerlandistiek. De heldere uitleg, de
vele citaten, de opdrachten en opgaven - het maakt allemaal deel uit van een
evenwichtig opgebouwde cursus poëzieanalyse. In die zin kan van een onmisbaar
boek gesproken worden. De auteurs zouden er echter goed aan doen bij een
volgende druk steeds te vermelden wanneer een bepaald gedicht geschreven of
voor het eerst uitgegeven is, aangezien kennis van de (literaire) context een
belangrijk gegeven is bij interpretatie. Zeker mensen die in hun studie voor het
eerst met de Nederlandse literatuurgeschiedenis in aanraking komen, zouden
gebaat zijn met deze contextuele informatie.
Met Op poëtische wijze hebben de auteurs een handleiding voor het lezen
van poëzie geschreven die als introductie op het vak tekstinterpratie studenten,
maar ook leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs tot grote steun kan
zijn; met Lessen in lyriek heeft Bronzwaer de poëticadiscussies deels op een rij
gezet, deels van nieuw inzicht voorzien. Beide boeken zullen vanuit verschillende
uitgangspunten en niveaus van kennis, vanwege de zorgvuldige manier van
presenteren en analyseren van hun materiaal - de gedichten - door poëzieliefhebbers gretig worden bestudeerd.
A.Agnes Sneller (Leiden)

Setiawati Darmojuwono, Lilie Suratminto en Kees Groeneboer (eds.) (1996).
Duapuluh lima tahun studi Belanda di Indonesia/ Vijfentwintig jaar studie
Nederlands in Indonesië. Depok, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 549
blz. ISBN 979-8184-19-X.
Deze bundel bevat de 21 lezingen (van twaalf Indonesiërs, acht Nederlanders en
een Australiër) die in december 1995 werden gehouden tijdens het Congres
Studie Nederlands aan de Universitas Indonesia in Depok. De vakgroep
Nederlands aan die universiteit bestond toen 25 jaar - dat wil zeggen als we
afzien van de Nederlandse voorloper uit de periode 1949 tot 1952 met de
hoogleraren Heeroma en Uri, periode waarover Kees Groeneboer in het eerste
artikel van deze bundel het een en ander meedeelt. Vijf artikelen behandelen het
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Nederlands als bronnentaal en hoe je dat zou moeten onderwijzen. Van de vijf
bijdragen over Indische belle tt rie viel me vooral de scherpzinnige analyse van
Jugiarie Soegiarto op van de vraag waarom verfilmingen van Indische bellettristische werken als Max Havelaar en Oeroeg bij het Indonesische publiek
zoveel weerstand oproepen. Het is eigenlijk heel simpel: "je wilt je met de held
identificeren, maar je voelt je schuldig ten opzichte van de antiheld" en krijgt op
de simplistische voorstelling van zaken ook een simpele afweerreactie: "alles wat
wit is wordt zwart" (p. 177). De afdeling `culturele beïnvloeding' bevat artikelen
over het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de 18de
eeuw, de Bataviase Schouwburg en de propagandafilm van Mannus Franken uit
1937 Tanah Sabrang: Land aan de Overkant, bedoeld om Javanen tot
migratie naar de "Buitengewesten" te bewegen. Een laatste hoofdstuk is gewijd
aan `taalkundige beïnvloeding' en bevat o.a. artikelen van J.W. de Vries over de
mengtalen Petjoh (of: Petjoek) en Javindo, en over het in de maak zijnde
Indonesische leenwoordenboek, en van de Australische linguïst James T. Collins
over Europese leenwoorden in het Indonesisch en Maleisisch. Over het Petjoek,
de half Maleise half Nederlandse taal waarin Tjalie Robinson zijn Ik en Ben tiet
schreef, gaat ook de bijdrage van Sugeng Riyanto. Maar noch hij noch De Vries
noemen in hun bibliografie de toch niet-onverdienstelijke doctoraalscriptie van
Sari Sianturi over het Petjoek uit 1976.
Zoals uit de titel van de bundel al valt af te leiden, zijn alle bijdragen zowel in
het Nederlands als in het Indonesisch opgenomen. Het boek geeft, samen met
de in 1989 door Groeneboer geredigeerde congresbundel Studi Belanda di
Indonesia/Nederlandse studiën in Indonesië, een goed beeld van de beoefening
van de neerlandistiek aan de Universitas Indonesia.
H.J. Boukema (Driebergen)

Wim Rutgers (1996). Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: De Bezige Bij. 468 blz., prijs f 65.
ISBN 90-234-3530-3.
Wim Rutgers (samenst.) (1996). Zingende eilanden. Caraïbische verhalen (...).
Amsterdam: De Bezige Bij. 317 blz., prijs f 25. ISBN 90-234-3549-4.
"Wanneer komt Aart G. Broek eens met een West-Indische Spiegel?", vroeg
Margot Engelen zich af in de NRC van 16 februari 1993 naar aanleiding van
een door Broek geredigeerd Antilliaans nummer van het tijdschri ft Preludium.
Wel, Broek zal er wel niet mee komen en van Wim Rutgers hoeft men dat ook
niet te verwachten. Vertelde Rob Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel
over "wat Nederlandse sch rijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven",
Rutgers geeft in zijn bewerkte Utrechtse dissertatie een complete, overcomplete
misschien wel, literatuurgeschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba. Die
literatuur is viertalig. Waren Nieuwenhuys' criteria voor behandeling in de
Spiegel taal (Nederlands) en onderwerp (Indonesië), Rutgers kiest voor nationaliteit
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(Antilliaans resp. Arubaans) en niveau (literatuur): "passanten-literatuur" zoals
die van Anthonie Donker, Johan Fabricius en W.F. Hermans laat hij buiten
beschouwing (daarover leverde hij een bijdrage aan Semaian 4 van 1990)
evenals de niet-literaire genres waar Nieuwenhuys zo dol op was. Is Nieuwenhuys'
stijl die van de verteller, die van Rutgers is die van de literatuurwetenschapper.
Een overeenkomst met Nieuwenhuys is dan weer dat ook Rutgers de literatuur
inbedt in de politieke en sociale geschiedenis en natuurlijk in de cultuur van de
eilanden.
Rutgers heeft zijn literatuurgeschiedenis niet naar de gehanteerde taal ingedeeld
(Papiaments en Engels als resp. de dominante moedertaal op de Benedenwindse
en op de Bovenwindse eilanden, Nederlands en Spaans) maar naar historische
perioden. Dat maakt het boek voor wie vooral in Nederlandse literatuur
geïnteresseerd is, minder overzichtelijk. Na een hoofdstuk over orale literatuur
volgen hoofdstukken over `koloniale literatuur tot 1865' (in 1963 werd de
slavernij op de Antillen afgeschaft), `post-emancipatoire civilisashon' (tot ongeveer
1900 toen de ethische poli tiek in Nederland de overhand kreeg), `holandisashon'
(tot 1940), over de periode van 1940 tot de mei-opstand van 1969, `steunend
op eigen kracht' geheten en over de periode daarna, `de wortels van de
authenticiteit'. Uit de titels van die hoofdstukken kan men al afleiden waar
Rutgers de accenten legt, "Als een rode draad loopt er door deze literaire
geschiedenis de gemiste kans van het Nederlands ten gunste van het autochtoon
gegroeide Papiamento en het Engels" (p. 12).
Hierboven noemde ik Rutgers' boek "misschien overcompleet". Dat heeft te
maken met zijn opva tt ing "dat deze literatuur beschreven moet worden als een
dynamisch proces van interactie tussen schrijvers en lezers, drukkers en uitgevers,
boekhandelaren en bibliothecarissen, recensenten en leraren" (p. 12). Daarin
heeft hij misschien wel gelijk maar het leidt tot een gedetailleerdheid en
uitvoerigheid die mij voor het grote publiek wat te veel van het goede lijkt.
Anderzijds mag dan het notenapparaat (van de dissertatie) in de tekst zijn
verwerkt zoals de auteur meedeelt, nauwkeurige bronvermeldingen zoekt men
doorgaans tevergeefs. Wel bevat het boek een lijst van gebruikte secundaire
literatuur en een personen- en een zakenregister.
In zijn artikel 'Antillean Themes I' in Antillen Review vol. I, no. 5 van 1991
bepleitte Rutgers al de bestude ring van de eigen literatuur in Caraibisch perspectief.
In zijn dissertatie heeft hij dat niet gedaan (want daarin is het perspectief toch
vooral Antilliaans), maar de door hem samengestelde bloemlezing hee ft dat
Caráíbische perspectief wel. Want daarin nam hij niet alleen Nederlandstalige (!)
verhalen en romanfragmenten op van de Antilliaanse en Arubaanse auteurs
Cola Debrot, Denis Henriquez, Boeli van Leeuwen, Frank Martinus Anion, Tip
Marugg en Jules de Palm maar ook werk van Caraibische auteurs als Alejo
Carpentier, Maryse Condé, Albert Heiman, Hugo Pos en V.S. Naipaul. Het is
een mooie bundel geworden, daar niet van. Maar ik had het aardiger gevonden
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als, ter illustratie bij zijn proefschrift, Rutgers alleen gekozen had uit werk van
Antilliaanse en Arubaanse auteurs in alle vier talen met Nederlandse vertaling.
Dan had ook degene die geen Spaans of Papiaments leest, kunnen beoordelen
of die literatuur wel zo belangrijk is als Rutgers meent. Nu moet zo'n lezer op
zoek naar de al in 1989 verschenen maar gelukkig nog steeds verkrijgbare
bloemlezing-met-inleidingen-en-commentaren Met eigen stem van Pim Heuvel
en Freek van Wel (uitg. Van Gorcum). Deze uitgave samen met Rutgers'
bewerkte dissertatie zou in geen vakgroepbibliotheek Nederlands extra muros
mogen ontbreken.
H.J. Boukema (Driebergen)

Kroon, Sjaak en Ton Vallen (1996). Het verschil voorbij. Onderwijs Nederlands
als eerste en als tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Voorzetten 51, 93
blz. f 19,90 / Bfr. 395, ISBN 9012 08362, Den Haag: Sdu Uitgevers.
Geruchtmakend, dat is het minste wat men kan zeggen over de stellingen die
met toenemende emfase als maximes het openingspleidooi van Koen Jaspaert
begeleiden. Ze zijn in hun absoluutheid ook voor de neerlandici extra muros
uitdagend genoeg om ze hier ter overweging over te nemen:
1. Er zijn geen argumenten om NT1 en NT2 fundamenteel van elkaar te
onderscheiden.
Hoogstens kan een verschil in gemiddeld niveau als argument aangevoerd
worden, maar ook in dat geval heeft het onderscheid niets van doen met de
moedertaalachtergrond van de leerlingen (61 %).
2. Het opsplitsen van onderwijs Nederlands in onderwijs voor `hoogtaalvaardigen'
en laagtaalvaardigen' leidt tot het bestendigen van achterstand en dient
daarom zoveel mogelijk vermeden te worden (68 %).
3. Analytisch taalonderwijs vormt de beste basis voor hedendaags onderwijs
Nederlands aan de hedendaagse schoolpopulatie (82 %).
4. De verschillen in taaldidactische aanpak tussen Nederland en Vlaanderen
missen elke objectieve grond (88 %).
De percentages tussen haakjes achter elke stelling geven aan hoeveel deelnemers
aan een stemming die aan het einde van de conferentie rond het thema van de
bundel werd gehouden, het eens waren met de geformuleerde stellingen.
Wellicht zullen de cijfers veel wenkbrauwen doen fronsen. We zijn immers zo
gewend geraakt aan het principiële onderscheid tussen NT1 en NT2 dat al wie
dit verschil in twijfel trekt met goede argumenten moet komen om te overtuigen.
De argumenten die Jaspaert aandraagt, zijn vooral de gelijkheid in doelstellingen
van NT1- en NT2-onderwijs en de behoefte aan gelijksoortige didactische
benadering.
Zijn argumentatie bij de eerste stelling leidt hem vrijwel geruisloos tot de derde
stelling, nl. dat analytisch taalonderwijs, d.w.z. taakgericht taalonderwijs, de
61

enige heilzame weg is om leerlingen taalvaardig te maken. De kern van het door
Jaspaert bepleite analytisch taalonderwijs ligt in het aanbieden van taken waarbij
leerlingen een beroep moeten doen op het verwerken van de taal die met die
taak verbonden is. Nu kan volgens Jaspaert elke taak op verschillende niveaus
aangepakt worden en dus is analytisch taalonderwijs bij uitstek geschikt voor
gebruik met heterogene groepen.
Zich meedogenloos een weg banend door de laatste decennia professionele
literatuur en die daarbij dienstbaar makend aan zijn rotsvaste overtuiging,
probeert Jaspaert de lezer te overtuigen van zijn gelijk. Gelukkig zijn er daarnaast
nog de bijdragen van H. Bonset, F. Daems, R. Appel en A. Vermeer om de
nodige kanttekeningen te maken bij de forse uitspraken van Jaspaert. Bonset
wijst op de kloof tussen de felle claims enerzijds en de vooralsnog povere
praktische uitwerking ervan in de leergang `Klimop' anderzijds. F. Daems
formuleert voorzichtig bezwaren en wijst op de vele punten van onduidelijkheid
die het `analytisch taalonderwijs' voorlopig moeilijk uitvoerbaar maken en R.
Appel en A. Vermeer dingen fundamenteel af op de absoluutheid van de
geponeerde stellingen. Vooral deze laatste bijdrage heeft mij vanwege haar zin
voor nuance bijzonder aangesproken. Voor de neerlandici extra muros die zich
dagelijks met het complexe vreemdetaalleerproces bezighouden, denk ik dat de
confrontatie van het openingspleidooi met de bedenkingen van Appel en
Vermeer erg verrijkend kan zijn voor de eigen onderwijspraktijk. De discussie die
hier geopend is met betrekking tot het moedertaalonderwijs, zou overigens
beslist verruiming verdienen tot de NT2-NVTdiscussie. Misschien zou het thema
`analytisch taalonderwijs' zelfs bijzonder geschikt zijn om in het nieuwe Steunpunt
Nederlands als Vreemde Taal aan de orde te stellen.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

M.C. van den Toorn, De eenheid van de neerlandistiek. Uitgeverij Vantilt,
Nijmegen, 1997. (f 14,90) 16 bladzijden.
De eenheid van de neerlandistiek is een geschrift over de eenheid van de
neerlandistiek, het betreurenswaardige uiteenvallen daarvan in superspecialismen
en bijhorende moeilijk leesbare vaktijdschriften èn het niettemin onafscheidelijk
samengaan van alle, dus ook Nederlandse, taal- en letterkunde. Een paradox,
kortom. Voor een hernieuwde integratie van de Nederlandse taal- en letterkunde,
ook in historisch perspectief, geeft Van den Toorn overtuigende argumenten
van wetenschaps-interne, maar ook extern-financiële aard. De vermakelijke
anekdote ontbreekt niet. `Uitgeverij Vantilt gaf het boek uit in februari 1997",
aldus het colofon. Boek is overdreven. `t Is een brochure. Een uitstekend en
broodnodig pamflet.
Frida Balk (Amsterdam)
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Van buiten de muren

In memoriam Gerhard Worgt
Op 20 januari van dit jaar overleed in Wittenberg prof. dr. habil. Gerhard Worgt,
emeritus van de universiteit Leipzig, in de periode 1982-1990 bestuurslid van
de IVN voor de landen van Midden- en Oost-Europa. Hij was op 17 november
1996 éénenzeventig geworden en had in het wintersemester nog colleges
Zweeds en Afrikaans gegeven. Als student, assistent en later professor, was hij
vijftig jaar lang met de universiteit Leipzig verbonden.
Dat hij ook Zweeds doceerde deed niets af van zijn intense belangstelling voor
het Nederlands: zijn Habilitationsschrift was gewijd aan genusdoubletten in
onze taal. Grote verdiensten verwierf hij met de opleiding, in Leipzig, van een
hele generatie studenten uit het voormalige Oostblok die later in hun land
docent Nederlands werden. Hij was actief als lexicograaf, met handwoordenboekjes Nederlands-Duits en Duits-Nederlands, maar vertaalde ook: Max Havelaar
bracht hij in een grondig herziene Duitse uitgave. Hoezeer hij zich ook over de
nieuwe vrijheid vanaf 1990 verheugde, de teloorgang van de uitgeverijen waar
zijn werk verschenen was, deed hem veel pijn.
Dat de mens op deze aarde onderweg is, heeft wel nauwelijks iemand beter
geweten dan Gerhard Worgt. Hij wist het niet alleen, hij leefde er ook naar. Hij
was graag onderweg, om die aarde te verkennen, maar vooral om in hun
verschillende talen mensen te ontmoeten. Velen heeft hij de weg gewezen,
enkelen nam hij mee. Niet iedereen begreep waar hij naartoe wou. Nogal wat
conducteurs konden of wilden geen antwoord geven op zijn aardige vragen. En
aan het loket van het leven heeft men hem wel eens te veel laten betalen voor
zijn kaartje. Waar zijn laatste trein precies naartoe gereden is, weten we niet.
Hoe het eindstation eruitziet, kunnen we ons niet voor de geest halen. Dat
Gerhard Worgt als ervaren reiziger goed aangekomen is staat echter vast.
Hij heeft van de mensen gehouden zoals hij zelf een mens was om van te
houden. Tot ziens, mijn goede vriend.
Jos Wilmots (Diepenbeek)
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Diversen

Het Constantijn Huygens Instituut:
bronnenontsluiting ten dienste van de Nederlandse cultuur
Het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis
(CHI) te Den Haag is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Het Instituut hee ft tot taak literaire bronnen uit
de Nederlanden te ontsluiten. Daarnaast worden histo ri sche bronnen uitgegeven.
Dit gebeurt onder meer door het verzorgen van wetenschappelijk verantwoorde
tekstedities, zowel voor gespecialiseerde lezers als voor een algemeen publiek.
Het Instituut wil met deze activiteiten een functie vervullen ten dienste van de
Nederlandse cultuur.
Hoofddoelstellingen van het Instituut zijn het verzorgen van wetenschappelijke
tekstedities, het verrichten van onderzoek op het gebied van intellectuele geschiedenis, het bijdragen aan de theorievorming op beide gebieden en het
vervaardigen van instrumenten, zoals woordenboeken en repertoria, ten behoeve
van de ontsluiting van bronnen. Deze doelstellingen zijn nauw verweven. Onder
intellectuele geschiedenis verstaat het Instituut de geschiedenis van het intellectuele
leven en de rol daa rin van personen en instellingen, stromingen, wetenschappelijke
methoden en technieken, de communicatie tussen intellectuelen en de productie,
verspreiding en receptie van teksten. De wetenschappelijke teksteditie moet niet
los gezien worden van de intellectuele geschiedenis, aangezien iedere tekst is
ontstaan en hee ft gefunctioneerd in een culturele omgeving en niet onafhankelijk
daarvan kan worden beschouwd. De literaire productie is immers veelal ingebed
in het intellectuele leven.
Ontstaan, organisatie en werkwijze
Het Constantijn Huygens Instituut is opgericht in 1992 als een samenvoeging
van vier kleinere alfa-instituten van de Akademie. In 1995 zijn de activiteiten
gebundeld in drie werkgroepen, welke de huidige, op historische tijdvakken
gebaseerde organisatiestructuur van het Instituut vormen: Middeleeuwen, Renaissance en Nieuwe Tijd. Onder iedere werkgroep ressorteert een aantal
projecten op het gebied van teksteditie en/of intellectuele geschiedenis. De
organisatie telt ruim vijfentwintig medewerkers.
In de loop van de jaren is een aantal externe projecten die verwant zijn aan
de doelstellingen van het CHI, zoals de uitgave van de brieven van Antoni van
Leeuwenhoek, bij het Instituut ondergebracht.
Het Instituut onderhoudt nauwe banden met andere wetenschappelijke
instellingen in binnen- en buitenland. Ook organiseert het symposia en studiedagen. Het CHI doet dit mede in het kader van zijn doelstelling, bij te dragen aan
de theorievorming. De internationale wetenschappelijke methoden en technieken
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zijn immers vergelijkbaar, en de editiewetenschap leent zich dan ook bij uitstek
voor gedachtewisseling in internationaal verband. De selectie van de te ontsluiten
bronnen en de keuze van het soort editie alsook van de wijze waarop publicatie
het best kan geschieden (in boekvorm of elektronisch), gebeuren op basis van
adviezen van deskundigen. De uiteindelijke selectie wordt gemaakt in nauw
overleg met de wetenschapscommissie van het Instituut, die bestaat uit hoogleraren op vakgebieden welke door het CHI worden bestreken. Tot slot biedt de
instelling studenten de mogelijkheid van een stage.
Voor de begeleiding van onderzoeksprojecten worden veelal externe deskundigen aangetrokken. Sommige projecten worden uitgevoerd in samenwerking
met of onder patronage van andere wetenschappelijke instellingen en koepelorganisaties. De wijze waarop het onderzoeksprogramma van het CHI tot stand
komt en wordt uitgevoerd (op projectbasis), staat er borg voor dat de projecten
beantwoorden aan een behoefte en binnen een bepaalde, vooraf vastgelegde
periode worden voltooid. Daardoor blijft het dienstverlenend karakter van het
CHI geen dode le tt er.

Bronnen uit heden en verleden
Uit de geschiedenis en de doelstellingen van het Instituut vloeit voort, dat zowel
Neolatijnse als Nederlandstalige auteurs vanaf de Middeleeuwen tot heden tot
het werkterrein behoren. Na een korte bespreking van de mediëvistische en
Neolatijnse projecten zullen we ons verder beperken tot de uitgaven van
Nederlandse literaire teksten.
Wat de mediëvistiek betreft, werkt het CHI onder meer aan de samenstelling van
een woordenboek op basis van alle tussen ca. 800 en ca. 1500 in het Latijn
geschreven bronnen, voorzover zij door Nederlanders zijn geschreven of
Nederland betreffen en in druk zijn verschenen (Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi). Een ander lexicologisch project omvat bestudering van en
publicatie over het vocabulaire van het intellectuele leven in de Middeleeuwen
(het zgn. CIVICIMA-project). Voorts wordt onderzoek gedaan naar het functioneren
van de Artes-faculteiten aan de middeleeuwse universiteiten.
Overige projecten op het terrein der Middeleeuwen betreffen bronnenpublicatie: het project Aristoteles Semitico-Latinus (voorbereiding van een
tekstkritische editie van Avicenna's De Animalibus in de Arabisch-Latijnse
vertaling van Michael Scotus [ca. 1230]), het Egmond-project (onderzoek naar
en uitgave alsmede vertaling van bronnen inzake de abdij van Egmond) en de
diplomatische uitgave van middeleeuwse verzamelhandschriften uit de
Nederlanden.
Op het gebied van Neolatijn heeft het CHI drie langlopende projecten onder
zijn hoede: de uitgave van de Opera omnia van Erasmus (23 delen tot op
heden), de (volledige of gedeeltelijke) publicatie van de briefwisseling, de gedichten
en de theologische verhandelingen van Hugo Grotius (in verscheidene reeksen
zijn tot nu toe 22 delen verschenen) en de editie van de brieven van de Delftse
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microscopist Antoni van Leeuwenhoek. Een ander, minder omvangrijk project
is de voorbereiding van een tekstkritische editie van Spinoza's Ethica. Ook
wordt een historisch-kritische editie van de vroege Latijnse gedichten van de
naamgever van het Instituut, Constantijn Huygens, voorbereid. Voor de toekomst
staat onder meer een nieuwe editie van de literair-theoretische geschriften van
de Amsterdamse classicus en hoogleraar G.J. Vossius op het programma.

Nederlandse literaire teksten
Uit het in 1983 opgerichte Bureau Basisvoorziening Tekstedities is de huidige
werkgroep Nieuwe Tijd ontstaan. De werkgroep houdt zich bezig met de editie
van teksten uit de Nederlanden van na ca. 1800. Ook wat deze periode betre ft ,
wordt de aandacht niet uitsluitend gericht op literaire werken stricto sensu momenteel wordt bijvoorbeeld een nieuwe uitgave van de brieven van Vincent
van Gogh voorbereid - al ligt de nadruk wel op de le tterkunde.
Ruim twintig jaar geleden is in Nederland een begin gemaakt met systematisch
tekstkritisch onderzoek van het werk van auteurs die tot de literaire canon
kunnen worden gerekend. Dit bleek geen overbodige luxe te zijn. Het verschijnsel
van tekstbederf is niet onbekend bij oudere teksten, en reeds in de Middeleeuwen
brachten de humanisten de tekstkritiek tot op grote hoogte. Tot voor kort werd
ervan uitgegaan, dat modernere teksten niet of althans veel minder van onzorgvuldige uitgevers en tekstcorruptie te lijden hadden (gehad). Het editieonderzoek
dat de afgelopen twee decennia is verricht, heeft aangetoond dat deze
veronderstelling maar ten dele gegrond is. Ook moderne uitgaven, dikwijls met
veel uiterlijke zorg - en de beste bedoelingen - door uitgevers op de markt
gebracht, bieden vaak een weinig betrouwbare tekst, omdat de overlevering van
de oorspronkelijke tekst onvoldoende is onderzocht. Dit geldt zowel voor klassieke
als voor moderne auteurs. Ook zoekt men dikwijls tevergeefs naar een adequate
verantwoording van de tekst. Daar komt bij dat de editieprincipes waarop de
uitgave van oudere teksten veelal is gebaseerd, bijvoorbeeld modernisering van
spelling en leestekens, thans in veel gevallen als verouderd en ongewenst
worden beschouwd. Het gevolg is dat de nietsvermoedende lezer dikwijls een
"bedorven" tekst onder ogen k rijgt; hij zou zich in feite moeten afvragen, of de
tekst nog wel tot in details overeenkomt met wat de auteur ooit heeft geschreven:
hebben ingrepen van anderen de tekst niet verknoeid?
Behalve het streven om de tekst in zijn oorspronkelijke luister te herstellen,
is er in veel gevallen nog een gegronde overweging om de voorbereiding van
een nieuwe editie ter hand te nemen. Oudere teksten zijn doorgaans slecht
toegankelijk voor de moderne lezer. De editeur rekent het daarom ook tot zijn
taak teksten die daarom vragen, van annotatie te voorzien.
Aan deze bestaansredenen van het werk van de moderne editeur kan de
overweging worden toegevoegd, dat het grootste deel van de (oudere) Nederlandse
literatuur slechts beschikbaar is in contemporaine uitgaven, die soms niet
volledig zijn en het meestal zonder commentaar moeten doen. Bovendien zijn
dergelijke uitgaven moeilijk verkrijgbaar. Wie bijvoorbeeld studie wil maken van
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het volledige oeuvre van belangrijke negentiende-eeuwse schrijvers als Bilderdijk,
Van Deyssel of Busken Huet, is aangewezen op bibliotheken of antiquariaten;
slechts na lang zoeken zal men het gehele oeuvre bij elkaar kunnen krijgen. Voor
het overige moet men zich tevredenstellen met latere bloemlezingen. Deze
situatie staat in schril contrast met de toestand in andere Europese landen, waar
het literaire erfgoed op een heel wat genereuzer behandeling kan rekenen dan
bij ons; in Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn veel klassieke auteurs wel
beschikbaar in redelijk tot zeer goede edities die algemeen verkrijgbaar zijn.
De literatuurwetenschap is zich langzaamaan bewust geworden van de
onwenselijkheid van deze situatie. Ook in Nederland is het besef doorgedrongen
dat er iets gedaan moet worden aan de slechte beschikbaarheid van de klassieken
uit onze letterkunde. Ook is het inzicht gegroeid, dat editeren een vak is, waarin
men goed geschoold dient te zijn om met succes de ontsluiting en (her)uitgave
van een bron ter hand te kunnen nemen. Het gaat er hierbij niet in de eerste
plaats om, dat de editeur volgens onwrikbare en steeds eendere richtlijnen de
tekst uitgeeft. Er zijn wel algemene methodische principes die altijd toegepast
moeten worden, maar iedere bron vraagt weer om een eigen aanpak. Belang rijker
is, dat de editeur kritisch tegenover de tekstoverlevering staat, zich bewust is van
de mogelijkheid van fouten in de tekst, en systematisch en nauwkeurig nagaat of
deze nog wel overeenkomt met wat de auteur heeft geschreven. Een en ander
heeft ertoe geleid dat de literaire monumentenzorg ook in Nederland erkenning
heeft gekregen, al blijft deze ver achter bij de erkenning en de bereidwilligheid
om te investeren die in onze buurlanden bestaan.
Het editieonderzoek dat de afgelopen decennia in Nederland is verricht,
heeft zijn neerslag gevonden in drie editietypes: de historisch-kritische editie, de
studie-uitgave en de leeseditie. Welk type editie wordt gekozen, hangt af van de
bron: bestaan er reeds één of meer uitgaven en wat is de kwaliteit daarvan, is er
een handschrift van de auteur bewaard gebleven, zijn er tekstvarianten, behoeft
de tekst toelichting? De keuze van het soort uitgave – van zuiver wetenschappelijk
tot populair – wordt overigens niet alleen bepaald door de bron, maar ook door
het lezerspubliek waarvoor de editie is bedoeld.
Een historisch-kritische uitgave, die in de eerste plaats bedoeld is voor
literair-wetenschappelijk onderzoek, biedt inzicht in de geschiedenis van de tekst
op basis van een volledige presentatie van het overgeleverde genetische materiaal.
Voor een studie-uitgave, die meer gericht is op studerenden en beroepsmatig
belangstellenden, wordt in beginsel hetzelfde onderzoek gedaan, maar het
eventueel gevonden variantenmateriaal wordt niet gepresenteerd en de nadruk
ligt op de commentaar. Dit editietype wordt veelal gekozen voor de heruitgave
van oudere auteurs, wier werk om toelichting vraagt. Een leeseditie, tot slot,
wordt gemaakt voor het grote publiek en behelst in principe uitsluitend een
verantwoorde tekst (waarvoor overigens ook uitvoerig onderzoek wordt verricht),
zonder varianten en zonder commentaar. Overigens wordt in sommige gevallen
na voltooiing van een histo ri sch-kritische editie een (daarop gebaseerde) leeseditie
op de markt gebracht. Ook komt het voor, dat verschillende editieprincipes
gecombineerd worden, omdat daardoor de beste ontsluiting van de tekst kan
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worden bereikt; te denken valt aan de uitgave van de Middelnederlandse Lancelotromans.
Sinds 1979 is een brede waaier van Nederlandse en Vlaamse auteurs door
het CHI en zijn voorlopers uitgegeven. Voor de vroegste periode, de Middeleeuwen,
kan de bronnenuitgave van de Middelnederlandse Lancelot-romans (vijf delen)
worden genoemd. De meeste wetenschappelijke edities zijn verschenen in de
reeks Monumenta Literaria Neerlandica, die zowel historisch-kritische als studieuitgaven bevat. Het eerst, in 1979, kwamen de gedichten van J.C. Bloem uit.
Van 1983 tot 1985 verscheen in zes banden de omvangrijkste historischkritische editie die tot nu toe ter hand werd genomen, namelijk van de gepubliceerde en nagelaten poëzie van J.H. Leopold. Een studie-uitgave van twee
zeevaartgedichten van Vondel werd in 1987 voltooid. Nadien zijn nog verschenen
de complete poëzie van Johannes Six van Chandelier (1991) en M. Nijhoff
(1993), alsook een uitgave van Karel van de Woestijnes Wiekslag om de kim
(1995). In 1996 verscheen een studie-uitgave van de Sinne- en minnebeelden
van Jacob Cats.
Het CHI beperkt zich echter niet tot poëzie. Nederlands bekendste negentiendeeeuwse roman, Max Havelaar, verscheen in 1992 in een veelbesproken
historisch-kritische uitgave. Nescio's verhaal De uitvreter, dat een boeiende
tekstgeschiedenis kent, werd in 1990 in een historisch-kritische editie gepubliceerd. Ook de literair-theoretische geschriften van Hieronymus van Alphen
zullen een plaats krijgen in de Monumenta-reeks. In voorbereiding zijn onder
meer uitgaven van Klikspaan, Herman Gorter, H. Marsman, Willem Elsschot en
Gerrit Achterberg; sommige titels zullen als leeseditie worden uitgebracht,
andere als wetenschappelijke uitgave, terwijl bij populaire auteurs niet is uitgesloten
dat van beide editietypen een uitgave verschijnt.
Als leeseditie zijn onder meer gepubliceerd de Nagelaten gedichten van
Simon Vestdijk (1986), de Volledige Werken Louis Couperus in vijftig delen
(1987-1996), de Verzamelde gedichten van Chr. J. van Geel (1993), het
kritisch proza van J.C. Bloem (1995), die veel lezers tot op heden voornamelijk
als dichter kenden, en het Verzameld werk van Nescio (1996), dat veel
ongepubliceerd gebleven werk bevat. Momenteel streeft het CHI in samenwerking
met literaire uitgevers en andere betrokkenen naar een nieuwe reeks leesedities
van klassieken uit de Nederlandstalige literatuur; kenmerk van een dergelijke
reeks zal moeten zijn een gestructureerde keuze van teksten, een wetenschappelijk
verantwoorde tekstconstitutie en een duidelijke planning van de uitgaven.
Wie de lijst van reeds gepubliceerde en nog uit te geven auteurs overziet, kan
het CHI moeilijk eenzijdigheid verwijten. Het Instituut neemt dan ook een
centrale plaats in bij de bronnenontsluiting in de Nederlanden. Het bouwt
daarbij voort op een overtuiging die reeds de middeleeuwse humanisten waren
toegedaan en die nog steeds niets aan waarde heeft ingeboet: alleen door
kritische ontsluiting en bestudering kunnen de bronnen goed begrepen en
verklaard worden en daardoor bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de
cultuur.
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Meer informatie
In dit overzicht hebben we slechts de voornaamste onderzoeksprojecten en
publicaties van het Constantijn Huygens Instituut ter sprake kunnen brengen.
Meer informatie over de werkzaamheden van het Instituut, een overzicht van de
lopende projecten en een lijst van recente publicaties kunnen verkregen worden
door raadpleging van de jaarverslagen van het CHI, die op aanvraag worden
toegezonden. Ook zal het Instituut dit jaar op het Internet worden gepresenteerd.
Tot slot zijn in het Duits, Engels, Frans en Nederlands folders beschikbaar.
Praktische informatie
Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Directeur: prof. dr.
H.T.M. van Vliet.
Correspondentieadres: Postbus 90754, NL — 2509 LT Den Haag
Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag (gebouw Koninklijke
Bibliotheek)
Telefoonnummer: + 31 70 331 58 00. Telefaxnummer: + 31 70 382 05 46.
E-mail: chi_alg@konbib.nl
Frits Smulders (Den Haag)

Over het Huizinga- Instituut: Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis
Geschiedenis is de wetenschap van alles, maar dan in het verleden. Elke
menselijke of culturele activiteit heeft een historische dimensie. Bij de rechtspraak
hoort de rechtsgeschiedenis, bij oorlogsvoering de krijgsgeschiedenis. Literatuur
heeft de literatuurgeschiedenis achter zich staan, wetenschap de wetenschapsgeschiedenis, muziek de muziekgeschiedenis, ja, zelfs de geschiedschrijving zelf
heeft haar geschiedenis, haar ontwikkeling, die bestudeerd wordt binnen een
specialisme dat vaak als "historiografie" wordt aangeduid.
Wie "geschiedenis" tout court zegt, denkt, meestal in eerste instantie aan de
geschiedenis van de politieke verhoudingen op binnen- en buitenlands vlak.
Zulke staatkundige, politieke of maatschappelijke geschiedenis is vaak beeldbepalend voor "de" geschiedenis als geheel. Maar al eeuwenlang zijn historici
verwoed aan het proberen om onze kennis van het verleden breder en weidser
te maken dan alleen de bestudering van staatshoofden, regeringen en hoge
politiek. Naast die "histoire bataille" is er een historisch bedrijf dat wil proberen
om inzicht te winnen in het verleden in zijn geestelijke, culturele aspecten.
Welke ideeën, welke levensbeschouwing, welk mensbeeld hield men erop na,
welke algemene patronen en conventies volgde het dagelijks leven, hoe ging
men om met de levensomstandigheden waarin men verkeerde? Aan dergelijke
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interesses zijn heel wat namen gegeven: Geistesgeschichte, intellectual history, histoire des idées of histoire des mentalités; misschien is de meest
neutrale term nog: cultuurgeschiedenis.
Neutraal als hij is, is die term ook weinig specifiek; hij brengt, naast de vage
en veelomva ttende term "geschiedenis", meteen al een niet minder vaag of
veelomvattend begrip, in het spel: "cultuur". In dit verband is het in eerste
instantie bedoeld als tegenhanger van "politiek". Daarnaast is er de brede,
antropologische zin van dit woord, als tegenhanger van "natuur": als dat bedrijf
dat, uitreikend boven de mate riële voorziening in onze natuurlijke levensbehoe ften,
de vermenselijking van het bestaan betreft; en ten derde is er de betekenis van
"cultuur" in de meer specifieke zin: als de kunstzinnige, muzische of intellectuele
verfraaiing en verrijking van het leven.
Als Johan Huizinga geschiedenis definieert als "de geestelijke vorm waarin
een beschaving zich rekenschap geeft van haar verleden", dan gaat die definitie
eigenlijk al in de richting van de cultuurgeschiedenis (en impliciet dus weg van de
politieke of staatkundige geschiedenis). Niet te verwonderen dus dat Huizinga
aan dit historische specialisme een baanbrekende beschouwing wijdde: "De taak
der cultuurgeschiedenis" (1929). Dat de Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis naar deze grote historicus is vernoemd en de naam draagt van
"Huizinga-Instituut" is niet meer dan billijk.
De lezer zal uit het voorgaande al begrepen hebben dat een "Onderzoekschool
Cultuurgeschiedenis" per definitie veel uiteenlopende specialismen herbergt.
Verschillende thema's kunnen tot de cultuurgeschiedenis worden gerekend. Ik
noem enkele voorbeelden.
- de opkomst van het newtoniaanse wereldbeeld, met een visie op het universum
als een grote machinerie, en de daarmee gepaard gaande verschuiving in het
wereldbeeld weg van het magische of religieuze en in de richting van het
wetenschappelijke;
- de ontwikkeling van begrippen als "burger", "vrijheid" of "vaderland" in de
periode 1600-1900: de verschillende, verschuivende nuances van die termen
en de ermee verbonden politieke a tt itudes;
- de beelden die men er in de loop der eeuwen omtrent nationale of culturele
identiteit heeft op nagehouden;
- visies op gemoedsgesteldheden als "heimwee" of "waanzin";
- groepsverbanden of organisatievormen waarin cultuur is bedreven: wetenschappelijke genootschappen en academies, zangkoren, leesgezelschappen,
uitleenbibliotheken, musea...;
- de overgang van de geschiedbeoef éning, als (eerst) een literair genre voor
erudiete schrijvers naar (later) een beroep voor academici;
- receptie van artistieke, literaire of muzikale "stijlen" op verschillende tijdstippen.
Alles bij elkaar een zeer gevarieerde staalkaart. Nu veronderstelt men vaak dat
het de opgave van een Onderzoekschool is, om onderzoek onder één noemer te
brengen, te stroomlijnen, te sturen en er richting aan te geven. Zoiets is
misschien mogelijk bij de technische en exacte wetenschappen, waar het van
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belang kan zijn om kostbaar onderzoek zoveel mogelijk in geconcentreerde
samenwerking uit te voeren. Zulk onderzoek is ook vaak goed te coördineren,
en in samenhangende deelprojecten te splitsen - bijvoorbeeld op het gebied van
de subatomaire fysica. Ook bij sommige menswetenschappelijke disciplines,
vooral op linguïstisch gebied, is een dergelijke coördinerende en sturende
functie aangewezen. Maar een dergelijke opvatting van "onderzoeksbeleid" past
minder goed bij de van nature eerder individualistische, op solistische basis
bedreven cultuur- en geschiedwetenschappen.
Het Huizinga-Instituut ziet daarom zijn taak eerder als faciliterende bemiddelaar.
Om te beginnen is het een groot goed dat de individuele wetenschappers
worden samengebracht, van elkaars werk op de hoogte worden gehouden, en
voeling houden met ontwikkelingen in andere universiteiten of aanpalende,
buiten het eigen specialisme liggende onderzoeksterreinen. Als geschiedenis de
"wetenschap van alles" is, dan kan de historicus alleen maar winnen bij een
intensivering van de interdisciplinariteit. Het kan voor de begripshistoricus die
over het begrip "vrijheid" werkt zeer nuttig zijn om met rechtshistorici of
literatuurhistorici samen te werken. Onderzoekers van stijlopvattingen dienen
zich zowel van literatuur- als muziekhistorische expertise te vergewissen.
Weliswaar kent het Huizinga-Instituut omwille van de overzichtelijkheid en de
organisatie een indeling in diverse deelgebieden (ideeëngeschiedenis; begripsgeschiedenis; identiteits- en beeldvormingsprocessen; wetenschapsgeschiedenis
en historiografie; "infrastructuur van het culturele leven" ; stijlopvattingen in
literatuur en kunsten; cultuurprocessen in hun maatschappelijke/ideologische
context), maar die indeling is niet bedoeld om te scheiden maar om te ordenen.
De interessantste zaken gebeuren vaak niet alleen binnen, maar juist tussen die
deelgebieden. Hekjes zijn het nuttigst als men eroverheen kan leunen en des te
gemakkelijker een praatje kan maken met de buurman aan gene zijde.
De samenscharing van cultuurhistorici van allerlei pluimage, en uit verschillende
universiteiten, levert in de praktijk een grote inspiratiebron voor verrijkend
onderzoek op. Specialisten kunnen in onderling overleg nieuwe thema's aan de
orde stellen. Ze kunnen nieuwe, ambitieuzere projecten ontwikkelen. Het
Huizinga-Instituut helpt deze aanzwengelen door workshops en dergelijke te
beleggen, en te bemiddelen bij fondsen- en personeelswerving. Niet minder
heilzaam is een dergelijk forum voor de aankomende onderzoekers: de
promovendi. Was de gemiddelde promovendus voorheen vrijwel volledig toevertrouwd aan de goede zorgen van één promotor, die vaak zijn eigen ideeën,
interesses en specialismen had, dan dient tegenwoordig de promovendus cursussen en workshops bij te wonen, verzorgd door de Onderzoekscholen. In de
onderzoeksschool leren promovendi de verschillende methodologische schakeringen kennen van het terrein waarop wordt gewerkt. Kortom, de verkokering
wordt tegengegaan.
Bovendien ziet het Huizinga-Instituut het als een belangrijke taak om regelmatig
impulsen aan lopend en toekomstig onderzoek te geven door het beleggen van
internationale congressen, het uitnodigen van buitenlandse sprekers of het
(helpen) uitzenden van Nederlandse onderzoekers of promovendi naar het
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buitenland. Nederland is uitgerekend in wetenschappelijk opzicht een transitoland: scholen en methodes uit de Duitse, Franse en Engelse taalgebieden
worden hier betrekkelijk moeiteloos opgenomen en onderling vergeleken, en de
Nederlandse wetenschap is misschien beter dan die in andere landen geschikt
om een bemiddelende rol op internationaal vlak te spelen.
Facilitering, interdisciplinariteit en internationalisering: ziedaar drie punten
waarop het Huizinga-Instituut zijn belang rijkste opgaven ziet. Institutioneel worden
deze beleidsdoelen nagestreefd in samenwerking met andere Onderzoekscholen
op aanpalende wetenschapsgebieden, met de deelnemende faculteiten, en met
NWO.
Joep Leerssen (Amsterdam)
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